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ОТНОСНО
хода на проверката, инициирана със сигнал до ВОП от 25.11.2010 г.

Уважаеми господин Окръжен прокурор,
С горепосочения сигнал шест граждански организации сезирахме ВОП с данни за
престъпления от общ характер, извършени при възлагането от Областна администрация
- Варна на експертните оценки за определяне на пазарната стойност на терените за
проекта „Алея първа” и при изготвянето им от лицензиран експерт-оценител Цветана
Георгиева Ангелова и лицензиран експерт-оценител Галина Вълканова Георгиева във
връзка с продажбата им на „Холдинг Варна” АД. Податели на сигнала сме Сдружение за
оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, Българско дружество за
защита на птиците - БДЗП, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ОЦОСУР, Гражданско сдружение „Зелена Варна”, Сдружение с нестопанска цел
„Обединено гражданско сдружение” и партия „Зелените” МО Варна.
Сигналът касае извършването на проверка относно това дали и от кого е оказван
натиск върху областната администрация за предоставянето на неверни изходни данни
на лицензираните оценителки, че няма разработен ПУП, както и дали те са били
подведени от областната администрация или са действали с някого в съучастие при
определянето на значително занижената „пазарна стойност” на визираните терени.
Сигналът е публикуван на адрес http://www.sopa.bg/request.php?855
В качеството на подател на този сигнал, МОЛЯ от името на СОПА да ни бъдат
предоставени по реда на НПК данни за хода на проверката по него. Моля да ни бъде
предоставена информация какви резолюции са поставяни, какви нареждания са давани и
какви действия са предприети и какви постановления са издавани по този сигнал, както
и да ни бъде предоставен достъп до цялата преписка.
Гр. Варна, 22.03.2012 г.
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