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Изх.№ РД-14-669 / 20.01.2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.1, АЛ.2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВЕСЕЛА ИВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА ПГЧЕ „ВА

гр. БУРГАС, к-с„ Лазур“,ул.“Копривщица“

В качеството ми на ръководител на ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ -Бургас отчитам, че през 
календарната 2019 година в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. на електронната поща на 
образователната институция са постъпили 3 /три/ заявления от граждани за предоставяне на 
достъп до обществена информация

№ Лице, от което е постъпило 
заявление по чл.24, ал.1 от 

ЗДОИ:

Спазено ли е 
изискването по чл.25, 

ал.1 от ЗДОИ:

Предоставяне от директора на 
информация по чл.24, ал.1, на 

лицата, заявили искане за 
информация:

1
В.Л.Н.
Заявлението е заведено с 
вх.№ РД-13- 1125/07.01.2019 г.

Да, отговаря на 
изискването.

Да, изпратена е исканата информация 
с изх.№ РД-14-271 / 07.01.2019 г.

2
Н.И.К.
Заявлението е заведено с 
вх.№ РД-13- 3192 / 11.06.2019 

г.

Да, отговаря на 
изискването.

Да, изпратена е исканата информация 
с изх.№ РД-14-1092 /21.06.2019 г.

3
и. Д.с.
Заявлението е заведено с вх.№ 

РД-13-614/ 15.11.2019 г.
Да, отговаря на 

изискването.
Да, изпратена е исканата информация 

изх.№ РД-14-536 / 25.11.2019 г.

В ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас са разработени Вътрешни правила за условията и реда 
за предоставяне на достъп до обществена информация от ПГЧЕ „Васил Левски“, Заявление за 
достъп до обществена информация, Искане за предоставяне на информация от обществения 
сектор за повторно използване, Протокол за приемане на устно заявление за достъп до 
обществена информация, Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Документите са публикувани на електронната страница на училището.
Публикувана е цялостна информация за упражняване на правото на достъп до обществена 

информация в ПГЧЕ „Васил Левски“.

На лицата е отговорено по електронен път. 
Няма подадени жалби.
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