
   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 
2017 г. второ полугодие 

 
Заявление 

№ 
 
 

 

Вид на исканата информация Заявител 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Решение за 
предоставяне 
на достъп до 
информация  

(в т. ч. 
частичен) 

Решение за 
отказ за 

предоставяне 
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 

Обжалван
е 

Друго 

1 2 журналисти 
гражда
ни 

НПО 
дру
ги 

4 5 6 7 8 9 10 

 -             
             

Вх. № 1206/ 
04.07.2017 г.  

Информация относно: 
- Наличен ли е картен материал 

в ГИС формат за 
местоположението и вида 
екосистеми и местообитания 
на територията на парка, част 
от главна цел I: Съпраняване, 
опазване и поддържане на 
естествеността и 
ненарушеността на 
екосистемите и ландшафта, 
заложени по проект от План 
04. 

- Договор №УР-051/29.01.2014 
г. с предмет : „Разработване 
на ПУ на НП „Пирин“ за 
периода 2014-2023 г.“ Проект 
№DIR- 51113325-3-91“ 
„Устойчиво управление на НП 
„Пирин“ и р. „Тисата“ от ОП 
„Околна среда 2007-2013 г.“  

 Боян- 
Нико
ла 

Зафир
ов, 
студе
нт , 

Холан
дия 

  Решение № 
РД-

62/14.07.2017 
г. 

не не не  не  

Вх№1504/23.
08.2017 г. 

Информация относно:  
На какво правно основание се 
разхождат крави из парк „Пирин“? 
Колко крави се разхождат? 
Каква собственост са кравите- 
държавна или частна? 
Има ли контрол къде се разхождат 
и пасат тези крави? 
Какви са методите за охрана на 
парка? 

 Дора 
Копан
арова 

  Решение №РД- 
77/29.08.2017 

г. 

не не не  не  



 

Вх.№2773/28
.12.2017 г. 

Информация относно: 
Брой заведени искове срещу 
държавни служители по реда на 
чл.102 от закона за държавния 
служител от датата на 
влизането му в сила от 1999 г. 
към днешна дата. 
 Ако има такива , справка по 
години за брой образувани 
искове, мотиви пост на 
държавния служител, размер на 
исковете. 
Правен ли е анализ на 
ефективността на 
администрацията по отношение 
на имуществената отговорност. 

Юлиан 
Христов 
Редактор на 
OFFNews.bg 

 Решение №РД-
3/05.01.2018 г.  

не не не  не  

Общо:  
3 бр. 

Общо: 
3 бр. 

Общо:  
1 бр. 

Общо
: 2 бр. 

Общо: 
0бр. 

Общ
о: 0 
бр.

Общо: 
3 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо:  
0 бр. 

Общо
: 0 бр. 

 
 


