
 
 

 

 

 
 

 

  ДО 

 КМЕТА НА КМЕТСТВО  

 ________________________ 

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства 

(Уникален идентификатор на административната услуга - 2029) 

 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област……………………. 

ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен 

адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….……………… 

 

 

Господин Кмет,   

На основание чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството желая да ми бъде регистриран 

притежаваният от мен пчелин, включително пчелните семейства находящ се на адрес: _____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Към настоящето заявление прилагам следните данни за пчелина:  

- регистрационен номер на пчелина __________________________________________________ 

- адрес на пчелина_________________________________________________________________ 

- брой на отглежданите пчелни семейства_____________________________________________ 

- брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година _____________  

- брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година_______________ 

- брой зазимени пчелни семейства ___________________________________________________ 

 

Прилагам следните документи:  

1. Ветеринарномедицинския дневник на пчелина;  

2. Декларация за собственост на пчелни семейства.  



 
 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично от ЦАО 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:..................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………….…, 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на акта за 

вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни 

цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка. 

 като вътрешна куриерска пратка; 

 като международна препоръчана пощенска пратка. 

 По електронен път на електронен адрес……………………………………………………………….. 

 

 

 

Дата:  ............................        Заявител: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

  



 
 

 

 

 

  

  

 

 ДО 

 КМЕТА НА КМЕТСТВО 

 ________________________ 

  

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област……………………. 

ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен 

адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното …………………………………………………………………….………………

  

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че съм собственик на ……………………… бр. пчелни семейства с постоянно местонахождение в 

кметство …………………………………………., местност ………………………………………….. 

Същата да ми послужи за издаване на регистрационен номер на пчелина, съгласно Наредба №10 

от 1 април 2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства. 

За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НПК. 

 

 

 

 

Дата:  ............................             Декларатор: .......................... 
              ден, месец, година                                                                                                                    (подпис) 

 


