
Приложение № 1 
 
 

Р Е Г И С Т Ъ Р 
на заявленията за достъп до информация и движението им 

 Дирекция „ Национален парк Пирин“ – гр.Банско 
2016 г. 

 
Заявление 

№ 
 
 

 

Вид на исканата 
информация 

Заявител 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Решение за 
предоставян
е на достъп 

до 
информация  

(в т. ч. 
частичен) 

Решение за 
отказ за 

предоставян
е на достъп 

за 
информация 

Решение за 
предоставяне 

на 
информация  
за повторно 

ползване 

Решение за 
отказ за 

предоставяне 
на 

информация 
за повторно 

ползване 

Мотиви  
за отказа 

Обжалване Друго 

1 2  журналисти  граждани НПО  други 4 5 6 7 8 9 10 
Вх. №  
372/ 

15.03.2016 г. 

Информация относно:  
- копие от акта, който 
урежда организацията и 
движението на 
документооборота в 
ръководената от Вас 
институция. 

  да  Решение 
№РД- 35 

от 22.03.2016 
г. 
 

не не не  не  

      Решение 
№РД-

55/20.05.2016 
г. 

      

Вх. № 1407/ 
03.08.2016 г.  

Информация относно: 
 -3D височинен модел на 
територията на НП 
„Пирин” с точност  до 50 
см. височинно и по 
хоризонтала , 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” 
-Атуална характеристика 
на горите – горска 
инвентаризация на цялата 
територия на парка. 

  ДА  Решение № 
РД-

90/15.08.2016 
г. 

не не не  не  



 

Вх. 
№1472/16.08

.2016 г. 

Информация относно: 
- Протокол от 

приемането на 
продукта на 
обществена 
поръчка №01135-
2012-0003 
„Разработване на 
план за управление 
на Национален 
парк Пирин” за 
периода 2014-2023 
г. 

- Дати на изплащане 
на дължимите суми 
към Изпълнител на 
на обществена 
поръчка №01135-
2012-0003 
„Разработване на 
план за управление 
на Национален 
парк Пирин” за 
периода 2014-2023 
г. 

- Обща сума по 
договор за 
обществена 
поръчка №01135-
2012-0003 , 
изплатена на 
изпълнителя 

- Етап на изпълнение 
на проекта на 
обществена 
поръчка №01135-
2012-0003 към 
настоящия момент 

  да  Решение –
РД-

108/23.08.201
6 г. 

не не не  не  

 Общо:  
 3 бр. 

Общо: 
3 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо: 
0 бр. 

Общо: 
3 бр. 

Общо: 
0 бр. 

Общо: 
4 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо: 0 
бр. 

 
Забележка! 
Решенията за предоставяне на достъп до информация са четири броя/ след Решение за отказ по Заявление от 2015 г. последва обжалване от Заявителя и отмяна на Решението  
от Административен съд гр. Благоевград. 


