Регистър на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. с натрупване

Заявление
№

Вид на исканата
информация

Заявител
3

1
№1
Вх. №275
от 05.02.15
г.

2
Копие от заповедта за
определяне на служител
по ЗДОИ. Копие от
длъжностната
характеристика
за
заеманата от служителя
длъжност

журналисти

граждани

НПО

Фондация
„Програма
Достъп до
Информация „
Ралица
Иванова
Кацарска

Дру
ги

Решение за
предоставя
не
на достъп
до
информаци
я
4
да

Отказ за
предоставяне
на достъп до
информация

Мотиви
за
отказа

Обжалване

Дру
го

5

6

7

8

-

-

-

не

№2
Вх.№1287
От
03.08.2015
г.

№3
Вх.№1514/
24.08.2015
г.

Електронен височинен
модел на територията на
НП „Пирин” с точност
до 50 см. височинно и по
хоризонталата, а за
инфраструктурата и
сградите с точност до 3
см., възложен съгласно
утвърденото Задание от
МОСВ за разработване
на План за управление на
НП „Пирин”.
Обществена информация
относно строителство и
ремонт на пътища в НП
„Пирин”- стойност на
проекта,източници на
финансиране, срок,
предвиден обем СМР,
параметри на пътни
съоръжения и как е било
съгласувано въпросното
строителство.

Асоциация на
Парковете в
България
инж. Тома
БелевПредседател на
УС на
Асоциацията на
Парковете в
България

Любомир
Радков
Костадино
в

да

не

да

не

-

-

-

-

-

-

№4
Вх.№2424
03.11.2015
г.

-Спецификация и адрес
за достъп до интернет
базираната
ГИС
по
проект №DIR-5113325-391”Устоичиво упр. на
НП „Пирин” и резерват
„Тисата”.
-Доклад и картов
материал от Маркиране
на границите на
НП”Пирин”,
резерват”Юлен”,
резерват „Баюви дупкиДжинджирица” и на
буферната зона на
Световното природно
наследство-Юнеско,с
трайни знаци на терен по
същия проект.
- Доклад за
изпълнението на
обществена поръчка за
изпълнение на дейности
по проект „Устойчиво
управление на
НП”Пирин” и резерват
„Тисата” /Дейност №1/

Сдружение за
изследователски
практики
Д-р Вера
Стаевска –
ръководител
проект «Зелени
закони»,
председател на
УС на
Сдружение за
изследователски
практики

да

не

Да -

№Р
Д55/2
0.05.
2016
г.

№5
Вх.№2593
24.11.2015
г.

Копие
от
приемнопредавателните
протоколи за приемане
на всички междинни
доклади,
както
и
споразумителни
протоколи при наличие
на
спорове
по
изпълнение на договора
за „Разработване на План
за управление на НП
Пирин за периода 2014
г.-2023 г.”
Допуснато ли е спиране
на изпълнението на
договора за
„Разработване план за
управление на НП Пирин
за периода 2014-2020 г.”
или удължаване на
договора и ако да по
какви причини.Има ли
договорни клаузи за
неустойки при забавяне
и/или некачествено
изпълнение на същия
договор.Извършено ли е
от ДНП „Пирин” към
17.11.2015 г.
окончателно плащане по
договора .

WWFДунавскокарпатска
програма
Веселина
Чавдарова
Кавръковапрограмен
ръководител

не

да

Чл.37,ал
.1,т.2 и
чл.4,
ал.1 от
ЗДОИ -

Да
Жалба с
вх.№2854.
28.12.2015
г.

-

