
Приложение № 2 – физически лица 

ДО ДИРЕКТОРА НА                                                                                            

ДИРЕКЦИЯ                                                                             

„НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“ 

З А Я В Л Е Н И Е  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПАША 

(НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, Т. 1 И 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ) 

№ ..............……………от .................. 20 ....... г. 

(попълва се от Д“НП Пирин”) 

от................................................................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН:........................., адрес:гр./с. ..............................., ул. ...............................................№ ..., 

телефон................................................, електронна поща (e-mail) .......................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Заявявам, че желая да ми бъде разрешена паша в НП „Пирин“ на следния вид и 

брой животни: 

Вид и брой 

животни  

(попълва се от 

Заявителя) 

Овце и 

агнета на 

възраст над 

2 месеца 

Говеда 
Коне 

над 6 месеца над 2 години 
от 6 месеца до 

2 години 
до 6 месеца 

………(бр.) ………(бр.) ………….(бр.) ………(бр.) ……….(бр.) 

 

Работни коне: .................................................................................... ....................................... . 

Предпочитаните от мен пасища са: 

1. В Парков участък „..........................“, пасище …………………………………………;                                 

2. В Парков участък „..........................“, пасище ………………………………………… ;                                      

Заявявам, че съм собственик/ лице, упълномощено от собственика (-ците) на 

описаните по-горе животни, а пашуването им в Парка ще се извършва от мен/ следните 

лица (трите имена, ЕГН): 

1. …………………….........................…………………………………………………….. 

2. …………………………........................……………………………………………...… 

За всяка промяна на някои от горепосочените факти/ лица, своевременно ще уведомя 

Парковата дирекция. 

 

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. 

Прилагам: 

1. пълномощно за паша на заявените животни, само в случаите, когато собственикът 

и заявителят са различни лица. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

Уведомен съм, че: 

Ако до 7 (седем) календарни дни от датата на заповедта, разрешаваща паша, не 

заплатя дължимата такса и не придобия поисканото от мен разрешително, посоченото в 

заповедта пасище се счита свободно.  

Заявявам своето желание лично да получа информация за решението по това 

заявление в офис .............................../ чрез лицензиран пощенски оператор/ по 

електронна поща или на адрес: www.pirin.bg 

 

 

Дата: ..................20…   г.                      ПОДПИС на заявителя:  


