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Гр. София

ИСК
За обжалване на
Постановление за отказ да се образува досъдебно производство №3743/2012 на
Софийска Градска Прокуратура
От Марин Грудев Мидилев
ЕГН–––––––––––––––
Димитровград 6400
Почитаеми г-н Апелативен Прокурор,
На базата на чл. 213 ал. 2 от НПК, съгласно чл. 74 ал. 1 от НПК и чл. 1 ал.1 и 2 от НПК,
моят Иск се заключава да отмените Постановление за отказ да се образува досъдебно
производство №3743/2012, и да разпоредите образуване на досъдебно производство и
започване на разследване по реквизитите на Министерска заповед 0496/30.11.1992 год. и
предшествуващите я документи.
На базата на направена консултация с компетентни лица на Постановление №3743/2012
на Софийска Градска Прокуратура, отговорите с които разполагам от Министерството на
Отбраната и копията документи, научих нови факти и обстоятелства относно Процедурата за
уволнението ми от Българската армия като Офицер.
В писмо отговор 22-20-23/19.03.2012 год. от Началника на политическия кабинет на Министъра
на Отбраната ми се отговаря “….поради невъзможност да бъдете използван – чл. 18 б.”В” от
ЗВВС.”, като отпада факта посочен в писмо отговор Рег. № 283-8146-/14.12.2011 год. от
Оперативен Архив на Българската Армия ,че длъжността която съм заемал остава вакантна и
съществува до ликвидиране на военно формирование 34150 гр. Хасково.
Не спазването на Указанията на началника на Генералния Щаб на Българската Армия,
както и методиката за атестиране на офицерите от БА/92 г., направените от мен писмени
възражения както и последващите искове към Министрите на Отбраната на Република
България е че съм предложен за уволнение политически мотиви. Фактите са следните:
1. Не съм членувал в БКП и не членувам в никакви политически партии.
2. След акта на деполитизация в Българската армия през 1990 год., когато изпълнявах
временно длъжността ПНЩР, искаха да назначат офицер завършил политически
профил на тази длъжност. Възразявах устно и в писмен вид до моите началници по
специалността. След моето освобождаване длъжността ПНЩР в под 34150 – Хасково се
е заемала от офицери завършили политически профил.
3. Възраженията против изготвената атестация накратко се заключаваха в следнотоизготвена бе от временно изпълняващ длъжността Началник Щаб, защото титуляра бе в
отпуск. Временно изпълняващият длъжността бе офицер завършил политически
профил. Класната специалност I клас ми бе дадена на базата на изпити по
специалността, няколко месеца преди това от изпитна комисия, състояща се от офицери
- войскови разузнавачи. Специалността войсково разузнаване си има своята специфика
а неспециалисти оценяваха по атестация дейността ми. За психо физическите ми
качества има решение на Авио-лекарска комисия от началото на 1983 год. - Враждебна
В издържаните от мен тестове има данни и за високия ми интелектуален потенциал.
Като допълнителна извън служебна дейност на базата на знанията, уменията и
възможностите ми съм правил многократно икономически ефективни предложения с
цел ефективност във военната дейност. За справка материал от списание Военна Мисъл
бр8/91г – “За нов подход при организирането на командно щабните учения и
тренировки в тактическите звена”. Някои от предложенията ми дадени от мен устно
бяха реализирани на практика веднага. Една част от писмените предложения са
реализирани на практика в последствие в международен мащаб (става на въпрос че

решенията са изведени независимо от мен - потвърждават правилността на насоките в
които съм мислил и творил). Част от предложенията са ефективни и днес с допълнения
и изменения спрямо съществуващото ниво на науката и техниката.
4. Политическо е решението да бъде анулиран договора ми за закупуване на семейно
жилище, след 30.11.1992 год. - съпругата ми бе в отпуск по майчинство.
5. Икономически ефективните предложения които съм правил до тогава Научно
изследователски институт на Министерството на Отбраната са с гриф на секретност.
При едно тях имах натиск от началник от под 22100 гр. Пловдив да го впиша като
съавтор през лятото на 1987год. Вследствие на отказа ми за съавторство, бях преместен
в под 36050 град Момчилград и развитието и работата ми по темата бе спряна.
Започнатата от мен разработка на “Електронен тренажор за стрелба с автомат
Калашников на базата на компютър “Правец82” също бе спряна, решения и действия на
ЗКПЧ на под 36050 град Момчилград – спиране на рапорт за аспирантура по темата,
опит за физическа кражба на материалите по разработката с цел пречка за
довършването й, лоша характеристика с цел спиране на преместване и други.
6. Други.
Приложение прилагам всички документи препратени от Прокурор от Военна
прокуратура гр Пловдив относно взетото Постановление за отказ да се образува
досъдебно производство №3743/2012 на Софийска Градска Прокуратура.
Допълнително прилагам:
1. Копие на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство
№3743/2012 на Софийска Градска Прокуратура.
2. Копие отговор № 1112/09.02.1995 год. на Началника на Канцеларията на МО.
3. Копие сертификат на MENSA – Bulgaria.
4. Копие на статията “За нов подход при организирането на командно щабните учения
и тренировки в тактическите звена”, сп. “Военна мисъл” бр8/91 г.
Очаквам от Вас активни действия с цел възстановяване на погазените ми права
описани в Конституцията на Република България и Лисабонският Договор!

С Уважение:
Марин Мидилев
18.04.2012 г.
гр. Димитровград

