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     ДО                                                                                                                                  Приложение № 2 – физически лица  

     ДИРЕКЦИЯ                                                                                                 

     НАЦИОНАЛЕН ПАРК “ПИРИН” 

З А Я В Л Е Н И Е  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПАША НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ 
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./жк).............................................................. 

№ ......., бл. ......., вх. ...., ап. .....,ЕГН ......................................... …………….….…….. 

 телефон за връзка…………………………… електронна поща (email)…………………………..……….………… 

 

 

Моля да ми бъде издадено разрешително за паша на домашни животни, както следва: 

№ Вид Количество, бр. Местност 

1 Едър рогат добитък   

2 Коне, магарета, катъри, мулета   

3 Овце   

на територията на ПУ......................................................................................................................... 

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 паша. 

Уведомен съм, че: 

 За резултата от заявлението се издава мотивирана заповед на директора на парка в срок от 14 работни дни   

след края на приема на заявления, като копие от същата ще бъде поставено на видно място  пред 

съответния парков офис.  

 Разрешителни за паша се издават в съответния парков офис по паркови участъци. 

Заявявам желанието си издадения административен акт да бъде получен: 

 □Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес…………………………………………………..………….,като 

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 при компетентния орган  

□По електронен път на адрес:…………………………………………………………  

 

............... 20 ..... г.          Заявител: .............................. 

                    /подпис/                                    

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                Съгласно общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) 

Долуподписаният/ата................................................................................................................. 

с адрес :..................................................... ......., ЕГН……………………………………. 

На основание Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), декларирам изричното си съгласие Дирекция 

„Национален парк Пирин” да обработва по смисъла на ЗЗЛД личните ми данни във връзка със заявеното от 

мен желание да получа разрешително за паша на територията на НП”Пирин” по чл. 50, т. 5 от ЗЗТ. 

     

Дата.........................      Декларатор:............................................. 

 


