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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. № 03.07152/25.08.2022 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.
№ 03.07-152/25.08.2022 г. и наш вх. № НИПА-00703/09.09.2022 г. относно кои
медии са получавали финансиране и на каква стойност – от Министерски съвет,
министерствата, държавните агенции, ДФЗ, изпълнителните агенции за периода
от 13.12.2021 г. до 02.08.2022 г., Ви давам следната информация:
За посочения период Националният институт за помирение и арбитраж не
е сключвал договори с медии и не е финансирал кампании/мероприятия на
медии.
Информацията е изпратена на посочените от Вас електронни адреси:
soniakolt2021@gmail.com и news@5Gmedia.bg.
С уважение,
12.9.2022 г .
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/п/

Владимир Боядж иев
Директор
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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. № 03.07-152/25.08.2022
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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