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ОТНОСНО допълване на разпореждане № 284 /06.08.2020г.
Правно основание: Чл.176 ал.1 от АПК във връзка с основния принцип,
формулиран от Отец Матей Преображенски – Миткалото:
„Изпълнявай само писмени нареждания, защото нечестивците се отмятат!“
Уважаема госпожо Административен съдия,
В разпореждане № 284 /06.08.2020г. съдът не се е произнесъл по цялото
оспорване, а именно в частта по искането за освобождаване на блокираните в посока
Хасково автомобили на непротестиращи и протестиращи граждани срещу мафията
и мутрите във властта. Ако тези автомобили не бяха блокирани, собствениците или
водачите им щяха да могат да потеглят свободно и веднага накъдето си искат,
включително към магистралата, в произволно избран от тях момент.
Отделен е въпросът дали предприетите мерки от органите на полицията са
адекватни и пропорционални или прекомерни, и има ли за тях писмени следи от кого
са наредени или става въпрос за безконтролен административен произвол.
Видно от текста на подаденото в 13:55 часа на 05.08.2020г. искане, от съда се
иска защита срещу неоснователното блокиране на автомобили към момента на
неговото подаване и след този момент. Иска се съдът да нареди на Директора на ОД
на МВР да освободи безусловно и незабавно блокираните автомобили на пътя Стара
Загора – Хасково, тъй като към този момент действията по тяхното блокиране не се
извършват в изпълнение на административен акт или на закона. Искането е за защита
срещу неправилното и неоснователно блокиране на автомобили на пътя Стара Загора
– Хасково към този и след този момент, а не въобще срещу действията на полицията.
В тази връзка обръщам внимание, че планираните протестни действия са били
обявени за дата, която е отминала и вече не са актуални. Това означава, че към
05.08.2020г., 13:55 часа и след този момент предприетите преди това мерки от
органите на полицията вече не са адекватни, а произволни, прекомерни и излишни.
Вярно е, че след като блокираните автомобили бъдат освободени, водачите
им ще могат да блокират с тях магистралата. В такъв случай обаче полицаите
могат да съставят няколко акта за нарушение на ЗДвП, да вдигнат няколко
коли с паяк и въпросът да бъде решен. Освен ако им бъде наредено друго.
Административен произвол е всеки потенциален нарушител на ЗДвП да се
профилактира за неограничено време чрез устно блокиране от полицията на
автомобила му, без съответен подлежащ на обжалване пред съд писмен акт.
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В разпореждане № 284 /06.08.2020г. съдът се е произнесъл по оспорването в
частта за блокирания автомобилен трафик, като не е установил блокирани
автомобили. Със сигурност обаче не се е произнесъл по искането за освобождаване
на блокираните в посока Хасково автомобили на протестиращи граждани.
Съдът е констатирал, че към момента на проверката, органите на полицията не
са установили блокирани от тях автомобили на граждани, а само „8 броя
автомобила паркирани в две редици“ от протестиращите граждани, тъй като
същите са били възпрепятствани именно от полицията да се придвижат в посока
Хасково. Съдът е следвало да се произнесе по искането за тяхното освобождаване.
Защото ако паркираните автомобили наистина не бяха блокирани, а само
паркирани, водачите им щяха да могат да потеглят свободно и необезпокоявани
от полицията накъдето си искат, в произволно избран от тях момент.
В общия случай, непроизнасянето на съда се отнася до всички автомобили,
чиито водачи са възпрепятствани да пътуват пряко по пътя от Стара Загора към
Хасково, без да са наясно от кого и с какъв писмен акт е наложено това ограничение.
Вярно е, че съдът е задължил Директора на ОД на МВР – Стара Загора да
извърши проверка „въз основа на какъв административен акт /заповед/“ се
извършват ограничителните полицейски действия, но не е получил такъв писмен акт.
Въпреки задължението си по чл.252 ал.3 и 4 от АПК, съдът бездейства по
установяването по категоричен начин на наличието или липсата на такъв писмен акт,
както и по изискването на писмен протокол за извършената проверка, въпреки че
АПК, ЗМВР и ЗДвП са изцяло пропити и съобразени с основния принцип,
формулиран от Отец Матей Преображенски – Миткалото: „Изпълнявай само
писмени нареждания, защото нечестивците се отмятат!“
В тази връзка МОЛЯ съдът да довърши незабавно започнатата съдебна проверка
по чл.252 ал.3 и 4 от АПК, в частта по искането за освобождаване на блокираните в
посока Хасково автомобили на непротестиращи и протестиращи граждани срещу
мафията и мутрите във властта, без участието на посочените за нарушители органи
на полицията, а по други начини, които не са забранени от закона, като за
извършената проверка проверяващите органи съставят и представят на съда писмен
протокол.
В случай, че съдът не извърши посочените съдопроизводствени действия,
отнасящи се до проверката по чл.252 ал.3 и 4 от АПК и изискването на съответен
писмен акт, в такъв случай МОЛЯ тази част от настоящата молба да се счита за молба
по смисъла на чл.255 от ГПК за определяне на срок при бавност.
С оглед гореизложеното, МОЛЯ на основание чл.176 от АПК съдът да се
произнесе с допълнително разпореждане в посочената част от искането за
безусловно и незабавно освобождаване на блокираните автомобили на
непротестиращи и протестиращи граждани срещу мафията и мутрите във властта,
като в мотивите бъде записано изрично, че ако няма блокирани от полицията
автомобили по пътя Стара Загора – Хасково в посока Хасково, водачите на
паркираните там могат да потеглят свободно и необезпокоявани от полицията
накъдето си искат в произволно избран от тях момент.
Гр. Варна, 07.08.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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