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Вх. № /

ДО ДИРЕКТОРА НА

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на регистрационна карта 

Подава се на основание чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие

ЗАЯВИТЕЛ

1. От 2. ЕИК
(Трите имена на физическото лице / наименование и ЕИК на юридическото лице)

3. Телефон за връзка: 4. Номер на регистрираната дейност:

ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРA
5.ВИД (лат.):

6. Българско наименование:

7.Брой на екземплярите по пол:  Мъжки:  Женски:  Неустановени:

8. Дата на раждане /излюпване:

9. Държава на произход:

10. Описание на екземпляра:

11. Адрес на отглеждане на живите екземпляри:

12. Номер и дата на предишната регистрация:

14. Начин на придобиване:

 ДАННИ ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ  

15. Маркировка (вид и номер) и произход на предшествениците на екземпляра:

БАЩА: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

Баща: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

Майка: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

МАЙКА: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

Баща: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

Майка: Произход:

9. Дата на раждане /излюпване:

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
16. Документ за произход: 17. Номер и дата:

18. Документ за придобиване: 19. Номер и дата:

20. Други:

Прилагам цялата необходимите документация и декларирам, че представената от мен информация е вярна. 
Декларирам, че за описания екземпляр не е отказванa регистрация.

Трите имена на упълномощеното лице:

Дата:  Подпис на заявителя/ упълномощено лице::

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 22.10.2021 г.
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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ИНСТРУКЦИИ И ОБЯСНЕНИЯ 
 
ЗАЯВИТЕЛ: 
1.- 4. За физически лица в клетка 1 се записват трите имена на собственика на екземпляра, съгласно документите за 
самоличност. За юридически лица в клетки 1 и 2 се записват наименованието на фирмата и ЕИК. В клетка 3 се 
вписва телефон за връзка, а в 4 номера на регистрираната дейност по чл. 97, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, ако има такава. 
 
ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА: 
5. Посочва се научното (латинското) наименование на вида. 
6. Вписва се българското наименование на вида (ако съществува такова). 
7. Отбелязва се броят на екземплярите съобразно разпределението им по пол. 
8. Вписва се датата на раждане или излюпване (за размножени на затворено екземпляри). 
9. Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или 
изкуствено размножени. 
10. Описание на екземплярите според следната примерна схема: 
 • Деривати (изделия) от части на животни; 
 • Живи - живи екземпляри; 
 • Части от животно. 
11. Вписва се адресът на отглеждане на живите екземпляри. 
12. Вписва се номерът на предишната регистрационна карта, ако има такава. 
13. Посочва се начинът на придобиване съгласно предоставените от заявителя документи. 
 
ДАННИ ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ 
14. Вписва се информация за предците за екземпляра, отгледан в затворено, включително вида номера на 
маркировката и дата на раждането/излюпването на родителите на родения/излюпен екземпляр, предмет на 
регистрацията, както ѝ вида и номера на маркировката на родителите на неговите родители. При екземпляри 
внесени с разрешително по CITES1 или със Сертификат по чл. 10 от Регламент (ЕO) 338/972 се взима кода вписан в 
клетка “Source” на документа, издаден от страната, от която е осъществен износа на екземпляра за България. За 
размножените на територията на страната се записва произхода определен в техните регистрационни карти. 
Значение на кодовете за произход: 
 W - Екземпляри от природата; 
 R - Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато 
вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска; 
 D - Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на 
секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), както и части и продукти от тях; 
 C - Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/20063, както и части и продукти 
от тях; 
 F - Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 
865/2006, както и части и продукти от тях; 
 I – конфискувани екземпляри; 
 O – екземпляри придобити преди датата, на която конвенцията да влезе в сила за вида; 
 U – неизвестен източник; 
 Х - Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава
  
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:  
15.  - 16. Вписват се вида на съответния документ удостоверяващи законен произход на екземпляра (протоколи на 
РИОСВ, разрешителни или сертификати, договор за покупка от производител), номера на документа (ако има такъв) 
и дата на неговото съставяне/издаване.  
17.  - 18. Вписват се вида на съответния документ удостоверяващи придобиването на екземпляра (фактура, договор 
за дарение, размяна, и др.). Не се попълва в случаите на договор за покупка от производител.  
19. Вписват се допълнителни документи, с които собственикът може да докаже законният произход на екземплярите.  
20.  - 21. Полага се подпис на собственика или негов пълномощник, като клетка 21 се попълва в случай на 
подписване на регистрационната карта от пълномощник. 
1 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) 
2 Регламент (ЕO) 338/97 за опазване на застрашени видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях. 
3 Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕO) 338/97 за опазване на 
застрашени видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.


