Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 2243/2017г., XХVI състав
До Върховния административен съд
ОТГОВОР
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, представляващ Юлиян Чолаков
адрес: бул.„Владислав Варненчик“ №133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
На касационна жалба вх.№ 2577 /2017г. срещу решение № 114 от 24.01.2018г.
по адм.д. № 2243/2017г. на Административен съд – Варна , XХVI състав

Уважаеми Върховни съдии,
Решението е правилно, а касационната жалба е неоснователна, нелогична,
неграмотна и е редно да бъде оттеглена от административния орган на основание
чл.214 ал.1 от АПК, за да не се товарят излишно бюджетът на Община Варна и
Върховният административен съд.
Касаторът се оплаква, че съобразно СТЕ, административният орган можел да се
превърне във „фото студио“. Дори да се подмине правописната грешка, това не е
касационно основание. Касаторът отхвърля варианта цифрови фотоапарати, залага на
копирни машини – скенери от ролков тип, които можели да разкъсат плана...
Коментирано е превръщането на административния орган във фотостудио, но в
копирен или фотокопирен център не е...
Не само неотносимо, но и невярно е твърдението, че преобразуването на плана
„от графичен в цифров вид“ изисквало дейности със специална техника, с каквато
общината не разполагала. Общината не разполага и с валяк, но това не ѝ пречи да
асфалтира улици. В случая е важно, че при сканиране с какъвто и да е вид скенер и при
фотозаснемане с цифров фотоапарат, резултатът винаги е електронен растерен файл,
като всички електронни компютърни файлове - без никакви изключения, са цифрови.
При това положение, логична изглежда само целта на касатора казусът да бъде
отложен за есента или зимата на 2019г., за когато се насрочват дела във ВАС. Това
обаче не е касационно основание, а осигуряване на общинската администрация на време
и възможност за задкулисни злоупотреби и с този, и с други картни планове, които
не са публикувани. Всъщност, няма значение дали е невежество или целяна
обструкция – и в двата случая е неприемливо касаторът и дирекция „ПНО“ в
Община Варна да газят закона, правейки кмета за смях.
Гр. Варна, 19.02.2018г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

