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П Р О Т О К О Л 
гр.Хасково, 08.12.2009 г. 

 

 

Хасковският административен съд ………. в публично съдебно 
заседание, проведено на осми декември две хиляди и девета година в 
състав: 
 
       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ЖЕЛЕВА 
       
При участието на секретаря Й.П………………..………………………… 
и прокурора:…………………………………………………………………. 
сложи за разглеждане  адм.  дело № 804 по описа за 2009 г……………. 
докладвано от съдия Петя ЖЕЛЕВА …………………………..……...… 
на именното повикване в 10.13 часа се явиха : 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Х. А., редовно призован, не се явява.  

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

не изпраща представител. 

В залата се явява адв.А.З.Я., определен от АК – Х. за осъществяване на правна 

помощ на жалбоподателя, видно от уведомително писмо изх.№1222-С/24.11.2009г.   

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

счита, че следва да назначи на оспорващия особен процесуален представител в 

лицето на адв.А.З.Я., вписан под №*** в Националния регистър за правна помощ, 

поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 

НАЗНАЧАВА адв.А.З.Я. за процесуален представител на жалбоподателя Х.А. 

по адм.дело №804/2009г по описа на АС – Хасково до окончателното му 

приключване. 

По хода на делото: 

Адв.Я. – Да се даде ход на делото. 

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

поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  

Докладва се жалбата. 

Адв.Я. – Поддържам жалбата така, както е предявена. Нямам искания за 

събиране на допълнителни доказателства. Да се приеме изпратената преписка като 

доказателство по делото. 

Съдът счита, че следва да приеме като доказателство по делото цялата 

административна преписка по издаване на двата оспорени административни акта, 

поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация за семейно и имотно 

състояние на Х.А. от 26.10.2009г.; протокол рег.№13171/1/27.10.2009г. за 
съдържанието на писмо от български хелзинкски комитет; фотокопие на пощенски 

плик от Български хелзинкски комитет с клеймо от 26.10.2009г.; предложение 

рег.№7097/22.10.2009г.; заповед рег.№ОЧ-370/1/22.10.2009г.; заповед рег.№ОЧ-
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431/1/04.11.2009г.; писмо рег.№13017/1/22.10.2009г.; приемно – предавателен 

протокол рег.№13019/1/22.10.2009г.; заповед рег.№775/16.06.2009г.; служебна 

бележка рег.№12951/1/22.10.2009г.; заповед рег.№ОЧ-371/1/22.10.2009г.; заповед 

рег.№ОЧ-432/4/09.11.2009г. 

Адв.Я. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено 
от фактическа страна. Да се приключи съдебното дирене. 

 Съдът счита делото изяснено от фактическа и правна страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И : 
 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ. 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

Адв.ЯНЧЕВ – Уважаема госпожо председател, от името на моя доверител 

моля да постановите решение, с което да отмените изцяло обжалваните заповеди 

като незаконосъобразни. Безспорно е, че на 22.10.2009г. Х.А., притежаващ 

тунизийски задграничен паспорт с номер, посочен в заповедта, е преминал нашата 

държавна граница от Турция без разрешението на органите на властта. Предвид на 

това Зам.Началникът на ГПУ – С. е издал Заповед №ОЧ – 370/22.10.2009г. за 

принудителното му отвеждане до границата на РБългария и Заповед №ОЧ - 

371/22.10.2009г. за принудително настаняване в СДВНЧ. Считам, че и двете 

заповеди са незаконосъобразни и са постановени в нарушение на материалния закон 

и на целите на закона. Заповедта, с която е наложена ПАМ принудително 

настаняване в СДВНЧ, като фактически основания за издаването й са посочени 

неустановената самоличност на Х.А. и опасността да се укрие, какао и 

обстоятелството, че му е наложена друга ПАМ по чл.39а т.2 от ЗЧРБ – принудително 

отвеждане до границата на РБългария. От така обективираните от административния 

орган основания за издаването на заповедта за принудително настаняване в СДВНЧ 

формално е изпълнено императивното изискване на чл.59 т.4 от АПК, но нито от 

Заповедта, нито от предхождащото я Предложение на инспектор Радев става ясно 

кои са фактите, които дават основание да се счита, че чужденецът има опасност да се 

