
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ 
5000 гр. В.ТЪРНОВО, бул.”БЪЛГАРИЯ” №23 

тел. 062/62-00-59, факс 062/60-30-58 

rugvtarnovo@iag.bg 

ИНД. № 000138396 

      

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 2019 г. в РДГ – Велико Търново 

 

През 2019 г. в деловодството на РДГ – Велико Търново са постъпили 4 броя 

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

 

1. Заявление с вх. № РДГ05-2406/05.03.2019 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № 1/11.03.2019 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. № РДГ05-3845/16.04.2019 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № РД11-2/08.05.2019 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

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

хартиен носител. На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за достъп до обществена 

информация срокът за произнасяне по заявлението е удължен с 14 дни. 

3. Заявление с вх. № РДГ05-5468/10.06.2019 г., постъпило по електронна 

поща. С решение № РД11-3/18.06.2019 г. на Директора на РДГ – Велико Търново е 

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

предоставено по електронен път. На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация срокът за произнасяне по заявлението е удължен с 14 дни. 

4. Заявление с вх. № РДГ05-6273/08.07.2019 г., внесено лично в 

деловодството на РДГ – Велико Търново. С решение № РД11-4/26.07.2019 г. на 

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

информация под формата на справка и копие на хартиен носител. На основание чл. 31, 

ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация срокът за произнасяне по 

заявлението е удължен с 14 дни. 

През 2019 г. в РДГ – Велико Търново не са постановени откази за достъп до 

обществена информация.                                                       

 

ДИРЕКТОР  РДГ :   /п/ 

                  /инж. Н. Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 


