Чрез началника на I РУП – Варна
До директора на ОД на МВР - Варна
До Варненска районна прокуратура
ЖАЛБА – СИГНАЛ
От Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
лично и като председател на Инициативен комитет за произвеждане на
местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна
Адрес за кореспонденция:
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО
1. Осигуряване на охрана на подписката за референдума.
2. Проверка на данни за съзнателни процедурни закононарушения с очаквани
вреди за общинския бюджет в размер на няколкостотин хиляди лева.
3. Проверка на данни за длъжностни престъпления в общинската администрация.
Уважаеми Районен прокурор,
Уважаеми господин Директор,
На 26 април 2013 г. поради бомбената заплаха в община Варна и за да спазим
предвидения в закона срок, на основание чл.31 ал.3 от АПК внесохме подписката с
подписите на граждани в деловодството на район „Приморски”. Тогава 2609
номерирани и подпечатани с печата на инициативния комитет бланки с подписи бяха
съхранени в запечатан и подпечатан чувал, но без броят им да бъде проверен и
документиран от приемащия административен орган. Сега чувалът с тези непреброени
бланки се намира в канцеларията на Общински съвет – Варна. Там се намират и
предадените по-късно още 104 бланки с номера от 2610 до 2713, чийто брой обаче е
документиран с надлежно подписан двустранен приемо-предавателен протокол.
Проблемът е с непреброените бланки в запечатания чувал, чийто брой някои
ръководители в общинската администрация упорито отказват да бъде документиран
техният брой. Това са директорът на дирекция “УЧРАУ” в община Варна Галина
Василева, н-кът отдел в същата дирекция Жинела Желязкова, главният секретар на
общината Михаил Куликов, както и вр. изп. дл. председател на общинския съвет
Снежана Донева. Те категорично не разрешават на редовите служители да извършат
необходимото документиране на броя на бланките, като по този начин не само забавят
законовата процедура за референдума, но създават реална предпоставка всички събрани
подписи или част от тях да бъдат откраднати или унищожени, преди да бъдат проверени.
За разрешаването на проблема поискахме съдействие от вр.изп.дл. председател на
общинския съвет и от вр. изп. дл. кмет, но до момента не срещаме разбиране.
От друга страна обаче, при транспортирането на чувала от район „Приморски“ се
оказа, че в служебното деловодство на община Варна има организация, при която
входящите документи се вписват в някаква тетрадка, но без да се регистрират в
електронната деловодна система. В конкретния случай входящ номер все пак беше
издаден, но едва след получаването на специално разрешение за това от споменатия погоре н-к отдел Жинела Желязкова, за да се избегне напиращият огромен скандал.
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Описаните случаи показват, че сегашната общинска администрация може по свое
усмотрение да документира или не документира, да регистрира или не регистрира целия
входящ и изходящ документооборот за община Варна и общинския съвет. Това
обстоятелство поставя под въпрос възможностите на тази администрация, с този кмет, с
тези административни ръководители и с този председател на общинския съвет, да
извършва по законосъобразен начин каквато и да е дейност, включително дейността във
връзка с организацията на предстоящите избори за народни представители, за кмет и
евентуално произвеждането на референдума за Морската градина ведно с изборите
за кмет, за да се икономисат няколкостотин хиляди лева от общинския бюджет,
каквато е целта на Инициативния комитет за референдума .
Считам, че представителите на Органите на реда и прокуратурата като адресати на
настоящия сигнал са в състояние спешно да проверят посочените данни за злоупотреба
с власт и да предотвратят своевременно нанасянето от общинската администрация на
обществени вреди не само чрез опитите за проваляне на референдума за Морската
градина, но и във връзка с организирането на предстоящите избори.
С оглед гореизложеното, МОЛЯ да бъде осигурена надеждна охрана на подписката
за референдума.
МОЛЯ да бъде извършена проверка дали недокументирането на броя внесени
бланки с подписи на граждани е деяние по чл.282 от НК, целящо да забави законовата
процедура с оглед да стане невъзможно едновременното произвеждане на изборите за
кмет и референдума, от което ще последват вреди за общинския бюджет в размер на
няколкостотин хиляди лева.
МОЛЯ да бъде извършена проверка за организацията, наличието и ползването в
община Варна на нерегламентирана в нормативната уредба служебна тетрадка, в която
се вписват входящи документи, без същите да се завеждат и регистрират в електронната
система за регистрация и контрол на документооборота и без да се издава незабавно
входящ регистрационен номер, а само след преценката на неизвестно длъжностно лице.
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