ДО Варненска окръжна прокуратура
Във вр. с жалба-сигнал вх.№ 2943/09 от 25.11.2010г.
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията

представлявано от Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, 9004 гр. Варна

Уважаеми господин Окръжен прокурор,
Уважаеми господин Наблюдаващ прокурор,
1. Във връзка със запитване от Европейската комисия, ГД „Конкуренция” и на
основание чл.213 ал.1 от НПК, моля да ни предоставите данни за хода на проверката,
инициирана с горепосочения сигнал на шест граждански организации, относно това дали и
от кого е оказван натиск върху областната администрация за предоставянето на неверни
изходни данни на лицензираните оценителки Цветана Георгиева Ангелова и Галина
Вълканова Георгиева, че няма разработен ПУП, както и дали те са били подведени или
са действали в съучастие при определянето на значително занижена „пазарна стойност” на
терените, предвидени за реализиране на проекта Алея първа.

2. Използвам случая да приканя за пореден път Варненска окръжна прокуратура, а
чрез нея и Прокуратурата на република България, да подкрепят жалбата ни срещу Заповед
№ РИ-09-8500-18 /08.06.2009г., с която Областният управител на област Варна е
определил без търг и конкурс купувач правото на собственост върху част от дамбата пред
град Варна. По този начин делото ще се освободи от зациклянето му във Върховния
административен съд след платените доктринерски становища на уважаваните професори
по административно право Дончо Хрусанов и Кино Лазаров, дадени от тях с оглед
интересите на клиента им „Холдинг Варна” АД. Алтернативно, приканвам прокуратурата
да подаде самостоятелен протест срещу тази заповед. Целта е да се постигне обявяване
на нищожността на незаконната продажба на частите от морската градина и варненската
дамба с оглед обществения интерес от възстановяването на държавната собственост по
същия начин, както това вече е сторено по отношение на дамбата Албена - Балчик.
Многобройните данни за абсурдни нередности на най-високо ниво са толкова
обезкуражаващи, че правят темата деликатна и нежелана за коментиране дори от
министър-председателя Борисов и високорейтинговия ресорен министър Плевнелиев.
Алея първа се е превърнала в лакмус за развитието на обществените процеси в страната,
но най-вече на тези в съдебната власт. Затова е време прокуратурата да разсекрети и
обяви нелицеприятните факти. И да се съобрази с тях и с върховенството на закона, без да
експериментира с търпението на Европейските институции и независимо от това дали
министър-председателят на България е поемал пред някого ангажимент да не го закача.
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Гр. Варна, 06.06.2011г.

С уважение: (

) /Юлиян Чолаков/

