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Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е  
за регистрация на диво животно по чл.22 от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13/2008г.)

От
(трите имена на собственика по документ за самоличност)

(адрес на собственика по документ за самоличност и по местоживеене)

(данни за ЮЛ: наименование, седалище, адрес и булстат или единен идентификационен код за търговците)

I. Данни за екземпляра: 

1. Наименование
(изписва се вида на отглеждания екземпляр на български, латински, вкл. и на английски)

2. Пол на екземпляра

3. Година на раждане/излюпване

4. Вид на маркировката
микрочип, пръстен, снимка на екземпляра, татуировка, марка и др.

5. Номер на маркировката

6. Адрес на отглеждане на екземпляра

II. Документ указващ произхода на екземпляра:

(при дарение, при покупка, при внасяне в страната или придобит по друг начин от друго ФЛ или ЮЛ, вкл. държавна 
институция – протокол, договор,дарителски договор, фактура, регистрационна карта по чл. 22 а от ЗЗЖ и др.)

1. Номер / дата на документа

2. Разрешително от Министерство на околната среда и водите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗБР във връзка с чл. 22 

от ЗЗЖ

Дата:  Заявител:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 23.09.2021 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)


Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
З А Я В Л Е Н И Е 
за регистрация на диво животно по чл.22 от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13/2008г.)
(трите имена на собственика по документ за самоличност)
(адрес на собственика по документ за самоличност и по местоживеене)
(данни за ЮЛ: наименование, седалище, адрес и булстат или единен идентификационен код за търговците)
I. Данни за екземпляра: 
(изписва се вида на отглеждания екземпляр на български, латински, вкл. и на английски)
микрочип, пръстен, снимка на екземпляра, татуировка, марка и др.
II. Документ указващ произхода на екземпляра:
(при дарение, при покупка, при внасяне в страната или придобит по друг начин от друго ФЛ или ЮЛ, вкл. държавна институция – протокол, договор,дарителски договор, фактура, регистрационна карта по чл. 22 а от ЗЗЖ и др.)
2. Разрешително от Министерство на околната среда и водите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗБР във връзка с чл. 22 
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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