Вх.№ ВРП 1583 / 2017г. от 10.02.2017г.

До Районна прокуратура – Варна
СИГНАЛ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел.0888491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО удостоверяване пред съда на неверни обстоятелства от председателя на
общинския съвет Тодор Балабанов
Уважаеми Районен прокурор,
Представям копие от представеното по адм. дело № 1540 от 2016г. на
Административен съд – Варна пълномощно на адвокат Деяна Йорданова Стефанова от
председателя на Общински съвет - Варна Тодор Иванов Балабанов, неразделна част от
Договор за правна защита и съдействие № 0000285512 по кочан № 8817 от 03.10.2016г.,
както и от самия договор, с предмет: „Оказване на правна защита и съдействие,
изразяващи се в процесуално представителство по адм. дело № 1540/16 АСВ,
образувано по жалба на СОПА с/у мълч.отказ за произв. на местен референдум“.
В договора е записано, че е платена сума 350 лева, но от писмо
рег.№ ДОИ16000160ВН_001ВН_001ВН от 19.10.2016г. е видно, че в Община Варна
няма заведен такъв разход. Освен това, СОПА не сме подавали жалба срещу мълчалив
отказ за произвеждане на местен референдум, не сме страна по посоченото адм. дело
№ 1540 от 2016г. и не желаем името на сдружението ни да фигурира в документи с
невярно съдържание, особено в такива, признати от съда за валидни.
Ето защо, с оглед удостоверяването на неверните обстоятелства относно жалба на
СОПА и спорните обстоятелства относно заплащането на сумата 350 лева, моля да бъде
извършена проверка за наличието на деяние по Глава осма, Раздел III от НК Престъпления против правосъдието или друго деяние по НК, извършено в рамките на
общинския съвет или от служители в общинската администрация.
С оглед, че в Община Варна не е заведен разходът в размер на 350 лева, моля да
бъде извършена проверка дали господин Тодор Балабанов е заплатил тази декларирана
пред съда сума с лични средства или сумата въобще не е плащана.
Моля да бъде извършена проверка дали председателят на общинския съвет е
нарушил закона, нареждайки на адвокат Деяна Стефанова процесуални действия срещу
подкрепената от десетки хиляди варненци подписка за местен референдум, без въпросът
да е бил обсъждан с останалите съветници мандат 2015 – 2019г.
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Гр. Варна, 10.02.2017г.

С уважение: . . . . /Юлиян Чолаков/

