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ДО ДИРЕКТОРА НА

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ 

(НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, Т. 1 И 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ)
№  от  г.

От ЕГН
 (трите имена)

с адрес:  гр. (с.) , общ. 

ул. , № , бл. , вх. , ап.

телефон/GSM: , електронна поща (e-mail):

 УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 
  
1. Желая да събирам гъби от територията на националния парк, както следва:

Вид гъби Количество (кг.) Район

+ -

на територията на ПУ

2. При събирането ще ползвам следното превозно средство:

Вид МПС Марка и модел Регистрационен номер Маршрут

+ -

При извършване на дейността се задължавам да спазвам режима и нормите в националия парк, установени със 
Закона за защитените територии и Плана за управление, както и условията посочени в разрешителното за ползване.

Заявявам своето желание да получа информация за решението по това заявлениe
Чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска услуга) на адрес:

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски 
пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

като вътрешна препоръчана пощенска пратка
като вътрешна куриерска пратка
като международна препоръчана пощенска пратка

Лично от звеното за административно обслужване
Чрез Системата за сигурно електронно връчване
По електронен път на електронна поща

Дата: Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 14.12.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СЪБИРАНЕ НА ГЪБИ(НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, Т. 1 И 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ)
 г.
	(трите имена)
         УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
 
1. Желая да събирам гъби от територията на националния парк, както следва:
Вид гъби
Количество (кг.)
Район
2. При събирането ще ползвам следното превозно средство:
Вид МПС
Марка и модел
Регистрационен номер
Маршрут
При извършване на дейността се задължавам да спазвам режима и нормите в националия парк, установени със Закона за защитените територии и Плана за управление, както и условията посочени в разрешителното за ползване.
Заявявам своето желание да получа информация за решението по това заявлениe
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
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