
   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 
2018 г. първо полугодие 
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Вх.№0261/06
.02.2018 г. 

Отчет за постъпилите 
заявления за достъп до 
обществена информация в ДНП 
„Пирин“ през 2017 г., който 
включва и данните за 
направените откази и 
причините за това. 

  Ралица 
Кацарска- 
Фондация 
„Програма 
достъп до 

информация“ 

 Решение № 
РД-

18/07.02.2018 
г. 

не не не не не не 

Вх.№0320/19
.02.2018 г. 

1. Брой АУАН за 
нерегламентирано каране 
на моторни шейни, АТВ, 
каране на ски извън 
маркирани ски писти  и 
трасета за периода 2013 г.- 
2017 г. 

2. Брой НП за същите АУАН 
за периода 2013 г.- 2017 г. 

Росен 
Босев 
в. 
„Капитал“ 

   Решение №РД- 
24/20.2018 г. 

не не не не не не 



 

Вх. 
№0484/02.03
.2018 г. 

1. Има  ли данни за 
извършване на незаконна 
сеч в ПУ“Каменица“ на 
07.11.2017 г.Има ли данни 
да е извършена със 
знанието и/или 
разрешението на 
служители на НП „Пирин“ 

2. Има ли данни за 
извършени нарушения от 
служители на НП „Пирин“ 
по отношение 
задълженията им за 
установяване и контрол на 
незаконна сеч  на 
07.11.2017 г. 

3. Ангажирана ли е 
отговорността на 
служители на НП „Пирин“ 
за извършени нарушения 
във връзка със служебните 
им задължения за 
установяване и контрол на 
незаконна сеч на 
07.11.2017 г. 

4. Има ли данни за 
извършено бракониерство 
в НП „Пирин“ на 
07.11.2017 г.? Предприети 
ли са действия за 
установяване и контрол на 
извършените нарушения? 

  Фондация 
„Антикорупци
онен фонд“ 

 Решение №РД-
28/12.03.2018 

г. 

не не не не не не 



 

Вх.№0649/22
.03.2018 г. 

1. Има ли данни 
извършената незаконна 
сеч и незаконен лов в 
ПУ“Каменица“ на 
07.11.2017 г. да е 
извършена със знанието 
или разрешението на 
Валентин Стаменов- гл. 
инспектор 
ПУ“Каменица“? 

2. Има ли данни за 
извършени нарушения от 
Валентин Стаменов по 
отношение на 
задълженията му за 
установяване и контрол на 
незаконна сеч и незаконен 
лов в ПУ „Каменица“ на 
07.11.2017 г.? 

3. Ангажирана ли е 
отговорността на 
Валентин Стаменов за 
извършени нарушения във 
връзка със служебните му 
задължения за 
установяване и контрол на 
незаконна сеч и незаконен 
лов в ПУ“Каменица“ на 
07.11.2017 г.? 

4. Копие от писмените 
обяснения с 
вх.№2442/16.11.2017 г.от 
Валентин Стаменов- гл. 
инспектор ПУ“Каменица“  

  Фондация 
„Антикорупци

онен фонд“ 

 Решение №РД-
37/27.03.2018 

г. 

не не Решение №РД- 
37/27.03.2018 

г. 
Съгласно 
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