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Изх. №  / Вх. № НСЗП-  / 

ДО 
МИНИСТЪРА 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното 
разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет 

на регулирано ползване

От: 

(за физически лица име, адрес, актуални данни за контакт: телефон, ел. поща) / за юридически лица-наименование ЕИК/
БУЛСТАТ, телефон за връзка, ел. поща)

 Моля, на основание чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с Наредба № 8 за реда 
и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното 
разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 
4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните 
уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, да бъде издадено разрешително за ползване на 
изключения по отношение на

(Наименование на растителния/те или животински вид/ове (на български и латински език),  
предмет на исканото изключение по ЗБР.)

 Моля, разрешителното да бъде издадено във връзка с:

I. Вид забрана по чл. 38 (за животински видове) или чл. 40 (за растения) от ЗБР, за която се иска разрешително 
(избери забрана и в случай, че изборът показва множество забрани, отстрани тези, които няма да бъдат ползвани):

Чл. 38, ал. 1, т. 1: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, 
средства и методи

Чл. 38, ал. 1, т. 2: преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на 
малките, презимуване и миграция

Чл. 38, ал. 1, т. 3: унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; 
разрушаване, увреждане или преместване на гнезда

Чл. 38, ал. 1, т. 4: увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на 
миграция

Чл. 38, ал. 1, т. 5: вземане на намерени мъртви екземпляри 

Чл. 38, ал. 1, т. 6: притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и 
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри

Чл. 38, ал. 1, т. 7: препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад 
граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри

Чл. 40, ал. 1, т. 1: бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване на екземпляри в 
техните естествени области на разпространение

Чл. 40, ал. 1, т. 2: притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и 
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри

II. Количество екземпляри, включително растителен материал, за които се иска разрешителното:

1. Живи екземпляри: (попълва се, само в случай на отнемане на екземпляри от природата):
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2. Мъртви екземпляри или части от тях, включително при добиване чрез отстрел:

III. Обстоятелство по чл.  48, ал. 1 от ЗБР, по  което се иска разрешително:

за защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;

за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други 
видове имоти;
в интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от 
първостепенен обществен интерес;
по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически 
характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда (не се отнасят за дивите 
птици);
за целите на научни изследвания и обучения, за подпомагане на устойчивото развитие на популациите и при 
въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел селекция, 
включително и за изкуствено размножаване на растения.

IV. Място/административна единица, където ще се провеждат дейностите:

Предвижда ли се извършване на дейности в границите на защитените територии по смисъла на Закона за 
защитените територии:    Да Не

Ако Да, посочете, в кои защитени територии се предвижда да бъдат извършвани дейности:

V. Период на действие на разрешителното:   от  до

Пояснете, ако в посочения период са определени подпериоди за различни дейности:

VI. Уреди, средства и методи за улавяне или убиване, съгласно Приложение 5 към ЗБР.

• Бозайници:

Добави Премахни

други:

• Птици:

Добави Премахни

други:

• Риби:

Добави Премахни

други:

VII. Данни на лицата, които ще осъществяват дейността при издаване на разрешителното.

За физически лица:
(име, л.к. №. адрес, телефон, актуални данни за контакт)

За юридически лица:
(име, EИК. адрес, тел/факс, актуални данни за контакт)
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Приложения, в зависимост от посоченото обстоятелство по т. IV към заявлението: 
(в полето се отбелязва наличието им) 
  
За защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания: 

Експертиза, изготвена от лица, компетентни по предмета на изключението;

Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи 
за улавяне и убиване
Писмено съгласие на собственика на имота или на растителните екземпляри за осъществяването на дейността, 
предмет на изключението.

За предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други 
видове имоти:

Информация, свързана с идентифициране на местоположението на обекта или имота, където е установена щета, 
чрез посочване на кадастралната единица на земеделския или горския имот и/или чрез посочване на района, 
местоположението или адреса на имота, рибарника или водоема, където е установена щета, вкл. карти, схеми;

Описание на случая: кога е нанесена щетата; естеството и размера на щетата, писмени доказателствени 
материали по случая, снимки, видеозаписи;
Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване ползването на забранени уреди, средства и методи 
за улавяне и убиване, ако се ползват такива;
Документ, удостоверяващ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото 
изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие.

В интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини 
от първостепенен обществен интерес:

Обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните, включително 
причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и 
убиване, ако се ползват такива;

Документация от компетентни органи на Министерството на здравеопазването или на Министерството на 
земеделието и храните за установени заболявания на диви животни, които са опасни за хората;
Документация от компетентни органи на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията за влошаване на безопасността на въздушния транспорт в района на летища, поради струпване и/
или миграция на птици;
Документация от компетентни органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
Министерството на енергетиката и други ведомства за специфични общественозначими задължения по 
отношение на енергийни системи.

