
 

 

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. 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 

Обжал

ване 

Друго 

1 2 журнал

исти 

гражда

ни 

нпо др

уг

и 

4 5 6 7 8 9 10 

НПП-

1307/09.11.2

0г.  

УРИ 

16049088952

11 

1.Колко глоби са 

наложени от ДНПП за 

периода 2015г.-2019г. 

гкл., какъв е общият 

им размер; колко са 

отпаднали в следствие 

на обжалване или по 

други причини; общ 

размер на събраните 

до момента глоби; на 

неотменените, но 

несъбрани до момента 

глоби за посочения 

период.  

Трите имена и 

длъжностите на 

лицата, имащи 

правомощие да 

съставят актове за 

нарушения; глоби с 

фишове и квитанции; 

да издават 

предписания или да 

налагат ПАМ. Какви 

са правата, 

задълженията и 

отговорностите, 

образованието, 

квалификация и стаж 

на въпросните лица.  

 

  Сдружение 

„Съдействие и 

подкрепа за 

информирано 

общество“ 

 РД-

194/02.12.20г. 

не не не не не Изпратено 

Уведомление за 

удължаване на 

срока, съгласно 

чл.28, ал.1 от 

ЗДОИ. 

Изпратено е писмо 

с изх №НПП-

1307/1//19.11.20 г. 



 

 

 Някое от лицата има 

ли юридическо 

образование. 

Ел.копия на 

дл.характеристики 

на посочените лица. 

Общ размер на 

приходите за 

периода от санкции 

наложени за 

нарушение на 

нормативните 

актове и разходване 

на приходите. 

Сключвани ли са 

договори за 

пр.обслужване с 

адвокати или 

адв.дружества; цена 

на мес.абонамент. 

Осъществявано ли е 

процес.представител

ство по граждански 

и адм.дела и общият 

размер на разходите 

по тях. 
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