
ДО 
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЦПРВП 

ЗАЯВКА
за

провеждане на взривни дейности и мероприятия, включващи лазерни, прожекторни, пиротехнически ефекти 
или пускове на балони и летящи фенери

Моля, да бъде разрешено използването на въздушно пространство, както следва:

- точка с координати в WGS 84: 
- радиус:                  m;
- височина на дейностите спрямо терена: от   m до              m;

- височина на дейностите спрямо средното морско равнище: от              m до   m;

- координати в WGS 84: (ГГ˚ ММ’ СС” СШ ГГ˚ ММ’ СС” ИД)

- височина на дейностите спрямо терена – от              m до              m;

              m до              m;

или

- височина на дейностите спрямо средното морско равнище – от
На дата/период:                                    (дд/мм/гггг)
(посочва се датата/периода, за която/който се заявява използване на въздушно пространство)

Точен адрес на мероприятието: 

(кратко описание на дейностите, за които се иска използване на въздушното пространство)

Дейност: 

 Заявител: …………….…………………………………………………………...……...….. 
(име и фамилия на заявителя) 

Длъжност: ………………………………………..……………………………………...….. 
(длъжността на заявителя) 

Телефон/e-mail: ……………………………………………………………………………..
(телефон и/или e-mail на заявителя) 

Пример: 42˚ 48’ 55” СШ 023˚ 44’ 43” ИД
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Време за провеждане: от        :      часа UTC    до      :       часа UTC (ЧЧ:ММ),
с продължителност в рамките на   -  минути.



Лице за контакт по време на мероприятието: ……………………………..…………….. 
(име и фамилия на лицето за контакт) 

Длъжност: ……………………………………….……………………………...………….. 

Телефон/e-mail: …………………………………………………………………………..... 
(телефон и/или e-mail на лицето за контакт) 

………………………………………….. 
(подпис и печат) 

(длъжността на лицето за контакт) 

Количество и интензитет на пусковете (отнася се само за балони и фенери).
(балоните/фенерите трябва да са изработени от латекс/хартия - не се допуска наличие на 
метални части)

Количество за един пуск: ..................

Метод на пускане:  Групово* 

*За групови пускове, моля напишете броя на групите: ..................

Масово Поединично 
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С настоящото декларирам, че съм съгласен с Политиката за защита на личните 
данни на ДП РВД.

http://www.bulatsa.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://www.bulatsa.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8
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