До Административен съд – София град
Адм. дело № 8768/2016г., 2 отделение, 29 състав
MOЛБА
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, Варна 9004
ОТНОСНО изменение на решението в частта за разноските
Уважаеми Административен съдия,
Моля на основание чл.248 ал.1 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК да измените
решение № 7776 от 07.12.2016г. по адм. дело № 8768 от 2016г. на АССГ в частта за
разноските по жалбата, в нейната частта по т.1 от заявлението, както и по т.2 относно
оплакванията от граждани, като ни присъдите разноските по тази част от жалбата на
основание чл.143 ал.2 от АПК по следните съображения:
За да приеме, че НЕ ответникът е причина за подаването на жалбата срещу мълчалив
отказ и ЗА неоснователно искането за разноски за обжалването в частта по т.1 от
заявлението, както и по т.2 относно оплакванията от граждани, съдът неправилно се е
позовал на факта, че решението е изпратено на 17.08.2016г. по електронната поща в
17:02ч., а разписката за изпращането на писмото с жалбата е издадена в пощенската
станция 21 минути по-късно - в 17:25ч.
Дори да се пренебрегне очевидното погазване от ответника на 14 дневния срок по
чл.28 от ЗДОИ с 30 дневно закъснение, надвишаващо над 2000 пъти въпросните 21 минути,
съдът необосновано и неправилно е приел, че моментът на електронното изявление в
17:02ч. съвпада с момента на неговото узнаване, тоест с известяването. Съгласно чл.11 от
Закона за електронния документ и електронния подпис, смята се, че адресатът на
електронното изявление узнава съдържанието му в разумен срок след неговото
получаване, а не на момента. Този разумен срок във всички случаи е по-продължителен от
21 минути и процесното известяване със сигурност е след подаването на жалбата по
пощата. Довод за отговорността на административния орган, дал повод за подаването на
жалбата срещу мълчалив отказ е и безспорният факт, че събитията се случват в самия край
на 30-я ден, когато изтича едномесечният срок за нейното подаване.
Прилагам препис от молбата.
Гр. Варна, 03.01.2017г.

С уважение: . . . . . /Юлиян Чолаков/

