До Районна прокуратура - Варна
№ 1620/2018г.
От инициативен комитет за произвеждане на местен референдум
за Морската градина и крайбрежната зона на град Варна чрез подписка,
представляван от председателя Юлиян Атанасов Чолаков,
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Уважаема госпожо Прокурор,
Във връзка с жалба-сигнал до Главния прокурор и писмо изх.№ 1620 от 06.02.2018г.
по описа на ВРП, уточнявам следното:
Сигналът ни се отнася до протокол от 07.06.2013г., изменен и допълнен с добавянето
на т.4 в протокол от 04.07.2014г. От самите протоколи е видно, че са изготвени и
подписани от длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРРБ – град София.
Въпреки предупреждението ни, че протоколът от 04.07.2014г. е с невярно
съдържание, той беше използван от общинските съветници на заседанието на ВрК
„Правна комисия“ при Общински съвет - Варна на 17.01.2018г., от всички ПК на
18.01.2018г. и лично от кмета на община Варна за изготвянето на становища, както и на
проекта за решението, прието от общинския съвет на заседанието на 22.01.2018г. Именно
въз основа на протокола от 04.07.2014г., с Решение № 1053-1 от 22.01.2018г. Общински
съвет – Варна отхвърли предложението и отказа произвеждането на местен референдум с
аргумент недостиг на 331 подписа и незаконосъобразност на въпросите.
В случая, протоколът от 04.07.2014г., с посочен в т.4 общ брой на избирателите към
30.04.2013г. е издаден в ГД „ГРАО“ към МРРБ – град София въз основа на проверката,
извършена в нейното Териториално звено в град Варна. Ролята на главния директор на
ГД „ГРАО“ е особено важна, тъй като по данни от МРРБ, липсва официално приета
методика за проверка на подписките, като задължителните указания на главния
директор за структурата на съставяните протоколи са обикновено устни.
Искането ни е да се образува наказателно производство и се повдигне обвинение
срещу виновните длъжностни лица в ГД „ГРАО“ към МРРБ – град София и в нейното
Териториално звено в град Варна за изготвянето на посочения официален
удостоверителен документ с невярно съдържание от 04.07.2014г.
Неверните данни в протокола от 04.07.2014г. се отнасят както до броя на тъй
наречените коректни и некоректни записи в подписката, така и до посочения в т.4 общ
брой на гражданите с избирателни права, спрямо който се пресмята наличието на 5% или
10% подкрепа с коректни записи. Именно тези данни са относими към посочените от нас
престъпления по чл. 308, 310 и 311 от НК.
Искането ни е да се образува наказателно производство и се повдигне обвинение и
срещу лицата, които са използвали този документ и посочените в него неверни данни и
обстоятелства. Кръгът на заподозрените за това деяние лица в Община Варна включва
кмета, председателя на общинския съвет и общинските съветници, които са гласували
на заседанията на 17, 18 и/или 22.01.2018г.
Дирекция „ИАО“ при Община Варна не е участвала при проверката на коректните и
некоректните записи в подписката, нито при изготвянето на инкриминирания протокол с
посочения в т.4 общ брой на избиратели към 30.04.2013г. и не е пряк адресат на сигнала.
Ето защо считаме, че производството може да се раздели, тъй като частична
компетентност по казуса имат СРП, ВРП и Специализираната прокуратура.
Град Варна, 07.02.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

