ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ
при подаване на заявление за:
1. Разрешителни по CITES за внос/износ/реекспорт;
2. Сертификат за пътуващи изложби;
3. Сертификат за колекция от образци;
4. Сертификат за лична собственост;
5. Сертификат за музикални инструменти.
6. Сертификати за територията на Европейския съюз (само за видовете от
Приложение А към регламент 338/97):
a. Сертификат за законно придобиване
b. Сертификат за търговски дейности
c. Сертификат за пренасяне на живи екземпляри в рамките на Европейския
съюз (само за видовете от Приложение А към регламент 338/97, които са
придобити от дивата природа (код W) или са първо поколение
размножени на затворено с най-малко един родител уловен в природата
(код F);
I. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:
1. физически лица – копие от документ за самоличност, удостоверяващ адресната
регистрация в България;
2. юридически лица в заявлението се вписва Единния идентификационен код (ЕИК)
по БУЛСТАТ;
3. нотариално заверено пълномощно - в случай на подаване на заявление от
представители на заявителите.
II. ДОКУМЕНТИ
УДОСТОВЕРЯВАЩИ
ЗАКОННИЯ
ПРОИЗХОД
НА
ЕКЗЕМПЛЯРА:
1. 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
Регламентa);
2. оригинал на документ за регистрация от друга държава-членка на Европейския
съюз, когато в съответната държава се изисква такава и са отразени маркировката на
екземпляра данните за неговия произход са съотносими към данните в стандартен документ
по CITES (само за видовете по Приложение B към Регламент 338/97);
3. оригинал на „копие за собственика“ от разрешително за внос издадено от държава
членка на Европейския съюз или „копие за вносителя“ от нотификация за внос, попълнени
от съответната митническата служба съгласно чл. 23 и 25 от Регламент 865/2006, и копие
на документа по CITES, издаден от държави извън Европейския съюз, въз основа на който е
осъществен вноса;
4. документ от продажба на конфискувани екземпляри по чл. 106, ал. 1, т. 5 и ал. 2 т.
3 или разпореждане с такива съгласно чл. 106, ал. 1, т. 3, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3, т. 2 от Закона
за биологичното разнообразие;
5. транспортен документ, с който от друга държава членка на Европейския съюз е
транспортиран хайвер от есетрови риби (Acipenseridae spp.);
6. копие от фитосанитарен сертификат, издаден от държави извън Европейския съюз,
когато съгласно Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора такъв е използван вместо разрешително по CITES за износ (валидно е само
за фитосанитерни сертификати от Канада, Република Корея,Сингапур, издадени за
изкуствено развъдени растения);

7. оригинал на разрешително или друг документ предвиден в нормативен акт
разрешаващ придобиване на екземпляра от природата;
8. копие от АТА карнет (само за случаите на издаване на Сертификат за колекция от
образци);
9. сертификат за произход от производителя, извън случаите на видове по
Приложение А и чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие;
10. за ловните видове съгласно приложение № 4 към Закона за биологичното
разнообразие, които попадат в приложения А, B и C към Регламент 338/97:
а) разрешително за лов на името на ловеца;
б) регистрация на трофея или разплащателен протокол заверен от националната
или регионалната комисия за оценка на ловни трофеи, издадени по Закона за лова и
опазване на дивеча.
III. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКОННО ПРИДОБИВАНЕ:
(не доказват произход на екземпляра)

1. 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 Закона за биологичното разнообразие (виж част II, т. 4 по-горе);
2. документ за регистрация на екземпляра и копие от регистрацията на неговите
родители, издадени съгласно чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие;
IV. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 137, ал. 6 от Закона за
ветеринарно медицинската дейност, указващо регистрационния номер на цирка (само за
случаите на заявление за издаване на Сертификат за пътуващи изложби);
2. при износ на хайвер за държави извън Европейския съюз - опис на пратката с
номерата на ползваните върху кутиите етикети;

ВНИМАНИЕ!: Основно изискване за издаване на гореописаните документи е
екземплярите да бъдат законно придобити и трайно маркирани съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете
съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране
на търговията с тях (ДВ, бр. 97 от 11.11.2008 г.).

