
Издаване на разрешение за добиване на дървесина за местното население 

На основаниена:  
Закон за защитените територии - чл. 50, т. 5 

Процедура по извършване на административната услуга: 
За издаване на разрешително лицата подават заявления по образец /по-долу на страницата/. 

Заявленията се приемат в централния офис на Парка или в офиса на съответния парков участък и се 

одобряват или не с мотивирана заповед на Директорана Д"НП Пирин" в 14 дневен срок от подаването 

им. Заявленията ,които не са попълнени по образец и/или им липсват необходимите реквизити, не се 

разглеждат. Едно лице от местното население може да подаде заявление, като не трябва да 

превишава количествата определени в чл. 17 от Инструкцията за реда и начина за извършване на 

поддържащи и възстановителни дейности утвърдена от Директора на Д“НП Пирин“ за съответната 

година. 

В 30 дневен срок от издаване на заповедта /в случай, че заявлението е одобрено/ се издава 

разрешение /разрешително/ за добиване на дървесина за местното население от главния инспектор на 

съответния парков участък. 

Такса: 
Такса за услугата не се заплаща. 

 
Повече за реда и начина за извършванеенаподдържащи и възстановителнидейности в НП“Пирин“ можете да 

прочетете тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Одобрявам/ Не одобрявам                                                                                                   ДО 
...............................................                                                                                                    ДИРЕКЦИЯ 
...............................................                                                                                                    НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН” 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОБИВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 

ОТ МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ 
по чл. 50, т. 5. от Закона за защитените територии 
№ ................. от .................. 20 ....... г. 

(попълва се от Д”НП Пирин”) 
 

От ……….................................................................................................................................................................................................. 
(трите имена) 

с адрес: гр. (с.) ....................................................................., община .................................................................................................... 
ул. (кв./ж-к)........................................................................... № ......., бл. ......., вх. ...., ап. .....,ЕГН ...................................................... 

Желая да извърша поддържащи и възстановителни дейности в ПУ .............................................., да ползвам по тарифна 
такса на корен и да транспортирам, добитата съпътстващо дървесина (дърва за огрев), както следва: 

   м 3     дърва иглолистни                дърва широколистни 

изписва се количеството и вида (иглолистни или широколистни) дърва за огрев 
 

................................................................................................................................................................................................................................................... 
При извършване на дейността се задължавам да спазвам режима и нормите в Национален парк “Пирин”, установени 

със Закона за защитените територии и Плана за управление, както и условията посочени в разрешителното за ползване. 
Уведомен съм, че: 

− За резултата от заявлениетосе издава мотивирана заповед на директора на парка в срок от 14 работни дни  от 
подаването му, като препис от същата ще бъде поставен на видно място  пред съответният парков офис.  

− Разрешителни за ползване на дървесина се издават в съответният парков офис по паркови участъци.  
 

 
 

............... 20 ..... г.                                                        Заявител: .............................. 
                                                       (подпис) 
 


