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ЧРЕЗ Административен съд – Варна
адм. дело № 2248 от 2017г., XXIX състав
До Върховния административен съд
копие - сигнал До Главен прокурор на Република България
копие - сигнал До Инспекторат към Висшия съдебен съвет
КАСАЦИОННА ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ решение № 86 от 22.01.2017г. по адм. дело № 2248/2017г., XXIX състав
Уважаеми Върховни съдии,
Оспорването е на основание т.1 и всички хипотези в т.3 на чл.209 от АПК.
Налице е пореден пример за предрешаване на дело в Административен съд – Варна
в полза на администрацията, в случая – на общинската администрация, без оглед на
обстоятелствата, фактите и действителността. В резюме:
Според съда, кадастралният план на Морската градина от 1965г. не можел да
се заснеме с цифров фотоапарат и да се предостави по реда на ЗДОИ в електронен
вид, тъй като в общината нямало подходящ скенер...
Решението е в противоречие и със здравата логика, и с категоричното заключение
на СТЕ, назначена по искане именно на общинската администрация - че планът е в добро
състояние и няма пречки изображението да се преобразува от графичен в цифров вид.
По неясни причини, решението е постановено на шестия ден след с.з., още преди
протоколът да бъде предоставен на разположение на страните и без данни той кога и
дали е бил присъединен към деловодната система на съда към датата на решението.
Съдът не е изпълнил и задължителните указания в определение № 13159 от
01.11.2017г. по адм. дело № 11210/2017г. на ВАС, Пето отделение.
Не е ясно дали причината за подобни абсурдни изводи и съдопроизводствени
нарушения е КОРУПЦИЯ или СТРАХ, СТРАХ, СТРАХ, но без външна причина
такова смайващо невежество или пък безпринципно пристрастие са невъзможни за
опитен съдия като Кремена Данаилова, доказала своите професионални качества.
Ето защо моля Върховният административен съд да обяви обжалваното решение за
нищожно или да го отмени и реши делото по същество, като ни присъди и направените
разноски за двете инстанции.
От Прокуратурата на РБ и Инспектората към ВСС се иска да извършат проверка на
причините за крещящите съдопроизводствени нарушения не само по това дело, които
поради своята абсурдност изглеждат като зов за помощ от варненските съдии. СОПА
имаме готовност да предоставим и допълнителна информация при проверката.
Приложение: Три преписа от касационната жалба.
Гр. Варна, 29.01.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

