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ДО Министър-председателя на Република България
GIS@government.bg

ЖАЛБА-СИГНАЛ
От Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за
Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка – 2013г.
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004,
представляван от председателя на ИК Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888 491445
и от
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004,
представлявано от председателя на УС Юлиян Атанасов Чолаков

ОТНОСНО данни за извършени и планирани за извършване престъпления от общ
характер от длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРРБ и Общински съвет - Варна във
връзка подписка за местен референдум за Морската градина в град Варна от 2013г.

Уважаеми господин Главен прокурор,
Уважаеми господин Министър-председател,
Моля да предприемете спешни мерки за предотвратяване реализацията на
планирано престъпление чрез използването на официален удостоверителен документ с
невярно съдържание при вземането на решение на Общински съвет Варна на
насроченото заседание на 22.01.2018г. от 10 часа в Зала Пленарна на Община Варна.
Моля проверката по настоящата жалба-сигнал в частта за Общински съвет – Варна да не
се възлага на прокурори и полицаи от Варненския и съседни на Варненския съдебни райони,
с оглед съмнението за задкулисни зависимости.
С уведомление вх.№ ОС13000096ВН/28.01.2013г. Инициативен комитет за
произвеждане на местен референдум за Морската градина и крайбрежната зона на град
Варна, на основание чл.28, ал.2 т.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) сезира председателя на Общински съвет
Варна за начало на подписка за произвеждане на местен референдум със следните въпроси:
1. Да достига ли паркът „Морска градина“ до морето, като включва изцяло
крайбрежната зона от ската до морския бряг?
2. Да бъде ли крайбрежната зона на град Варна паркова зона за отдих с обекти за
хранене, спорт, атракции и развлечения, но без жилища, ателиета, офиси, молове,
хотели, казина, конгресни центрове и яхтени пристанища?
На същата дата е депозирано и предложение по чл.28, ал.1 т.2 от ЗПУГДВМС за
определяне на местата където ще се събират подписите.
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Подписката е внесена в Общинския съвет на 29.04.2013г. На 30.04.2013г. е вписана в
регистъра и е изпратена за проверка на ГД „ГРАО“ при МРРБ, Териториално звено гр. Варна.
Проверката е приключила с протокол от 07.06.2013г. С писмо от 18.06.2013г. председателят
на Общински съвет гр. Варна е изпратил копие от протокола на инициативния комитет.
В хода на адм.д. № 3651/2013г. на Адм. съд Варна (адм.д. № 3316/2014г. на ВАС, адм.д.
№ 1540/2016г. на Адм. съд Варна, XXIV с-в – е изискана информация за броя на гражданите с
избирателни права, които са имали право да гласуват на местни избори в община Варна към
29.04.2013г. датата на която подписката е била внесена в Общинския съвет.
Било е представено писмо ДОИ13000167ВН_007ВН от 02.12.2013г. от Дирекция
„Информационно и административно обслужване“ при Община Варна от което е видно, че
ГД „ГРАО“ не е в състояние да представи данни за броя на избирателите към посочената
дата. Информация за броя на избирателите може да се получи само от отпечатаните
избирателни списъци след насрочване по законовия ред за конкретни избори. Посочено е, че
- за избиране на народни представители на 12 май 2013г. избирателите в Община Варна
са били 302 925 души, като тези данни са към дата 20.03.2013г.
- за частичен избор на кмет на 30.06.2013г. избирателите са били 290 591 души, като
тези данни са към дата 27.05.2013г.
В последствие по адм.д. № 2552/2014г. на Адм. съд София град, 23 състав, образувано
на 13.03.2014г. относно защита срещу бездействието на ГД „ГРАО“ по установяване
наличието или недостига на необходимия брой подписи - 1/10 или 1/20 от броя на гражданите
с избирателни права и постоянен адрес на територията на община Варна към 30.04.2013г.
