До Главния прокурор на република България
МОЛБА
от Отворения обществен съвет на протестиращите от Варна
ОТНОСНО наш сигнал до главния прокурор за използваните от ЕРП електромери
Уважаеми господин Главен прокурор,
Приложено изпращаме Ви копие от съобщеното ни постановление от
14.05.2013г. на Варненска районна прокуратура (ВРП) за отказ да се образува
наказателно производство по преписка 5348/2013 г. на ВРП.
С това постановление ВРП отказва да назначи предварителна проверка по нашия
сигнал, доставен на главния прокурор на 08.04.2013г. с аргумент, че било ”ноторно
известно”, че Върховна административна прокуратура в момента извършвала
проверка по отношение на всички енергодружества. В действителност такова
основание за отказ за извършване на проверка не съществува в закона. Считаме, че
Върховна касационна прокуратура (ВКП) е компетентна да извърши самостоятелна
проверка чрез подчинените си прокуратури, една от които е ВРП.
Следователно постановлението на ВРП от 14.05.2013г. е незаконосъобразно,
поради което МОЛИМ то да бъде отменено, като бъдат дадени явно необходимите на
ВРП указания как да извърши необходимата проверка, в какъвто смисъл е и
приложеното писмо № 5242/2013 г.,Vж от 22.04.2013г. от ВКП до ВРП.
Обръщаме още веднъж внимание върху необходимостта да се провери дали
техническата конструкция и програмното осигуряване на използваните от
енергодружествата електромери позволяват дистанционна промяна на техния
калибровъчен коефициент през инфрачервена, ултразвукова, радио или друг вид
връзка за жично или безжично предаване на данни. Този въпрос е особено важен, тъй
като съмненията ни за злоупотреби са най-силни именно в тази насока.
Наличието на възможност за дистанционна промяна на точността на
използваните електромери е добра предпоставка за злоупотреби, тъй като
служителите на ЕРП биха могли да настройват електромерите да измерват в пъти
повече или по-малко от действително употребеното количество електроенергия. В
първия случай ще бъдат ощетени клиентите, а във втория кражбата на електроенергия
ще ощети самото ЕРП. Разбира се, няма техническа пречка нормалната настройка на
проверявания електромер да бъде възстановена преди същият да бъде подложен на
проверка, което в първия случай означава клиентът да бъде измамен, а във втория ЕРП.
Приложения:
1. Постановление от 14.05.2013 г.на ВРП.
2. Писмо от 22.04.2013г. на ВКП до ВРП.
Адрес и лице за контакти:
Юлиян Атанасов Чолаков, тел. 0888491445
Бул.”Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004

