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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

гр. Хасково, 08.12.2009 година 
 
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 №  843  по описа за  2009 година…………. 
докладвано от  съдия Петя ЖЕЛЕВА…....………………………..………...… 
на именното повикване в 10.31 часа  се явиха:……………………………….. 
 
 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Д.А.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, 
не се явява. 
 ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.НАЧАЛНИК ГПУ – С., редовно призован, не се явява и не 
се представлява. 

В залата се явява адв.В.Н.К., определена с писмо изх.№1215-С/24.11.2009г. на АК 
– Х. за осъществяване на допуснатата правна помощ на жалбоподателя. 

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.В.К., вписана под №*** в Националния регистър за правна помощ, поради което 

    О П Р Е Д Е Л И : 
НАЗНАЧАВА адв.В.Н.К. за процесуален представител на жалбоподателя Д.А.К. 

по адм.дело №843/2009г. по описа на АС – Хасково до окончателното му приключване. 
По хода на делото: 
Адв.К. – 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.К. – Поддържаме жалбата така, както е предявена. Считаме заповедите за 

незаконосъобразни. Да се приеме изпратената преписка като доказателство по делото. 
Съдът счита, че следва да приеме като доказателство по делото цялата 

административна преписка, поради което 
О П Р Е Д Е Л И : 

 ПРИЕМА като доказателства по делото: декларация за семейно и имотно 
състояние на Д.А.К. от 09.11.2009г.; протокол рег.№14067/11.11.2009г. за съдържанието 
на писмо от български хелзинкски комитет; фотокопие на пощенски плик от Български 
хелзинкски комитет с клеймо от 09.11.2009г.; предложение рег.№7439/2/02.11.2009г.; 
заповед рег.№ОЧ-414/1/04.11.2009г.; писмо рег.№13651/1/04.11.2009г.; приемно – 
предавателен протокол рег.№13641/1/04.11.2009г.; заповед рег.№775/16.06.2009г.; 
служебна бележка рег.№12951/1/22.10.2009г.; заповед рег.№ОЧ-415/1/04.11.2009г.; 
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Адв.К. – 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.К. – Уважаема госпожо председател, считам заповедта за незаконосъобразна 

по следните съображения – чл.39б от ЗЧРБ изисква за да се наложи принудително 
отвеждане до границите на РБългария един срок от 7 до 30 дни, в който да се даде 
възможност на нарушителя да напусне доброволно границата на страната. По делото 
няма данни, че такъв срок му е даден. Затова считам, че заповедта противоречи на 
материалноправните разпоредби. Считам атакуваната заповед за несъобразена с целта на 
закона. Съгласно чл.6 ал.2 от АПК с административните актове и тяхното изпълнение не 
трябва да се засягат правата и интересите на жалбоподателя в по-голяма степен 
отколкото е необходимо. Поради това считам, че заповед №414/04.11.2009г. следва да 
бъде отменена. Тя се явява правна предпоставка за издаването на заповед 
№415/04.11.2009г. Друго фактическо основание за издаване на заповед 
№415/04.11.2009г. и посочено в нея е “пречки за изпълнението на наложената ПАМ- 
отвеждане до границите на РБългария”. Правното основание за издаването на заповед 
№415/04.11.2009г. е чл.44 ал.6 и чл.10 от ЗЧРБ. Разпоредбата на този член е 
диспозитивно. Видно от практиката на административния орган той прилага двете 
заповеди комулативно и използва едната заповед като фактическо основание за 
издаването на другата, без да посочва никакво конкретно обстоятелство, което на 
практика лишава заповед №415/04.11.2009г. от мотиви. Тя се явява немотивирана, което 
възпрепятства последващ контрол на законосъобразността й. Административният орган 
не е посочил кои са обстоятелствата, които му дават основание да направи извода, че 
има опасност от укриване. Наистина жалбоподателят е с неустановена самоличност, но 
посоченото от административния орган като основание “намерение да използва 
РБългария като транзитен пункт” не е правно релевантно в случая. По тези съображения 
считам, че заповеди №414/04.11.2009г. и №415/04.11.2009г. са незаконосъобразни и 
следва да бъдат отменени. 

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок. 
Заседанието приключи в 10.35 часа.  
Протоколът се изготви на 08.12.2009 г. 

 
 
 
 
 
 СЪДИЯ:       Секретар: 


