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Относно доставчика и цената на интернета в съда
Уважаема госпожо Председател,
Моля на основание ЗДОИ да ни бъде предоставена следната информация, свързана с
бюжетните разходи на Административен съд Варна, а именно:
Данни за доставчика на интернет в Административен съд - Варна, за процедурата и
резултата от обществената поръчка за неговия избор, за датата и клаузите в сключения
договор и размера на месечната и/или годишната такса.
Ако след началото на доставката на интернет са извършвани промени в заплащаната
такса, моля да ни бъде предоставена информация за нейния размер потделно за всеки
ценови период, както и за актуалната цена към датата на предоставяне на информацията.
Ако третото лице или лица не са съгласни за предоставянето на тази информация,
моля да ни бъде предоставено копие от евентуалните отрицателни становища.
Моля исканата информация да ни бъде предоставена под формата на преглед на
оригинал, както и под формата на копия от относимите документи, предоставени по
електронен път на адрес office@sopa.bg в pdf, jpg или друг формат.
Ако част от исканата информация съдържа защитени лични данни или други
правнозащитени тайни, те да бъдат заличени, за да ни бъде предоставена останалата част.
В решението по чл.28 ал.2 от ЗДОИ да бъде посочено изрично, че при
предоставянето на информацията под формата преглед на оригинал могат да присъстват
титулярният заявител или негов представител и няколко водени от тях лица, като на
всички бъде разрешено да снимат документите с фотоапарати и камери за своя сметка.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че исканата информация не
ни е предоставяна през последните 6 месеца. За нейното получаване и разгласяване е
налице надделяващ обществен интерес, тъй като се цели повишаването на прозрачността
на задължен по ЗДОИ субект, но и разкриването на корупция и задкулисни злоупотреби
при оползотворяването на обществени средства. 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

