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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 2016 г. в Регионално управление на образованието – Велико Търново 

са постъпили 5 /пет/ заявления за достъп до обществена информация. От тях 2 /две/ заявления 

са постъпили по електронен път, а 2 /две/ са препратени по компетентност от Министерство на 

образованието и науката. 

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

обществена информация. 

С решения на началника на Регионално управление на образованието – Велико Търново 

на четирима заявители е предоставен пълен достъп до поисканата информация. По едно 

заявление е предоставен частичен достъп на основание Закона за защита на личните данни. 

Четири от решенията и исканата информация към тях са изпратени по електронен път, а едно по 

лицензиран пощенски оператор. 

Производствата по разглеждане на постъпилите заявления са приключили в 

законоустановения срок. 

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

В постъпилите в Регионално управление на образованието – Велико Търново заявления е 

отправено искане за предоставяне на обществена информация касаеща: 

- използването на герба на Република България от РУО – Велико Търново; 

- броят на учениците в гр.Велико Търново завършили средно образование с профил 

чуждоезиков; 

- допуснатите извинени и неизвинени отсъствия на учениците от област Велико 

Търново; 

- брой на отпадналите ученици; 

- брой на учениците от VІІ клас според начина на компенсация на учебното 

съдържание по история, география и биология. 

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

информация. 

Не са постъпвали жалби срещу решенията, постановени от началника на Регионално 

управление на образованието – Велико Търново за предоставяне на достъп до обществена 

информация. 
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