
Издаване на регистрационни карти – необходими документи 

 

І. Заявление по образец, съгласно чл. 91 от ЗБР 

 

Към заявлението се прилагат следните документи: 

ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ 

 

1. Документи или комбинация от документи, указващи законния произход на 

екземпляра в зависимост от случая: 

а) оригинал на валиден сертификат издаден на основание чл. 8, параграф 3 или чл. 9, 

параграф 2, буква „б“ от Регламент 338/97 (само за видовете по Приложение А към 

Регламента 338/98, с изключение на видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006 

при условията на чл. 62, параграф 1 от същия регламент); 

б) документ за регистрация от друга държава - членка на Европейския съюз, когато в 

съответната държава се изисква такава (само за видовете по Приложение B към 

Регламент 338/97); 

в) копие от разрешително по CITES за износ или сертификат за реекспорт, издадени от 

трета държава; 

г) оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос, издадено от държава 

членка на Европейския съюз и копие на съответния документ по CITES, издаден от 

държава извън Европейския съюз, въз основа на който е осъществен вноса, заверени при 

вноса от митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006; 

д) за екземпляри отгледани на затворено в Европейския съюз - декларация, договор или 

сертификат за произход от производителя (не се отнася за видове видове по Приложение 

А към Регламент 338/97); 

е) оригинал на разрешително или друг документ за улавяне или убиване на екземпляра 

от природата, предвиден в нормативен акт и доказващ законността на придобиването му; 

ж) документ от продажба на конфискувани екземпляри по реда на чл. 106 от ЗБР. 

2. Документи, указващи начина на придобиване на екземпляра (не доказват 

произхода на екземпляра). Прилагат се заедно с документите по т.І: 

- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че 

заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител,  извън случаите по 

чл. 106  от ЗБР 



и 

- регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ - при покупка на регистриран 

по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна карта в случай на регистрация 

по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от видовете от Приложение Х към 

Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на чл. 62, параграф 1 от същия 

регламент 

Забележка: 

1. За размножени екземпляри на територията на РИОСВ не се прилагат  документи, а 

се извършва проверка на място; 

2. Заявление не се подава в случаите на внос, когато екземплярите се внасят от 

собственика през митническата територия на Европейския съюз. В тези случаи 

документите за регистрация се получават в РИОСВ по служебен път и регистрацията 

се извършва служебно, като собственикът се уведомява само за да си получи 

регистрацията. Моля да се обърнете към РИОСВ в случай на необяснимо забавяне на 

подобна регистрация. 

 

ПРИ  ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ: 

Към заявлението се прилагат само следните документи, указващи начина на 

придобиване на екземпляра: 

- фактура или договор отразяващи законното придобиване на екземпляра в случай, че 

заявителя е придобил екземплярите от друг собственик или вносител ,  извън случаите 

по чл.106  от ЗБР 

и 

- за видовете по Приложение А – валиден Сертификат по чл. 8, пар. 3 от Регламент (ЕС) 

338/97 , а в случаите, че е сертификатът не е на името на продавача се изисква и 

регистрационна карта по чл. 91 от ЗБР 

- за видовете по приложение В- регистрационна карта, издадена от съответната РИОСВ 

- при покупка на регистриран по чл. 91, ал. 1 екземпляр, или копие от регистрационна 

карта в случай на регистрация по чл. 91, ал. 2. Отнася се включително за екземпляри от 

видовете от Приложение Х към Регламент 865/2006, за които са изпълнени условията на 

чл. 62, параграф 1 от същия регламент. 



Забележка: В случай на съмнение за законния произход на екземпляра РИОСВ може да 

изиска и документи за неговото установяване. 

 

II. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката 

IІІ. Номер на регистрирана дейност по чл. 97, ал. 1 и 2 от ЗБР 


