До председателя на Административен съд - Варна
admcourt.vn@gmail.com
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 инсталираните два броя ПОС терминални устройства в съда
Уважаема госпожо Председател,
МОЛЯ на основание ЗДОИ да ни предоставите следната информация, свързана с
двете ПОС терминални устройства:
1. Заявката до изпълнителя за инсталирането на ПОС терминални устройства.
2.1. Условията, както и копие от рамковия договор, сключен от Административен
съд - Варна с обслужващата банка за предоставянето на техническото оборудване,
инсталирането, параметризирането, наемните условия и цената на сервизното
обслужване – гаранционно и извънгаранционно, на всяко от двете ПОС терминални
устройства в съда.
2.2. Копия от всички първоначални приложения към договора по точка 2.1. и
последвалите изменения в него, включително при и след актуализирането му във връзка
със Закона за публичните финанси и Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския
парламент и на Съвета относно таксите за платежни операции, свързани с карти.
3. Цената, която струва на бюджета едно картово плащане (трасакция) чрез
инсталирано в Административен съд - Варна ПОС терминално устройство - преди и
след актуализирането по т.2.2., и към датата на решението по заявлението.
4. Данни за ежемесечната фактура за ползването на техническото оборудване и
осигуряването на комуникационната свързаност на двете ПОС терминални устройства.
5. Данни за Ежемесечния отчет на Административен съд - Варна за касовото
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки/фондове, средствата от
Европейския съюз и чуждите средства, поотделно за 2013, 2014, 2015 и 2016г.
Моля да ни бъдат предоставени копия от документите по т.1., 2.1., 2.2., 3., 4. и 5.
Уточнения.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията, да ни бъдат предоставени по електронен път в pdf, jpeg 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 Административен съд – Варна, както и разкриването на корупционно
мотивирани взаимоотношения с банки. Това означава, че е без значение дали исканата
информация е служебна и/или с подготвителен характер, и за предоставянето ѝ не е
необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 13.07.2017г.

С уважение: Юлиян Чолаков