Други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически 
характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда:

Обосновка за причините, поради които се иска разрешаване на изключения, включително причините, поради 
които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи за улавяне и убиване, ако се 
ползват такива;

Документация от компетентни органи, доказващи първостепенен обществен интерес и изключително 
благоприятни последици за околната среда.

За целите на научните изследвания и обучението, подпомагане на устойчивото развитие на популациите и 
при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел 
селекция, включително и за изкуствено размножаване на растения:

Анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка или изследването;

Програма за отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, 
зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции;
Програма за попълване или създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури 
и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия, вкл. за 
целите на обучението;
Програма за дългосрочен мониторинг;

Документ от приемащата страна - в случаите на износ на екземпляри за целите на изследванията, обучението, 
попълване на колекции и други нетърговски цели;
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Програма за въвеждане на растителни и животински видове в места, извън района на естественото 
разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на растителни и животински видове в райони, в 
които понастоящем те не съществуват, но са съществували в миналото;

Документ, удостоверяващ че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото 
изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;
Проект за създаване на насаждения от защитени видове, вкл. анотация на метода на изкуствено размножаване 
на растения и документ за собственост или договор за ползване на имота, където ще се осъществява дейността;
Обосновка за причините, поради които се иска разрешение за ползването на забранени уреди, средства и методи 
за улавяне и убиване;

Копия от документ, доказващ, че екземплярът е законно убит, уловен или придобит по друг законен начин.

ПРИЛАГАМ ОТБЕЛЯЗАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДОКУМЕНТАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА  
И ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ОБСТОЯТЕЛСТВА СА ВЕРНИ.

Моля да получа издадения документ

Лично или чрез упълномощено лице

Чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване

За моя сметка чрез 

препоръчана пощата или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя/получателя; 
(цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката)

международна препоръчана поща (цената на услугата се предплаща към МОСВ)

Дата Подпис:

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)


 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
ДОМИНИСТЪРАНА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по отношение на защитени животинските и растителните видове и видове предмет на регулирано ползване
(за физически лица име, адрес, актуални данни за контакт: телефон, ел. поща) / за юридически лица-наименование ЕИК/БУЛСТАТ, телефон за връзка, ел. поща)
	Моля, на основание чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), във връзка с Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, да бъде издадено разрешително за ползване на изключения по отношение на
(Наименование на растителния/те или животински вид/ове (на български и латински език), 
предмет на исканото изключение по ЗБР.)
	Моля, разрешителното да бъде издадено във връзка с:
I. Вид забрана по чл. 38 (за животински видове) или чл. 40 (за растения) от ЗБР, за която се иска разрешително(избери забрана и в случай, че изборът показва множество забрани, отстрани тези, които няма да бъдат ползвани):
II. Количество екземпляри, включително растителен материал, за които се иска разрешителното:
1. Живи екземпляри: (попълва се, само в случай на отнемане на екземпляри от природата):
2. Мъртви екземпляри или части от тях, включително при добиване чрез отстрел:
III. Обстоятелство по чл.  48, ал. 1 от ЗБР, по  което се иска разрешително:
IV. Място/административна единица, където ще се провеждат дейностите:
Предвижда ли се извършване на дейности в границите на защитените територии по смисъла на Закона за 
Ако Да, посочете, в кои защитени територии се предвижда да бъдат извършвани дейности:
Пояснете, ако в посочения период са определени подпериоди за различни дейности:
VI. Уреди, средства и методи за улавяне или убиване, съгласно Приложение 5 към ЗБР.
• Бозайници:
• Птици:
• Риби:
VII. Данни на лицата, които ще осъществяват дейността при издаване на разрешителното.
(име, л.к. №. адрес, телефон, актуални данни за контакт)
(име, EИК. адрес, тел/факс, актуални данни за контакт)
Приложения, в зависимост от посоченото обстоятелство по т. IV към заявлението:(в полето се отбелязва наличието им)
 
За защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания: 
За предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти:
В интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от първостепенен обществен интерес:
Други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда:
За целите на научните изследвания и обучението, подпомагане на устойчивото развитие на популациите и при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел селекция, включително и за изкуствено размножаване на растения:
ПРИЛАГАМ ОТБЕЛЯЗАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДОКУМЕНТАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА  И ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ МЕН ОБСТОЯТЕЛСТВА СА ВЕРНИ.
Моля да получа издадения документ
За моя сметка чрез 
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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