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3700 Видин, ул.”Любен Порчелов” № 2 тел/факс: 094 601 746 e-mail: dgarabella.vd@gmail.com 

  http://arabella-kindergarten.com 

Изх.№178 /14.08.2020г.  

 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

    На основание чл.28, ал.2, чл.34, ал.1, чл.35, ал.3 от Закона за достъп до обществена 

информация и направено искане от Фондация НГА „ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ 

с ЕИК 176722013, с адрес: булевард „Витоша“ №55, София, 1000, имейл: 

david.mossadd@gmail.com, получено в ДГ „Арабела“ с регистрационен № 238/14.08.   

2020г.  

 

РЕШИХ: 

Предоставям достъп до обществена информация, създадена и съхранявана в ДГ 

„Арабела“, на Фондация НГА „ЗАЕДНО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“ с ЕИК 176722013, с 

адрес: булевард „Витоша“ №55, София, 1000. 

1.Степен на осигурения достъп до исканата обществена информация:  пълен 

достъп; 

2. Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация: 

Достъпът на заявителя до исканата информация е предоставен за неограничен 

период от датата на получаване на настоящото решение. 

3. Мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена 

информация: 

Заявителят да получи исканата информация съгласно изискванията, посочени в 

чл.34, ал.3, Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, а именно – да се 

изпрати по електронен път на e-mail адрес „david.mossadd@gmail.com”. 

Съгласно изискванията, посочени в чл.15в, ал.3 от ЗДОИ, Решението за достъп до 

обществена информация е публикувано и общодостъпно в официалния сайт на Детска 

градина „Арабела“ – www.arabella-kindergarten.com, като достъпът до данните може да 

бъде осъществен неограничено. 

4. Форма, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена 

информация: 

Информацията да бъде предоставена съгласно изискванията, посочени в чл. 35, 

ал.3 – по електронен път на посочения от заявителя e-mail адрес. 

5. Разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена 

информация. 

На основание чл.35 ал. 3 от ЗДОИ,  в случаите на предоставяне на достъп до 

информация по електронен път на e-mail адрес не се заплащат разходи по предоставянето 

на информация.  

6. Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Видин в 14 
-/четиринадесет/ дневен срок от получаването му. 

 

 

               Данка Стаменова 

             Директор на ДГ „Арабела“ 
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