
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 07.12.2009 година 

 
Хасковският административен съд  …………….…………     в публично съдебно 
заседание на седми декември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

 
                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
 

             
При участието на секретаря Д.А………………..……..…………………………..……..….. 
и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм. дело № 796  по описа за 2009 година .…………......…...…....     
докладвано от съдия Ива Байнова…….…….…....…...……….……...…………………….. 
на именното повикване в 10.10 часа се явиха:…………………………………………….. 
 
  ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. М., редовно призован не се явява.  

  ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА НАЧАЛНИКА НА ГПУ – С., редовно 

призован, не се явява и не изпраща представител. 

  В залата се явява адв. В. Ч., определен от АК – Х. за осъществяване на 

допуснатата по делото правна помощ на жалбоподателя, съгласно  уведомително писмо 

изх. № 1247-С/26.11.2009 година. 

  Преди даване ход на делото и във връзка с допуснатата правна помощ 

съдът счита, че следва да назначи на жалбоподателя особен процесуален представител в 

лицето на адв. В. Ч., който да осъществи правна помощ на същия до окончателното 

приключване на делото, водим от което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  НАЗНАЧАВА адвокат В. К. Ч. за особен процесуален представител на 

жалбоподателя А. М. по адм. дело № 796/2009 г. по описа на Административен съд – 

Хасково до окончателното му приключване.  

  Адв. Ч. – Моля да се даде ход на делото. 

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

водим от което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

  Докладва се жалбата. 

  Адв. Ч. – Поддържам жалбата и моля да се приемат приложените към 

административната преписка писмени доказателства. Други доказателства няма да соча. 

Считам делото за изяснено от фактическа страна. 

  Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото 

изпратените от административния орган писмени документи, съдържащи се в 

административната преписка и като взе предвид, че не се правят искания за събиране на 

нови доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, водим от което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

  ПРИЕМА като доказателства по делото: молба по чл. 25, ал.1, вр. чл.21, т.3 

от ЗПП, декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от 

семейството, протокол рег. № 12945/21.10.2009 г., копие от пощенски плик с клеймо 



20.10.2009 г., предложение  относно налагане на принудителни административни мерки 

по ЗЧРБ рег. № 12785/16.10.2009 г., Заповед № ОЧ-351/16.10.2009 г. на Началника на 

ГПУ – С., писмо рег. № 12799/16.10.2009 г., приемо-предавателен протокол рег. № 

12805/16.10.2009 г., Заповед рег. № 775/16.06.2009 година и копие от пощенски плик с 

клеймо 05.11.2009 година. 

  ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.  

  Адв. Ч. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната заповед 

като незаконосъобразна, а при констатиране на данни за това да я обявите и за нищожна. 

Считам, че от представените по делото доказателства, от административния орган не са 

ангажирани доказателства за наличие на законово предвидените хипотези, които да 

обосноват издаването на процесната заповед. Същата е немотивирана. Моля съда с оглед 

служебното начало да съобрази решението си с наличието на компетентност на 

административния орган за издаване на настоящата заповед. Моля за решение в този 

смисъл. 

  Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 

  Заседанието приключи в 10.13 часа. 

  Протоколът се изготви на 07.12.2009 година. 

 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:                                                                Секретар: 

 

 

    

 

 


