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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация за 

постъпилите заявления за достъп до обществена информация и отказ за предоставяне на 

достъп до обществена информация през 2021 г. в РДГ – Велико Търново 

 

През 2021 г. в деловодството на РДГ – Велико Търново са постъпили 5 броя 

искания за предоставяне на достъп до обществена информация, както следва: 

 

1. Заявление с вх. № РДГ05-1810/25.02.2021 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № РД11- 1/02.03.2021 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

предоставен пълен достъп до исканата обществена информация под формата на копие, 

предоставено по електронен път. 

2. Заявление с вх. № РДГ05-4520/07.06.2021 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № РД11-2/16.06.2021 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

предоставен пълен достъп до исканата обществена информация под формата на справка, 

предоставена по електронен път.  

3. Заявление с вх. № РДГ05-6613/17.08.2021 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № РД11-3/13.09.2021 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

предоставен пълен достъп до исканата обществена информация под формата на справка 

и копие, предоставени по електронен път. На основание чл. 30, ал. 1 от Закона за достъп 

до обществена информация срокът за произнасяне по заявлението е удължен с 10 дни. 

4. Заявление с вх. № РДГ05-9415/17.11.2021 г., препратено от Изпълнителна 

агенция по горите в РДГ – Велико Търново. С решение № РД11-4/26.11.2021 г. на 

Директора на РДГ – Велико Търново е предоставен пълен достъп до исканата обществена 

информация под формата на справка, предоставена по електронен път. 

5. Заявление с вх. № РДГ05-9792/29.11.2021 г., постъпило чрез куриерска 

фирма. С решение № РД11-5/08.12.2021 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

предоставен пълен достъп до исканата обществена информация, предоставена по 

електронен път и изпратено на хартиен носител.  

 

През 2021 г. в РДГ – Велико Търново не са постановени откази за достъп до 

обществена информация.                                                       
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