ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.256 ал.2 от ГПК
чрез Административен съд – Стара Загора
ч.адм.д. № 490/2020г., III състав
delovodstvo@adms-sz.com, delovodstvo@sz-adc.justice.bg
до Върховния административен съд
ОТНОСНО поддържане на искането в молба от 07.08.2020г. за определяне срок за
извършване на неизвършените от съда процесуални действия, поискани с нея
Правно основание: чл.256 ал.2 от ГПК във вр. с чл.144 АПК
СИГНАЛ
до Главния прокурор на Република България
infocenter@prb.bg, prbcont@prb.bg
ОТНОСНО проверка на данни за извършено от Директора на ОД на МВР – Стара Загора
престъпление против правосъдието по смисъла на чл.286 и сл. от НК и корупционно
действие по смисъла на чл.3 ал.1 от ЗПКОНПИ, чрез подвеждането на съда с невярната
информация, че „Фактически не са налице блокирани автомобили.“
Правно основание: чл.205 от НПК
СИГНАЛ
до Председателя на Министерския съвет
ms_priemna@government.bg, r.dilova@government.bg, p.tyankova@government.bg
ОТНОСНО данни за устно разпоредени от някого едноседмични полицейски действия
Правно основание: чл.119 и сл. от АПК
СИГНАЛ
до Министъра на вътрешните работи
priemna@mvr.bg
ОТНОСНО данни за устно разпоредени от някого едноседмични полицейски действия
Правно основание: чл.119 и сл. от АПК
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
Уважаеми господин Председател на ВАС,
С молба вх.№ 4414/07.08.2020г. 15:47ч поискахме на основание чл.176 ал.2 от АПК
съдът да допълни Разпореждане № 284/06.08.2020г. по ч.адм. дело № 490/2020г. на Адм.
съд – Стара Загора, като се произнесе с допълнително разпореждане по искането в
посочената част, в която не се е произнесъл, а именно в частта за безусловно и незабавно
освобождаване за движение в посока Хасково на спрените и блокирани от полицията
автомобили на непротестиращи и протестиращи граждани срещу мафията и мутрите във
властта, в участъка от пътя Стара Загора – Хасково, в района на летище Стара Загора.
В случая не се иска „преразглеждане“ на постановения съдебен акт, каквото АПК не
допуска, а допълване, тъй като съдът не се е произнесъл по цялото оспорване. Съдът е
отказал да извърши поисканите, но неизвършени съдопроизводствени действия. Обръщам
внимание, че в тази част от искането ни по чл.250 и сл. от АПК производство въобще не е
започвало, поради което не е и прекратявано. По същата причина и събирането на
доказателства не е прекратявано, включително от органи на полицията или по други
начини, които не са забранени от закона, съобразно императивния ред по чл.252 от АПК.
Ако на съдия Ирена Илкова Янкова не ѝ се произнася по цялото оспорване или по
някоя негова част, ако не ѝ се допълва или някой ѝ пречи да се произнесе съобразно закона,
предопределяйки изхода на делото, то тя следва да се отведе. Не да се дразни от защитната
теза и процесуалните действия на страната, искаща съдебна защита срещу действията на
ответника, но получила странното разпореждане на съда ответникът да са самопровери.
Или в нарушение на чл.213 от ЗСВ, съдията да ни дава непоискани правни консултации да
сме оспорвали по реда чл.254 от АПК и как точно да сме прилагали процесуалните си права
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по въпросите от оспорването, които не са разгледани и съдът не се е произнасял по тях.
Именно затова в молбата за допълване сме поискали съдът да довърши започнатата
съдебна проверка по чл.252 ал.3 и 4 от АПК в посочената неразгледана част от искането за
освобождаване на блокираните в посока Хасково автомобили на граждани,
производството по чието разглеждане въобще не е започвало, но без „самопроверки“, тоест
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. Поискали сме, в случай, че съдът не извърши
задължителните съдопроизводствени действия, отнасящи се до проверката по чл.252 ал.3
и 4 от АПК и изискването на съответен писмен акт, в такъв случай тази част от молбата за
допълване да се счита за молба по смисъла на чл.255 от ГПК за определяне на срок при
бавност. (На правописа и ОФГ на съдията-докладчик няма да обръщам внимание.)
Ето защо на основание чл.256 ал.2 от ГПК заявявам, че поддържам искането в
молбата от 07.08.2020г. за определяне на срок за извършване на посочените неизвършени
процесуални действия, поради което същата следва да се изпрати на горестоящия съд.
Уважаеми господин Главен прокурор,
Настоящият сигнал e за подвеждане на съда, a не жалба срещу съдебния акт. С оглед
гореизложеното и наличните по делото доказателства, моля да бъде възложена проверка
на прокуратура, различна от Окръжна прокуратура Стара Загора, дали директорът на ОД
на МВР Стара Загора, сам или в съучастие, е извършил престъпление против правосъдието
по смисъла на чл.286 и сл. от НК, както и корупционно действие по смисъла на чл.3 ал.1
от ЗПКОНПИ, подвеждайки Адм. съд – Стара Загора с невярната информация в писмо
изх.рег.№ 349000-16780 от 06.08.2020г. на МВР, вх.№ 4359 от 06.08.2020г. 8:56ч. на Адм.
съд – Стара Загора, че „Фактически не са налице блокирани автомобили.“
Става въпрос за невярно удостовереното в писмото до съда неналичие на спрени и
блокирани от полицията за движение в посока Хасково автомобили на непротестиращи
и/или протестиращи граждани в разглеждания период от 13:55ч. на 05.08.2020г. до 8:56ч.
на 06.08.2020г., извършено от длъжностно лице, заемащо висша публична длъжност по
смисъла на чл.6, ал.1, т.26, предл.7 от ЗПКОНПИ, в изпълнение на свое служебно
задължение във връзка с правораздаването. В тази връзка, моля да се изиска съставеният
констативен протокол при проверката на място след 15 часа на 05.08.2020г.
Моля да бъде проверено дали относимите действия на органите на полицията в
посочения участък от пътя Стара Загора – Хасково са били осъществени под
непосредственото ръководство на Директора на ОД на МВР Стара Загора. Тоест дали
същият е ръководил лично и е бил информиран служебно за едноседмичните събития или
е научил какво точно се случва там едва след извършването на проверката на място на
05.08.2020г. след 15 часа, както е приела съдия Ирена Илкова Янкова.
Уважаеми господин Министър-председател,
Уважаеми господин Министър на вътрешните работи,
Моля да бъде извършена проверка за допуснато или разпоредено от Директора на
ОД на МВР – Стара Загора в периода 31.07.2020г. – 07.08.2020г. устно използване на
значителен полицейски ресурс за едноседмично блокиране на целия автомобилен трафик
в известния участък по пътя Стара Загора – Хасково и на отделни автомобили в посока
Хасково. Моля да бъде проверено дали устно разпоредените едноседмични полицейски
действия са основателни и адекватни, при липсата на каквито и да са писмени следи,
какъвто и да е писмен акт/разпореждане, с оглед непредставянето на съда на такъв акт.

ПП.„Изпълнявай само писмени нареждания, защото нечестивците се
отмятат!“(Отец Матей Преображенски – Миткалото)
Гр. Варна, 10.08.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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