
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 01.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно 

заседание на първи декември през две хиляди и девета година, в състав: 
 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 

                             Членове:         
        

При участието на секретаря М. Ч. ..………..…………………………..…… 

и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    

сложи за разглеждане адм.дело № 783 по описа за 2009 година .…………......….……..     

докладвано от Съдия Петя Желева  .……....……….……………...…………………….. 

на именното повикване в 10.28 часа се явиха: 

 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М. Д. А., редовно призован не се явява.  

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК ГПУ – С., редовно призован не се явява и не изпраща 

представител.  

В залата се явява адв.В. Н. Д., определена от АК – Х. за осъществяване на правна помощ 

на жалбоподателя, видно от уведомително писмо изх. № 1140-С/11.11.2009г. 

 Преди да се произнесе по хода на делото, съдът счита, че следва да назначи на 

жалбоподателя особен представител в лицето на адв.В.Н.Д., вписан под № 2911 в Националния 

регистър за правна помощ, поради което  

    О П Р Е Д Е Л И: 

НАЗНАЧАВА адв.В. Н. Д. за процесуален представител на жалбоподателя М.. Д. А. по 

адм.дело №783/2009г. по описа на Административен съд– Хасково до окончателното му 

приключване във всички съдебни инстанции 

По хода на делото:  

Адв.  Д. – Да се даде ход на делото.  

Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото, поради което  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се жалбата.  

Адв. Д. – Поддържам жалбата, с посочените в нея съображения. Да се приемат 

доказателствата.  

По доказателствата, съдът 

  О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация за семейно и имотно състояние и за 

годишния доход на член от семейството от 19.10.2009г., протокол рег.№12945/21.10.2009г., 

копие от пощенски плик, предложение рег.№12785/16.10.2009г., заповед рег.№ ОЧ-

354/16.10.2009г., писмо рег.№12799/16.10.2009г., приемо-предавателен протокол с рег.№12809/ 

17.10.2009г., приемо-предавателен протокол рег.№12803/16.10.2009г., заповед №775/16.06.2009г., 

копие от пощенски плик,  заповед рег.№ ОЧ-355/16.10.2009г. и заповед рег.№ ОЧ-

357/19.10.2009г. 

Адв.Д. - Няма да соча нови доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа 

страна. Да се приключи.  

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, 

счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което  

  О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

Адв.Д.. – Госпожо съдия, считам обжалваните заповеди с жалбата на лицето, чиито 

особен представител съм за незаконосъобразни. По отношение на заповед №ОЧ -354/ 

16.10.2009г. на Началник на ГПУ – С., с която е наложена принудителна административна мярка   

“отвеждане до границата на Р България”, считам, че с тази мярка са нарушени правата на 

жалбоподателя. Видно от съображения в жалбата принудителните административни мерки и 

тяхното предварително изпълнение за недопустими, когато лицето е подало молба за получаване 

статут на бежанец и същите не следва да бъдат прилагани.  По отношение на втората обжалвана 

заповед и посочените в жалбата съображения също считам, че са основателни, като няма да ги 

повтарям. Само ще спомена, че съгласно чл.67 от ЗУБ, принудителните административни мерки, 

а именно отнемане право на пребиваване, отвеждане до границата и т.н, не се привеждат в 



изпълнение до приключване на производството с влязло в решение по отношение на молбата за 

получаване статут на бежанец. Видно от представената молба по делото от жалбоподателя е 

започнало такова производство пред ДАБ и считам, че до произнасяне на Агенцията тези 

принудителни мерки не следва да бъдат прилагани и съответно обжалваните заповеди следва да 

бъдат отменени като незаконосъобразни.   

Съдът ще обяви решението си в законния срок.  

 Заседанието приключи в 10.31 часа.  

 Протоколът се изготви на 01.12.2009 г. 

 

 

 

СЪДИЯ:        Секретар:  

 

 

 

 

 

 

 

 


