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Чрез Административен съд – Варна
адм. дело № 2245 от 2017г., XXXII състав
До Върховния административен съд
ВЪЗРАЖЕНИЕ
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, чрез Юлиян Чолаков
адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
СРЕЩУ касационна жалба вх.док № 6237 от 30.03.2018г. по описа на АС Варна

Уважаеми Върховни съдии,
Решение № 445 от 07.03.2018г. по адм. дело № 2245 от 2017г. на Административен
съд – Варна, XXXII състав е правилно, а касационната жалба срещу него - неоснователна.
Според мотивите на оспорения административен акт (АА):
„На основание чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ, поради амортизиране на картната
основа предвид дългогодишното ѝ използване, информацията следва да се предостави
под формата на преглед на оригинал на посоченияТ план.“)
В касационната жалба обаче органът признава, че твърдението му в АА е невярно:
„Действително не са констатирани механични повреди, деформации, но е
необосновано заключението на решаващияТ състав, че тези обстоятелства изключват
възможността на административния орган да го сканира.“
Не е ясно касаторът през каква ролка на скенер счита за житейски логично да мине
планът, че да може да разкъса здравата картна основа, но всеки производител на
съвременни скенери би се отнесъл твърде снизходително към такова твърдение.
На практика няма такова техническо състояние на план или карта, което да не
позволявава сканиране или копиране – цялостно или на части, които да се съединят, ако
това е необходимо. Не може да има никаква техническа пречка и за фотозаснемане,
Казусът е абсурден. Общинската администрация твърди техническа
невъзможност по смисъла на чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ за цифровизиране на картен план и
предоставяне на копие от него по електронен път поради „амортизиране на картната
основа“ и липсата в Община Варна на подходящ скенер за преобразуване на графичното
изображение на плана в цифров вид, което включвало фактически неотносимите към
ЗДОИ дейности по векторизиране с някаква непосочена, но специална техника, с каквато
общината не разполагала...
Ето защо моля да оставите в сила съдебното решение.
Гр. Варна, 24.04.2018г.

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

