До Върховния административен съд
edocuments@sac.justice.bg факс: 02 9404 294 (деловодство 5чл с-в, II колегия, тел. 02 9404 309)
адм.дело № 5576 /2018г., Пето отделение
(адм.д. № 3424/2017г. на Адм. съд – Варна)

за с.з. на 02.10.2019г., 09:00 часа, зала 3
МОЛБА – ЗАЩИТА
от Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията – СОПА
представлявано от Юлиян Атансов Чолаков
чрез адв. Ивайло Кънев Иванов от АК Варна, тел. 0988949711
служебен адрес гр. Варна, ул. „Дрин“ №1, вх.Е
Уважаеми Върховни съдии,
Настоящата молба-защита и приложенията към нея са изпратени по електронната поща
на адрес edocuments@sac.justice.bg, подписани с КЕП от адв. Ивайло Кънев Иванов и от
представляващия сдружението Юлиян Атанасов Чолаков.
Представям договор за правна помощ и процесуална защита.
Моля да се даде ход на делото. Оспорваме касационната жалба.
По доказателствата – представям копия от:
1. Договор за правна помощ и процесуална защита пред ВАС.
2. Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните скенери в
Община Варна, включително широкоформатни, доказваща наличието на технически
възможности за сканиране и цифровизиране на плана, предмет на заявлението.
3.1. Част от текста на страницата от сайта на Община Варна на адрес
http://agup.varna.bg/index.php/ustroistveni-planove/kadastralni-planove,
където
са
публикувани в електронен вид картоните от процесния Кадастрален план на град Варна от
1965г., които се отнасят за територията на Морската градина – 6 броя.
Морска градина 1965 г.
Кадастрален план на Морска градина - лист 76
Кадастрален план на Морска градина - лист 77
Кадастрален план на Морска градина - лист 94
Кадастрален план на Морска градина - лист 95
Кадастрален план на Морска градина - лист 96
Кадастрален план на Морска градина - лист 105
3.2. Копие от писмо ПНО18000399ВН_002ВН/25.03.2019г., от което е видно, че 6-те
картни листове по точка 3.1. са публикувани на 13.12.2018г., а останалите не са.
Тези 6 картона са извън предмета на настоящото производство, тъй като са били
предмет на отделно заявление за ДОИ. Публикуването им обаче доказва още веднъж, че
технически проблем за преобразуването им от графичен в електронен вид няма, както че
няма и по отношение на всичките 37-40 бр. еднотипни картни листове. Отделен е въпросът
защо огранът не съобщава техния точен общ брой. Обстоятелството дали и защо длъжностните
лица са подвели съда, че в Община Варна не се съхранява планът в електронен вид, предстои да се
изясни от прокуратурата. За настоящото производство е важно само това, че технически проблем по
смисъла на чл.27 ал.1 т.1 от ЗДОИ няма и не е имало.
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По същество.
Касационната жалба е неоснователна. Съдът правилно е отменил Решение
рег. № ДОИ17000205ВН_003ВН/01.12.2017г. на секретаря на община Варна Нора Момчева, с което
не само че не е предоставена исканата от СОПА информация по заявление № ДОИ17000205ВН от
20.11.2017 г. за кадастралния план на гр. Варна от 1965г. в предпочитаната електронна форма, но са
отказани всички форми на достъп с неверния аргумент, че същата информация била
предоставяна през последните 6 месеца - чл.37 ал.1 т.3 от ЗДОИ. Тази е единствената претенция
на касатора. По делото обаче е установено и доказано по безспорен начин, че информацията не е
предоставяна „през последните 6 месеца“. Доказано е и наличието на техническа възможност за
нейното предоставяне в предпочитаната електронна форма.
Дължимото съобразяване на органа с предпочитаната в случая електронна форма на достъп се
изразява в предоставянето на електронен файл или файлове, или посочването на достъпен интернет
адрес, където те са качени в съответен формат и съдържат исканата информация. От представените
доказателства е видно, че органът няма технически проблем за цифровизиране на плана, а при
наличието на доказана техническа възможност евентуалното му твърдение за липсата на такава би
било неотносимо към задължението му за съобразяване с предпочитаната форма на достъп.
Общоизвестно е, че всяко изображение може лесно да бъде сканирано или фотозаснето,
включително с технически средства и за сметка на заявителя, за да бъде съобразена предпочитаната
електронна форма за предоставяне на ДОИ. През 21-и век самото твърдение за техническа
невъзможност на някоя общинска администрация да приложи който и да е от множеството способи
за преобразуване на информация в цифров вид, е абсурдно.
Налице е и установена съдебна практика, според която обстоятелството дали за създаването
на електронен файл или файлове е необходима цифровизация на изображението, както и дали
е налице технологична и финансова немощ или нежелание на общинската администрация да
осигури възможност за прилагане на някои от способите за преобразуване на графичната
информация в цифров вид, са въпроси неотносими към задължението на органа към
изискванията на ЗДОИ. (Така и Решение № 12452 от 16.10.2018г. по адм.д. № 8293 от 2018г.
на ВАС, Пето отделение, както и Решение № 5702 от 16.04.2019г. по адм.д. № 5706 от
2018г. на ВАС, Пето отделение.)
Ето защо МОЛЯ съдът да остави в сила първоинстанционното решение, като на основание
чл.174 изр.1 от АПК определи на органа срок, в който да предостави исканата информация в
предпочитаната електронна форма и ни присъди направените разноски за процесуалната защита
пред касационната инстанция в посочения в договора за правна помощ размер.
Моля да ми предоставите възможност след изготвянето и предоставянето на протокола от с.з.
на страните да представя писмена защита.
Приложения:
1. Договор за правна помощ и процесуална защита пред ВАС.
2. Копие от Справка рег.№ ДОИ18000090ВН_007ВН от 31.07.2018г. за наличните скенери в
Община Варна, включително широкоформатни.
3. Копие от писмо ПНО18000399ВН_002ВН/25.03.2019г., по описа на Община Варна от
което е видно, че 6 картни листове са публикувани на 13.12.2018г., а останалите не са.
Гр. Варна, 26.09.2019г.

С уважение: адвокат Ивайло Иванов/
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