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До Административен съд – Варна
адм.дело № 2247 от 2017г., XVI с-в
МОЛБА
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
ОТНОСНО допълване на решението
Правно основание: чл.176 във връзка с чл.172а ал.2 от АПК

Уважаеми господин Административен съдия,
С оглед, че предметът на делото и обемът на дължимата защита и съдействие от
съда се определят от страните, предметът на делото е ясно и точно определен – оспорва
се несъобразяването на органа с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на
информацията – в електронен вид, тоест цифровизирана.
Единственият спорен въпрос - твърдяният от ответника отрицателен факт, че
нямало техническа възможност за цифровизиране чрез фотозаснемане, е толкова
абсурден, нелеп и наивен, че е опроверган по делото с общоизвестни положителни
факти, но не е разгледан от съда – липсват неговите правни изводи, съобразени с
основния принцип в правото и процесуалния закон, че общоизвестните факти и
обстоятелства не подлежат на доказване.
В случая е общоизвестно (известно на неограничен кръг лица) и не подлежи на
доказване, че в ерата на компютъра и глобалния интернет почти всеки телефон е
снабден с цифров фотоапарат и цифровизирането чрез фотозаснемане е елементарна
операция от ежедневието. То е достъпно и за децата като детска игра, а не само за
професионални фотографи, журналисти, фотограметристи и т.н. Първата дигитална
фотоснимка е от преди около 60 години, а аерофотоснимките са основно помощно
средство не само на военните, но и на цивилните картографи, топографи и геодезисти
при изготвянето на топографския оригинал на кадастралния план или картата.
Ето защо моля на основание чл.176 във връзка с чл.172а ал.2 от АПК съдът да се
произнесе по доводите и становищата на жалбоподателя и допълни решението с
правните изводи на съда относно неговата преценка при решаването на единственото
спорно обстоятелство – има ли техническа пречка за фотозаснемане на процесния
план и ако има, каква е тя.
Приложение: Препис от молбата.
ПП. „Нищо не може да бъде скрито, никой не може да остане невидим, докато е
жива паметта за стореното зло.“
Гр. Варна, 28.11.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

