
 

 

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 

2021 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-

66/22.01.21г. 

(препратено 

ни по 

компетентн

ост от 

Общинска 

администра

ция-

гр.Разлог ) 

Относно 

предоставяне на 

информация за 

имотите, 

категоризирани като 

високопланински 

пасища и ливади 

образуващи цифрата 

248,8ха. 

  „Калоферски 

стопани“ 

 РД-

11/28.01.21г. 

не не не не не            не 

НПП-

178/25.02.20

21г. 

Актуализиран 

списък за 20г. на 

категориите 

информация, 

подлежащи на 

публикуване в 

интернет за сферата 

на дейност на ДНПП 

и формите, в които е 

достъпна. 

 Катери

на 

Василе

ва 

Коцева 

  РД-

23/04.03.2021г. 

не не не не не не 

НПП-

217/18.03.20

21г. 

Всички налични 

данни от мониторинг 

и други проучвания 

на дивата коза 

извършени на 

територията на НПП 

за 2010-2020г. 

  Асоциация 

„Наука за 

природата“ 

  

РД-

35/30.03.2021г. 

не не не не не не 



 

 

НПП-

483/12.05.20

21г. 

Да бъде 

предоставена 

налична 

информация за: 

1.за видовете 

Rupicapra 

rupicappra balkanika, 

Catopta thrips, 

Nymphalis vaualbum, 

Euplagia 

quadripunctaria, 

Dactylorhiza kalopisii, 

Dactylorhiza 

incarnate, 

Cypripedium 

calceolus, Crambe 

tataria, 

Austropotamobius 

torrentium, Neophron 

percnopterus, 

oотносно 

провеждана 

инф.кампания, 

семинари, печатни 

материали и др.; 

2. какво е 

финансирането на 

видовете и налични 

доклади за тях; 

3.налични табели и 

рекл.материали да 

се предоставят в 

ел.формат. 

  Асоциация 

„Наука за 

природата“ 

 РД-74/ 

19.05.2021г. 

не не не не не           не 

НПП-564/ 

16.06.2021 

ОПОС проекти на 

ДНПП 

 Екатер

ина 

Тодоро

ва 

Марче

ва 

  РД-

81/25.06.2021г. 

не не не не не не 

Общо: 5 бр. Общо: 5 бр. Общо:0 Общо:

2 

Общо: 3бр. О

б

щ

о:

0 

Общо:5 бр. Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 Общо:0 

 


