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ДО

Г- ЖА СОНЯ КОЛТУКЛИЕВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА 5GMEDIA
гр. София 1000,
ул. „Ген. Й. Гурко“ № 27
email: soniakolt2021@gmail.com, news@5Gmedia.bg

ОТНОСНО: Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 03.07153/25.08.2022 г., препратено от администрацията на
Министерския съвет за отговор по компетентност
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛТУКЛИЕВА,
В отговор на Ваше заявление за достъп до обществена информация с вх.
№ 03.07-153/25.08.2022 г. и наш вх. № НИПА-00702/09.09.2022 г. относно кои
адвокатски кантори са имали договори за правно обслужване и консултантски
услуги с Министерски съвет, министерствата, държавните и изпълнителните
агенции, ДФЗ за периода 13.12.2021 г. до 02.08.2022 г. и имало ли е сключен
договор с адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, Ви
давам следната информация:
По т.1 от заявлението: За посочения период Националният институт за
помирение и арбитраж има сключени 2 /два/ договора за правна помощ с адв.
Стефка Димитрова Георгиева, както следва:
Договор № ПД-03-02-00011 от 12.05.2022 г. относно образуване на
изпълнително производство по изпълнителен лист от 03.05.2022 г., издаден от
СРС, 72 състав, по гр. д. №12024/2020 г. и за процесуално представителство по
същото на стойност 600,00 лева с вкл. ДДС.
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Анекс № ПД-03-02-00012/27.06.2022 г. към договор за правна помощ от
03.08.2020 г. относно процесуално представителство пред СРС, 62 състав по гр.
д. № 42391/2020 г. на стойност 568.80 лева с вкл.ДДС.
По т.2 от заявлението: Националният институт за помирение и арбитраж
не е сключвал договор с адвокатска кантора „Джингов, Гугински, Кючуков и
Величков“.
Информацията е изпратена на посочените от Вас електронни адреси:
soniakolt2021@gmail.com и news@5Gmedia.bg
С уважение,
12.9.2022 г .

X

/п/

Владимир Боядж иев
Директор
Sign ed by: Vladimir Georgiev Boyadjiev
12.9.2022 г .
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Ак си н и я Гео р г и ева
Главен юр и ск о н султ
Sig n ed b y: AKSINIYA STO YCHEVA G EO R G IEVA
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Уважаема г-жо Ковачева,

Във връзка със Заявление за достъп до обществена информация с вх. № 03.07-153/25.08.2022
г., препратено от администрацията на Министерския съвет за отговор по компетентност,
приложено изпращаме Ви информация за Национален институт за помирение и арбитраж.
С уважение:
Национален Институт за Помирение и Арбитраж (НИПА)
Тел.: +359 242 537 50
Факс: +359 242 537 60
E-mail: nipa@nipa.bg, Web: www.nipa.bg
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