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ГОДИШЕН  ОТЧЕТ 

НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ  - СЛИВЕН ЗА 

ПОСТЪПИЛИ ПРЕЗ 2022 г. ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ 

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР  

 

Настоящият отчет е изготвен съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 

/Закон за достъп до обществена информация/ за постъпили заявления за достъп до 

обществена информация в Регионална дирекция по горите гр. Сливен през 2022 г.   

Всички постъпили заявления за достъп до обществена информация, респ. 

решения за предоставяне на достъп или отказ се регистрират в деловодната 

информационна система за документооборота в Регионална дирекция по горите гр. 

Сливен. За 2022 г. има постъпили 2 заявления - 1 заявление от физическо лице и 1 

заявление от неправителствена организация.  

Според формата си постъпилите заявления са в електронен вид. Няма постъпили 

заявления чрез платформата за достъп до обществена информация. В едното от 

заявленията исканият достъп до обществена информация е свързан с общия брой 

постановени съдебни решения през 2021 г. по дела  срещу решения по ЗДОИ на РДГ 

Сливен. Второто заявление се отнася до обществена информация, касаеща провеждане 

на сечи в горски територии.  

В качеството си на задължен субект по см. на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ и в отговор на 

подадените заявления при спазване на законоустановения срок, Регионална дирекция 

по горите гр. Сливен е издала решение за предоставяне на достъп в цялост до 

информация относно дейността на дирекцията. През 2022 година не са постановявани 

откази за достъп до обществена информация. 

Настоящият отчет е част от ежегодния доклад по чл. 62 ал. 1 от Закона за 

администрацията.  
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