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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
 

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

I. Постъпили заявления за достъп до обществена информация. 

През календарната 2015 г. в Регионален инспекторат по образованието – Велико 
Търново са постъпили две заявления за достъп до обществена информация и едно 
заявление за достъп до информация от обществения сектор за повторно използване. Всички 
заявления са постъпили по електронен път. 

II. Издадени актове за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до 
обществена информация. 

С решения на началника на Регионален инспекторат по образование – Велико 
Търново е предоставен пълен достъп до поисканата с подадените заявления информация. 
Две от решенията са изпратени по електронен път. Заявителят по другото заявление не е 
заплатил дължимите разноски и не му е предоставена исканата информация. 

Производствата по разглеждане на постъпилите заявления са приключили в 
законоустановения срок. 

III. Предмет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация. 

В постъпилите в Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново 
заявления е отправено искане за предоставяне на обществена информация/ информация от 
обществения сектор за повторно използване касаеща: 

- създадената организация в РИО – Велико Търново по предоставяне на достъп до 
обществена информация; 

- наличието на библиотеки в училищата от област Велико Търново; 
- допуснатите извинени и неизвинени отсъствия на учениците от област Велико 

Търново. 

IV. Подадени жалби срещу решение по Закона за достъп до обществена 
информация. 

Не са постъпвали жалби срещу решенията постановени от началника на Регионален 
инспекторат по образованието – Велико Търново за предоставяне на достъп до обществена 
информация/ информация от обществения сектор за повторно използване. 
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