Р А З П ОР Е Ж Д А Н Е
№ 287

07.08.2020г.

град Стара Загора

Старозагорският административен съд, ІІІ състав, в закрито заседание на
седми август през две хиляди и двадесета година, в състав:
СЪДИЯ: ИРЕНА ЯНКОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
като разгледа
докладваното от съдия ИРЕНА ЯНКОВА административно дело № 490 по описа за
2020г., за да се произнесе, съобрази следното:
Производството е по реда на чл. 250 – чл. 253
Административно процесуалния кодекс (АПК) въвчл. 176,ал.1 от ГПК .

от

Образувано е по молба на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и
администрацията , със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул „ Владислав
Варненчик” № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков,
за допълване на разпореждане от№ 284 от 06.08.20120 година и да се произнесе по
искането му за освобождаване на блокираните автомобили в посока Хасково на
протестиращите и непротестиращите граждани В молбата дава своя интерпретация
на събраните по делото доказателства, като твърди, че те доказват извършване на
неправомерни действия на служители на ОД на МВР гр. Стара Загора след
05.08.2020 година . Иска от съда да събера допълнителни доказателства и извърши
повторна проверка на фактите по делото .
Съдът, като прецени исканията , направените в молбата намира, че молбата за
допълване на разпореждането е неоснователно
Съдът е събрал доказателствата и е приел, че те са достатъчни за отхвърляне
на искането на молителя. А именно прието е , че служители на ОД на МВР гр. Стара
Загора не са блокирали изобщо автомобили по път І-5 тоест пътя Стара Загора –
Хасково/ на протестиращи и непротестиращи граждани/., Ако страната твърди, че
този извод на съда е незаконосъобразен тя може да оспори постановения съдебен
акт по реда на по ред на чл.254 от АПК, както изрично е посочено в него. Следва да
се отбележи, че проверката е извършена именно след подаване на искането на
сдружението а именно след 15 часа на 05.08.2020 година. След постановяване на
съдебен акт съдът няма правораздавателна компетентност да събира нови
доказателства, тъй като съдебното дирене е приключило
По изложените съображения и на основание чл.. 176, ал.1 от АПК ,
Административен съд Стара Загора

Р А З П О Р Е Д И:

2
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане на Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията , със седалище и адрес на управление гр. Варна,
бул „ Владислав Варненчик” № 133, бл. 40, вх. А, ап. 43, представлявано от Юлиян
Атанасов Чолаков, за допълване на разпореждане № 284 от 06.08.2020 година и да
се произнесе по искането му за освобождаване на блокираните автомобили в посока
Хасково на непротестиращите и непротестиращите граждани , като неоснователно
Разпореждането може да се оспори с частна жалба в 3 дневен срок от
издаването му пред Върховния административен съд.
СЪДИЯ:

