До Софийска градска прокуратура
1061 София, бул. „Витоша“ № 2
ЖАЛБА - СИГНАЛ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ОТНОСНО прокурорска проверка за престъпления по служба от прокурори и съдии,
работили по казуса от 2009г. с продажбата на километри от варненското крайбрежие
Уважаема госпожо Градски прокурор,
Престъплението е налице. 3-4 километра от крайбрежието на град Варна, общо 122 дка,
са продадени след незаконното им преобразуване от публична в частна държавна собственост,
без решение на Министерския съвет (МС) за това. Такава сделка е начално недействителна.
Продажбата е начално нищожна и на друго основание. Данъчната стойност на
продадения имот надхвърля 500 хил. лева, а за продажбата на такъв имот, дори той да беше
надлежна частна държавна собственост – а той не е, също е необходимо решение на МС.
Такова решение, обаче няма и не може да има по следните съображения. Незаконно и
нищожно продадените 122 дка включват части от парк, плаж и пресушена морска
акватория. Плажът и пресушената акватория са с характеристиките на изключителна
държавна собственост, поради което не подлежат на преобразуване в частна държавна
собственост и последваща продажба. Това означава, че сделката е не само начално
недействителна най-малко на посочените две основания, но също така, че тя не подлежи и на
саниране без промяна на Конституцията.
Налице е леснодоказуемо финансово престъпление с щети за държавата над 100 млн.
лева според нас. Предмет на настоящата жалба-сигнал е магистратската подкрепа за това
престъпление. Посочените два примера са само за илюстрация на проблема, но в линковете
те са подкрепени с множество известни служебно на прокуратурата документи и факти.
1. Факт е служебното повишение на наблюдаващия прокурор Станислав Андонов след
защитата на нелепата теза за изрядност на тази сделка с непродаваема държавна земя.
От казуса е отстранен апелативен прокурор Вилен Мичев, върнал два пъти преписката
на наблюдаващия прокурор с указания за по-задълбочени действия. Налице е и тайно
постановление на ВКП от 20.12.2010г. с указания за стесняване и обезсмисляне на проверката.
Прокуратурата е чадърът над корупцията и престъпността във властта
http://sopa.bg/news.php?extend.129
2. Подлежащ на проверка за престъпление по служба е и случаят с 4800 лева глоби,
наложени от съдия Марияна Бахчеван за обидно според нея искане за отвод - поради
усъмняване в негламентирано нейно взаимодействие с прокурор Станислав Андонов по дело с
предмет укриван именно от прокуратурата публичен документ, след като същият е иззет от
областната администрация и вероятно е решаващ за казуса. Унищожени са уличаващи
прокурора звукозаписи от съдебни заседания по делото, за които съдът е разпоредил да не се
унищожават. Налице е съдебен произвол не само с размера и основанието на глобите, но и с
позоваването на пропуснат срок при обжалването им, който в действителност не е пропуснат.
4800 лева глоби за искане на отвод и сигнал срещу магистрати
http://sopa.bg/news.php?extend.171
Ето защо МОЛЯ да бъде извършена проверка за извършени умишлени престъпления по
служба от свързани с казуса магистрати, допуснали не само произвола с посочените глоби, но
и тази абсурдна продажба с огромни за страната финансови и морални щети.
Именно магистратските престъпления по служба са част от системния проблем,
превърнал в досадна темата за несъстоялата се съдебна реформа.
Забележка: Ролята на магистрати за размотаването и неприключването на относимата
подписка от 2013г. за местен референдум за градоустройственото бъдеще на варненското
крайбрежие, ще бъде тема на отделен сигнал.
Гр. Варна, 16.07.2017г.
С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