Образец № 1 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО
 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 издаване на регистрационна карта
Подава се на основание чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие
ЗАЯВИТЕЛ
(Трите имена на физическото лице / наименование и ЕИК на юридическото лице)
ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРA
 ДАННИ ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ          
15. Маркировка (вид и номер) и произход на предшествениците на екземпляра:
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Прилагам цялата необходимите документация и декларирам, че представената от мен информация е вярна.
Декларирам, че за описания екземпляр не е отказванa регистрация.
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен по един от следните начини:
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.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
ИНСТРУКЦИИ И ОБЯСНЕНИЯ
ЗАЯВИТЕЛ:1.- 4. За физически лица в клетка 1 се записват трите имена на собственика на екземпляра, съгласно документите за самоличност. За юридически лица в клетки 1 и 2 се записват наименованието на фирмата и ЕИК. В клетка 3 се вписва телефон за връзка, а в 4 номера на регистрираната дейност по чл. 97, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, ако има такава.
ДАННИ ЗА ЕКЗЕМПЛЯРА:
5. Посочва се научното (латинското) наименование на вида.6. Вписва се българското наименование на вида (ако съществува такова).7. Отбелязва се броят на екземплярите съобразно разпределението им по пол.8. Вписва се датата на раждане или излюпване (за размножени на затворено екземпляри).9. Държавата на произход е тази, в която екземплярите са взети от природата, родени и отгледани в плен или изкуствено размножени.10. Описание на екземплярите според следната примерна схема:         • Деривати (изделия) от части на животни;         • Живи - живи екземпляри;         • Части от животно.11. Вписва се адресът на отглеждане на живите екземпляри.12. Вписва се номерът на предишната регистрационна карта, ако има такава.13. Посочва се начинът на придобиване съгласно предоставените от заявителя документи. 
ДАННИ ЗА ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ14. Вписва се информация за предците за екземпляра, отгледан в затворено, включително вида номера на маркировката и дата на раждането/излюпването на родителите на родения/излюпен екземпляр, предмет на регистрацията, както ѝ вида и номера на маркировката на родителите на неговите родители. При екземпляри внесени с разрешително по CITES1 или със Сертификат по чл. 10 от Регламент (ЕO) 338/972 се взима кода вписан в клетка “Source” на документа, издаден от страната, от която е осъществен износа на екземпляра за България. За размножените на територията на страната се записва произхода определен в техните регистрационни карти.Значение на кодовете за произход:         W - Екземпляри от природата;         R - Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст е била много ниска;         D - Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписани в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf. 12.10 (Rev. CoP15), както и части и продукти от тях;         C - Животни, отгледани в плен съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/20063, както и части и продукти от тях;         F - Животни, родени в плен, но за които не са изпълнени критериите на глава ХIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях;         I – конфискувани екземпляри;         O – екземпляри придобити преди датата, на която конвенцията да влезе в сила за вида;         U – неизвестен източник;         Х - Екземпляри, уловени в морска среда, която не е под юрисдикцията на никоя държава
 
ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
15.  - 16. Вписват се вида на съответния документ удостоверяващи законен произход на екземпляра (протоколи на РИОСВ, разрешителни или сертификати, договор за покупка от производител), номера на документа (ако има такъв) и дата на неговото съставяне/издаване. 
17.  - 18. Вписват се вида на съответния документ удостоверяващи придобиването на екземпляра (фактура, договор за дарение, размяна, и др.). Не се попълва в случаите на договор за покупка от производител. 
19. Вписват се допълнителни документи, с които собственикът може да докаже законният произход на екземплярите. 
20.  - 21. Полага се подпис на собственика или негов пълномощник, като клетка 21 се попълва в случай на подписване на регистрационната карта от пълномощник. 
1 Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES)2 Регламент (ЕO) 338/97 за опазване на застрашени видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.3 Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕO) 338/97 за опазване на застрашени видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях.
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