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Изх. №  /            Вх. №  / 

ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за посещение в резервати и поддържани резервати 

  
от

Име на заявителя:

Адрес на заявителя:

Моля, на основание чл. 17, ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за защитените територии (в 
случай на резерват) и чл. 28, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 4 (в случай на поддържан резерват) да ми се 
издаде разрешение за посещение на:

І. Наименование на резервата или поддържания резерват:

II. Цел на посещението (напр. научна разработка, изготвяне на снимков материал, заснемане на филм с научна 
тематика, събиране на семенен материал, както и диви растителни и животински видове, с научна цел или за 
възстановяването им на други места):

III. В случай на научна разработка да се посочи темата и предмета на изследване.

IV. В случай на изготвяне на снимков материал или филм да се посочи за какви цели ще бъдат използвани, 
както и обектът, който ще бъде предмет на заснемане.

V. В случай на събиране на генетичен материал, или екземпляри от диви растителни и животински видове, 
да се посочат имената на видовете, броя на екземплярите, както и уредите, средствата и методите, които ще 
бъдат използвани при събирането:

VI. Период, през който ще се осъществи посещението и дейността:

VII. Имена на лицата, които ще осъществяват посещението и дейността:

Дата: Заявител:

Длъжност на заявителя:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 17.02.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Образец по чл. 17, ал. 3 и чл. 28 от Закона за защитените територии
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРА НАОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за посещение в резервати и поддържани резервати
 
от
Моля, на основание чл. 17, ал. 3, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за защитените територии (в случай на резерват) и чл. 28, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 и т. 4 (в случай на поддържан резерват) да ми се издаде разрешение за посещение на:
І. Наименование на резервата или поддържания резерват:
II. Цел на посещението (напр. научна разработка, изготвяне на снимков материал, заснемане на филм с научна тематика, събиране на семенен материал, както и диви растителни и животински видове, с научна цел или за възстановяването им на други места):
III. В случай на научна разработка да се посочи темата и предмета на изследване.
IV. В случай на изготвяне на снимков материал или филм да се посочи за какви цели ще бъдат използвани, както и обектът, който ще бъде предмет на заснемане.
V. В случай на събиране на генетичен материал, или екземпляри от диви растителни и животински видове, да се посочат имената на видовете, броя на екземплярите, както и уредите, средствата и методите, които ще бъдат използвани при събирането:
VI. Период, през който ще се осъществи посещението и дейността:
VII. Имена на лицата, които ще осъществяват посещението и дейността:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
11.0.0.20130303.1.892433.887364
303401ZVLVv01
303401ZVLVv01.pdf
	URI: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	txt_izhodyashtNomer: 
	date_izh: 
	txt_vhodyashtNomer: 
	date_dataNaPodavane: 
	ZvlnPersonFullNameEntityName: 
	text: 0
	: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	TextField2: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-02-17
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 000697371
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 



