
 

 

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 

2020 г. първо 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 

Обжал

ване 

Друго 

1 2 журнал

исти 

гражда

ни 

нпо др

уг

и 

4 5 6 7 8 9 10 

НПП-

10/10.01.20г.  

1.Обозначение на 
административния 

акт, издаден на 
основание чл.31 и 
последващи от ЗБР 
въз основа, на който 
сте издали годишни  
разрешителни за 
ползване на дървесина 
в рамките на ПВД на 

територията на НП 
„Пирин“, съгласно 
чл.50,т.5 от ЗЗТ за 
2019 г. 
2.Копие на заповедта 
на министъра на 
околната среда и 
водите или 
оправомощено от 

него лице, издадена 
на основание чл.62 
във връзка с чл.65 от 
ЗЗТ въз основа, на 
която сте издали 
годишни 
разрешителни за 
ползване на 

дървесина, посочени в 
т.1 от настоящето 
Заявление. 

  WWF- 

Дунавско- 

карпатска 

програма 

България 

 не не не не не не Изпратено 
Уведомление за 

уточнение на 
исканата 
информация, 
съгласно чл.29, 
ал.1 от ЗДОИ. 
Не е издадено 
Решение за 
предоставяне на 

достъп, тъй като 
исканата 
информация не 
представлява 
обществена 
информация/ не 
попада в 
приложното поле 
на чл.2, ал.1 от 

ЗДОИ. Изпратено 
е писмо с изх 
№НПП-
10/3/30.01.20 г. 



 

 

НПП-
108/12.02.20г

. 

Актуален списък на 
категориите 

информация, 
подлежащи на 
публикуване в 
интернет, за сферата 
на дейност на 
съответната 
администрация, както 
и форматите , в които 

е достъпна, съгласно 
чл.15, ал.1 от ЗДОИ. 

  Фондация 

„Програма 

Достъп до 

Информация“ 

 РД-

13/18.02.20г. 

не не не не не не 

НПП-

283/30.03.20

20г. 

Първични данни от 
мониторинг на 
прилепите и други 
теренни проучвания 
/при изготвяне на ПУ 
на защитени 

територии/, за 
прилепите в България 
в периода от 1990 г. 
до 2020 г. 

  Фондация 

„Наука за 

природата“ 

 РД-

33/08.04.2020г. 

 

не не не не не не 

НПП-

386/09.04.20

20 г. 

1.Брой и вид на 
домашните животни, 
за които е издадено 

разрешително за 
ползване по имоти, за 
територията на НП 
2.Разрешителни за 
ползване , с брой и 
вид на домашните 
животни и тяхното 
разпределение на 
територията на парка 

или 
3.ГИС слоеве с 
атрибутивна 
информация за броя и 
вида на домашните 
животни, за които е 
издадено разрешение 
за ползване на пасища 

за 2017г., 2018 г. и 
2019г. 

  Българска 

фондация 

Биоразнообра

зие 

 РД-

79/12.05.20202

г. 

не не не не не Изпратено е 

Уведомление за 

уточняване на 

исканата 

информация, 

съгласно чл.29, 

ал1 от ЗДОИ 

Общо: 4 бр. Общо: 4 бр. Общо: Общо: Общо:4 бр. О

б

щ

о: 

Общо:3 бр. Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо: 

 