съдът е постановил с Решение от 21.05.2014г. че се ОСЪЖДА, на основание чл.257, ал.2 от
АПК, ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие да извърши дължимото
действие по чл.29, ал.2 от ЗПУГДВМС /в приложимата му редакция-до изм.и доп., бр. 19 от
2014г. , в сила от 05.03.2014г./, във връзка с § 23 от ПЗР към Изборния кодекс /ДВ, бр. 19 от
2014г., в сила от 05.03.2014г./, като установи и впише в протокола общия брой на гражданите
с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Варна към
30.04.2013г.
В изпълнение на съдебното решение, в ГД „ГРАО“ е бил изготвен нов Протокол от
04.07.2014г., но в него са посочени неверни данни, поради което има искане за неговото
допълване и тълкуване. Неверните обстоятелства засягат както броя на установените
некоректни записи, така и допълнението в т.4 относно броя на гражданите с избирателни
права в община Варна. В протокола е отразено невярно, че този брой бил 303 706 и се
посочва че това е към дата 30.04.2013 г. при положение че в посочените писма се дават
съвсем други цифри и изрично е указано че не може да се установи броят на гражданите с
избирателни права към дата 30.04.2013 г.
Това се потвърждава и от писма изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. и изх.№ 94-00-110 от
12.01.2018г. на МРРБ, в които се конкретизира, че данните в протокола са вписани въз основа
на справките, с които ГД „ГРАО“ е разполагала към момента по повод организацията и
подготовката на произведените на 12.05.2013г. избори за народни представители, поради
което те могат да се отнасят към датата на справката в НБД „Население“ при изготвянето на
избирателните списъци - примерно 30-40 дни преди изборите на 12.05.2013г., но не и към
дата 30.04.2013г.
По тази причина така съставеният допълнен протокол от 04.07.2014г. се явява
официален удостоверителен документ с невярно съдържание, като за неговото
съставяне следва да се издирят виновните лица и да им се повдигне обвинение по чл.308
ал.1 от НК, като бъдат съобразени и нормите на чл.310 ал.1 и чл.311 ал.1 от НК.
Нещо повече, самият документ, доколкото има удостоверителен характер, се използва в
производството по вземане на окончателно решение относно провеждането на посочения
местен референдум.
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Общински съвет Варна е задвижил процедура по вземане на такова решение, в
изпълнение на влязлото в сила решение по адм.д. № 1540/2016г. на Адм. съд Варна - 14
състав, като към момента са проведени заседания на Правната комисия на 17.01.2018г. и
сборно заседание на постоянните комисии на Общински съвет Варна на 18.01.2018г.
И на двете заседания е взето решение, което се основава изцяло на данните за броя на
гражданите с избирателни права и постоянен адрес в община Варна към 30.04.2013г.,
посочени в инкриминирания допълнен протокол от 04.07.2014г. Доколкото това е
определящо за вземането на окончателното решение на Общинския съвет, общинските
съветници и медиите бяха информирани своевременно относно невярното съдържание
на протокола. Въпреки това, документът беше използван за обосноваване на решенията на
Комисиите и е предвиден да обоснове и окончателното решение на Общинския съвет.
В този смисъл документът с невярно съдържание е бил използван, поради което моля да
издирите виновните лица и им повдигнете обвинение за престъпление по чл.316 от НК.
Моля също да предприемете спешни мерки за предотвратяване на извършването на
престъпление, относно използването на посочения документ с невярно съдържание, относно
вземането на окончателното решение на Общински съвет - Варна на насроченото заседание
на 22.01.2018г. от 10:00 часа.

Приложения:
Протокол от 07.06.2013г., изготвен от ГД „ГРАО“.
Писмо ДОИ13000167ВН_007ВН от 02.12.2013г. от Дирекция „Информационно и
административно обслужване“ при Община Варна.
Протокол от 04.07.2014г., изготвен от ГД „ГРАО“.
Писмо изх.№ 94-00-110 от 08.12.2017г. на МРРБ
Писмо изх.№ 94-00-110 от 12.01.2018г. на МРРБ
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