ЧРЕЗ Апелативна прокуратура - Варна
ДО Върховна касационна прокуратура
Ж А Л Б А
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията

представлявано от Юлиян Чолаков,
бул.”Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх.А, ап.43, п.код 9004 гр. Варна
и
Сдружение с нестопанска цел „Обединено гражданско сдружение”
представлявано от Кънчо Бонев,
ул.”Петър Райчев”,бл.2,вх.А,ет.5,ап.133, п.код 9010 гр. Варна,.

СРЕЩУ
Постановление рег. № 1653 /09 от 01.12.2010 г. на Апелативна прокуратура - Варна
Уважаеми Прокурор от Върховна касационна прокуратура,
С горепосоченото постановление е оставено без уважение искането ни в жалбата –
сигнал от 19.11.2010 г. за отвод на прокурорите Станислав Андонов и Владимир
Чавдаров, както и на всички прокурори от Варненска окръжна прокуратура (ВОП).
Постановлението е незаконосъобразно:
1. Нарушени са чл.13 и 14 от НПК. Не са обсъдени всички доводи в исканията ни
за отвод, като не става ясно по какъв начин заместник-апелативният прокурор е
формирал вътрешното си убеждение, че фактическите основания на жалбоподателите не
намират опора в извършеното и установеното по преписката. Не са събрани
доказателства за това по какъв начин в приложение на законовото изискване за
случайно разпределение на делата всички преписки, административни и наказателни, по
казуса ТИМ - „Алея първа” се разпределят на и.д. прокурор при ВОП Станислав
Андонов. Най-вероятно във ВОП теорията на вероятностите е проработила по някакъв
по-особен и неизвестен на математиците начин. Въпреки това считаме, че изложените
от нас доводи за нарушението на принципа за случайния подбор при разпределението на
делата сами по себе си достатъчно добре обосновават исканите отводи и на
наблюдаващия, и на всички прокурори от ВОП.
2. Разбираема е съсловната солидарност, при това местна съсловна солидарност,
довела до отхвърлянето на исканията ни за отвод, но считаме, че по-важно от нея е
задължението на прокуратурата да осъществява надзор за законност и спазването на
принципа за върховенство на закона, които по казуса ТИМ - „Алея първа” досега
системно се погазват от ВОП, което вече не веднъж е установено в постановленията на
Апелативна прокуратура - Варна, отменящи постановления на ВОП.
Ето защо молим да отмените обжалваното постановление, като отведете всички
прокурори от ВОП и определите друга окръжна прокуратура, която да бъде в състояние
да приложи правилно закона в интерес на обществото.
Молим да се вземат предвид и съображенията в първоначалното ни искане за
отводи в жалбата-сигнал от 25.11.2010 г.
Гр. Варна, 14.12.2010 г.

С уважение:

Сдружение за оптимизиране на
правосъдието и администрацията:
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