
ДЕКЛАРАЦИЯ 
за регистрация на пчелни семейства 

1. ………………………………………………………….………....................................................
(име на физическо лице/юридическо лице) 

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ.................................................. 
Адрес………………………………………………………………….………………….................. 

(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.) 

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….………….............. 

Г-н КМЕТ, 
Декларирам, че съм собственик на …..бр. пчелини рег. №……………………………...... 

и на ……бр. пчелни семейства с постоянно местонахождение  в гр./с. …………………............. 
в местност……………………………………………………………………………………………... 

Същата да ми послужи за регистрация и идентификация на пчелни семейства, вписване 
в Регистъра на пчелините за Община Правец, съгласно чл.8, ал.1 от Закона за пчелартството. 

Приложение (моля, отбележете с Х)
 Справка по чл.9, ал.2 от Закона за пчеларството

1.Данни за собственика на пчелните семейства –име(фирма), адрес(седалище),
ЕГН(БУЛСТАТ);

2. Регистрационен номер на пчелина;
3. Адрес на пчелина;
4. Брой за отглежданите пчелни семейства;
5. Брой новозакупени семейства и отводки към 30 август на съответната година;
6. Брой продадени пчелни семейства към 30 aвгуст на съответната година;
7. Брой новосъздадени пчелни семейства към 30 август на съответната година;
8. Брой зазимени пчелни семейства;

 С уважение: 1. …………………; 2. …….……………;
 (подпис) (подпис) 

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ: 
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община Правец да
обработва  личните ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.

С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 Подпис:. 

Общинска администрация –Правец, област София, гр.Правец 2161, пл.”Тодор Живков” №6; 

e mail: delovodstvo@pravets.bgТелефони за връзка:07133/48-72 

 До Кмета на Община Правец 
Код №2029-1/Вх.№................/…….. 20….. г.
 Не се дължи такса 
 Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК 
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