Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”

ПОЗДРАВЯВАМЕ РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО!
С удоволствие желаем да споделим с нашите партньори и приятели успеха на Районен
съд – Хасково!
Районен съд – Хасково въведе картово плащане чрез ПОС терминално устройство от
18.02.2013г. на държавни такси по съдебни дела. Предимството за гражданите при
безкасово плащане е, че не се дължи такса за обслужване или превод. Две ПОС
терминални устройства са инсталирани в офиса на обслужващата банка в съдебната
палата в град Хасково. Гражданите могат да извършват плащания за транзитната и
набирателната сметки на съда.
Районен съд - Хасково беше обект на гражданско наблюдение в края на 2012г. по
проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза."

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа от
2004г. До момента са осъществени седем проекта за гражданско наблюдение на съда и подкрепа на
съдебната система в България. В момента реализира проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”,
подкрепен от Фондация „Америка за България”. Главната цел на проекта е да подобри отчетността,
прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско
наблюдение на съда на национално ниво. Центърът на НПО в Разград създаде през 2007г. Национална
НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, в която участват над 60 неправителствени
организации: www.watch.ngo-rz.org

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: bafe@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org

РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО
град Хасково;бул.България №144 тел.038/601917;факс 038/601905,
e-mail:rshaskovo@mbox.contact.bg,
web: www. haskovo.court -bg.org

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Считано от 18.02.2013 г., Районен съд – Хасково започва събирането
на приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда, по
транзитната и набирателната сметки на институцията - чрез картови
плащания по чл. 4 ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.
В тази връзка:
Считано от 18.02.2013 г., могат да се извършват плащания и чрез два
броя ПОС терминални устройства, съответни за транзитната и набирателната
сметки, които устройства са инсталирани в офиса на обслужващата съда
банка, намиращ се в сградата на Съдебна палата – Хасково, бул. „България”
№ 144, етаж 1. Обслужването и операторските функции по тези плащания ще
се извършват от служители на банковия офис.
В обхвата на обслужването са всички видове приходи и други
постъпления, свързани с дейността на Районен съд – Хасково по
граждански, наказателни и изпълнителни дела:
- суми за държавни такси, глоби и разноски по транзитната сметка;
- суми за вещи лица, особени представители и свидетели, гаранции и
суми по изпълнителни дела по набирателната сметка.
Плащанията ще се извършват със следните банкови карти:
- карти, носещи търговския знак на националния оператор БОРИКА;
- Maestro карти, издадени в България;
- местни кредитни карти на ЦКБ АД;
- международни карти Visa Electron, издадени в България;
- международни карти Visa, издадени в България;
- международни карти Master Card, издадени в България.
При плащанията чрез ПОС терминалните устройства по сметките на
Районен съд – Хасково не се дължат банкови такси и комисионни.
От Районен съд – Хасково