укрие. По косвен път административният орган ни навежда на извода, че подобна 

опасност идва от изявеното намерение на Х. А. да използва България като транзитен 

пункт за Италия. Но законът изисква установяване и доказване на конкретните 

факти, нещо, което е осъществено в обективната действителност, а не намерение, 

при което да липсва волеви израз за действие. Второто фактическо основание за 

налагане на ПАМ по чл.44 ал.6 и ал.10 от ЗЧРБ е наличието на неустановеност на 

самоличността на Х.А.. Но позоваването на тази предпоставка за издаване на 

обжалваната заповед е невярна. В мотивите към същата заповед  е посочено, че Х.А. 

притежава тунизийски международен паспорт с посочен номер. По 

административната преписка няма събрани данни и доказателства, че този паспорт е 

невалиден или фалшив. Следователно и това фактическо основание за издаване на 

процесната заповед отпада. Третото фактическо основание за издаване на заповедта 

за настаняване е наличието на заповед, издадена на основание чл.39а т.2 – за 

принудително отвеждане до границата на РБългария. Считам, че тази заповед е 

издадена в противоречие със закона и неговите цели. Съгласно последните 

изменения в ЗЧРБ във връзка с транспонирането в нашето законодателство на 

Директива №2815/16.12.2008г. на ЕО относно общите стандарти и процедури за 

приложение в държавите –членки, създаден е чл.39б, съгласно който в заповедта по 

чл.39а т.2 от ЗЧРБ следва да се определи срок за доброволно изпълнение на същата 

заповед, който е в рамките на 7 до 30 дни. При опасност  от укриване на чужденеца в 

този срок е предвидена законова възможност по чл.39б т.3 за ежедневно явяване на 

чужденеца в структурите на МВР, с оглед обезпечаване изпълнението на 

разрешеното доброволно напускане на границите на РБългария в разрешения срок. 

Тази мярка- доброволно изпълнение на заповедта за напускане на границите на 
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РБългария следва да се приеме като предхождаща мярката по чл.44 ал.6 от ЗЧРБ- 

мярка за настаняване в СДВНЧ. За да са законосъобразни обжалваните заповеди, 

следва доверителят ми, на когото е издадена заповед по чл.39 т.2 от ЗЧРБ да не е 

изпълнявал доброволно в посочения от административния орган срок и в този срок 

да се проявяват една или няколко от специфичните предпоставки от чл.44 от ЗЧРБ. В 

посочената директива съществено внимание се обръща на  принципа “Забрана за 

връщане” и на процедурата за доброволно напускане на страната. В процесните 

заповеди, и преди всичко Заповед №ОЧ -370/22.10.2009г. тези основни принципи са 

пренебрегнати. При тези обстоятелства обжалваните административни актове са в 

противоречие с принципите и целите на ЗЧРБ и посочената Директива, което е 

достатъчно основание за отмяната им. Следва да се приеме, че всички мерки в гл.V 

от ЗЧРБ са репресивни по отношение на граждани от трети страни. Посочената 

Директива допуска прилагането им само в случаите, когато прилагането на по- леки 

мерки не е било достатъчно за постигането на целите на закона. По това дело не са 

събрани данни, че административният орган е предприел по- леки ограничителни 

мерки преди издаване на обжалваните актове. Поради това считам, че с издадените 

заповеди са приложени крайни мерки без да са прилагани преди това други способи 

за постигане целите на закона. Считам обжалваните заповеди за незаконосъобразни, 

постановени в нарушение на материалния закон. Моля да постановите решение, с 

което да отмените обжалваните заповеди. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 

Заседанието приключи в 10.23 часа.  

Протоколът се изготви на 08.12.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар: 


