Чрез Административен съд – Варна (АдСВ)
адм. дело № 849 от 2018г., XII състав
До Върховния административен съд
КАСАЦИОННА ЖАЛБА
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез инженер Юлиян Атанасов Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ решение № № 2311 /28.11.2018г. по адм. д. № 849 от 2018г. на АдСВ
Уважаеми Върховни съдии,
Решението се оспорва на основание чл.209 т.3 от АПК - нарушение на материалния
закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Съдът
е наложил необосновано собственото си невежество в областта на техниката.
Неотносимо към законовото задължение на административния орган за съобразяване
с предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на информацията е неговото
твърдение, че не разполагал с картния план на гр. Варна от 1956г. в електронен вариант.
За тази цел има фотоапарати, скенери и копирни центрове.
В обжалваното решение е констатирано наличието на подходящи копирни машини и
скенери в Община Варна. Това обстоятелство категорично опровергава тезата, че нямало
техническа възможност за сканиране и цифровизиране, а само за копиране на хартиен
носител във формат А3 или А4. Абсурдността на тази теза се потвърждава и от
общоизвестния факт, че всяко копиране на хартиен носител се състои от първоначално
сканиране (или фотозаснемане) и последващо незабавно принтиране. Това означава, че
щом има техническа възможност за безопасно копиране на плана - изцяло или на части, то
има същата възможност и за неговото цифровизиране. Нещо повече. От приложената
справка на 3 страници - рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г., е видно, че
Община Варна разполага с множество скенери, включително широкоформатни,
подходящи за безопасно сканиране и цифровизиране на всякакви картни планове.
Ето защо моля да отмените обжалваното решение и решите въпроса по същество,
като уважите първоинстанционната жалба и ни присъдите направените разноски за двете
инстанции.
Приложения: Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. по описа на
Община Варна - 3 страници и препис от касационната жалба.

Гр. Варна, 13.12.2018г.

С уважение: . . . . . / инж. Юлиян Чолаков /

