До председателя на Административен съд – Варна
admcourt.vn@gmail.com
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
От Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА
Седалище: гр. Варна, ЕИК 176143308, е-поща: office@sopa.bg
бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
чрез Юлиян Атанасов Чолаков
Относно цената на трансакциите през ПОС терминалните устройства в съда
Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация, свързана с
бюжетните разходи в Административен съд Варна, а именно:
1. На коя дата и с какъв акт са въведени в експлоатация ПОС устройствата в съда.
2. Цената, която струва на държавния бюджет една трансакция през ПОС терминално
устройство в съда на всяка от сумите 10 стотинки, 5 лв, 10 лв и 50 лв държавна такса,
дължими за изготвяне на фотокопие с формат А4, съдебно удостоверение, изпълнителен
лист или за образуване на административно дело в съответните случаи.
3. Цената, която струва на държавния бюджет една трансакция през ПОС устройство
с депозит за вещо лице.
Ако след въвеждането в експлоатация на ПОС устройствата са извършвани промени
в цените, моля да ни бъде предоставена информация за тях потделно за всеки ценови
период, както и за актуалните цени към датата на предоставяне на информацията.
Ако администрацията на съда не разполага с исканата информация или с част от нея
и не успее да я изиска от обслужващата банка, тази част от заявлението да бъде
препратена по компетентност на Министерството на финансите и Висшия съдебен съвет.
Исканата информация да ни бъде предоставена под формата на копия от относимите
документи, предоставени по електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг
формат и/или под произволна друга допустима от ЗДОИ форма.
Ако исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели не само повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект или
субекти, но и разкриването на корупция и задкулисни злоупотреби при оползотворяването
на обществени средства от държавния бюджет. Това означава, че е без значение дали тя е
служебна и за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 16.08.2018г.

С уважение: Юлиян Чолаков

