До управителя на БНБ
press_office@bnbank.org
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до иформация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ: 176143308, е-поща: office@sopa.bg
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
Чрез Юлиян Чолаков, тел. 0888 491445
ОТНОСНО указания от управителя на БНБ за неприлагане или ограничено прилагане на
чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни такси без
посредник и размера на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на
бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС
Уважаеми господин Управител на БНБ,
Съгласно чл.4 ал.6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, министърът
на финансите и управителят на БНБ дават указания по прилагането на ал.1 - 5. В тази
връзка, моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация:
1. Наличието на указания и съдържанието на указанията на управителя на БНБ към
органите и юридическите лица на бюджетна издръжка за неприлагане или ограничено
прилагане на чл.2 ал.1 изр.2 предл.1 от ЗДТ относно касовото заплащане на държавни
такси без посредник във връзка със стартирането и прилагането на картовите плащания
по чл.4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, включително указания:
- към органите и дирекциите в структурите на МВР;
- към органите на съдебната власт – съдилища и прокуратури.
2. Наличието на указания и съдържанието на указанията на управителя на БНБ към
субектите по т.1 за закриването на каси, преустановяване на директното заплащане на
държавните такси в брой без посредник и преминаване изцяло към заплащането им по
банков път или чрез друг посредник - доставчик на платежни услуги.
3. Общият размер на постъпленията в обслужващите банки, съответстващи на
бюджетните разходи за събирането на държавни такси с терминални устройства ПОС,
поотделно за 2014, 2015 и 2016г.
Моля да ни бъдат предоставени копия от относимите документи по т.1, 2 и 3.
Уточнения.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията, да ни бъдат предоставени по електронен път в jpeg, pdf или
друг формат, на адрес office@sopa.bg или друг интернет адрес, където се съхраняват
или са публикувани данните.
Моля при разглеждането на заявлението да се вземе предвид наличието на
надделяващ обществен интерес по смисъла на ЗДОИ, с оглед целяното повишаване на
прозрачността на БНБ и разкриването на корупционно мотивирани взаимоотношения с
други банки, за сметка на държавния бюджет. Това означава, че е без значение дали
исканата информация е служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на
трети лица.
Гр. Варна, 03.07.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

