ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.14 от Закона за пчеларството
от _________________________________________________________________________,
/име, презиме, фамилия/

ЕГН / ЛНЧ _____________________, представител на _____________________________
/ наименование и правно –
__________________________________________________ ,

ЕИК ______________________________ , със

информационна форма/

седалище ____________________________ и адрес на управление ___________________
____________________________________________________________________________
Телефон ____________________ , Е-mail ________________________________________

Д Е К Л А Р И Р А М :
1. В района на временния ми пчелин не са настанени повече от 50 броя пчелни семейства в
радиус 2,5 км;
2. В населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 5 м от
границата на съседа, ако входовете им са ориентирани към него, и не по-малко от 3 м, ако входовете
не са с лице към границите на съседния имот; при наличието на плътна ограда, висока над 2 м, или
когато са разположени на склон и съседният имот е поне 2 м под нивото на пчелина, пчелините
може да се настаняват и до самата ограда;
3. Няма констатирано заразно заболяване по пчелите и пчелното пило в района от органите
на Българската агенция по безопасност на храните.
4. Т.1 не се прилага за райони, заети от растителност с обилно нектароотделяне - акациеви,
липови гори и масиви, засети с културни медоносни видове.
Временният ми пчелини няма да бъде устроен на:
1. Разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и
болнични заведения;
2. Разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство
на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. Разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки;
4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
5. Разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни
вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски
фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.
6.Временният ми пчелин се настанява на място, отстоящо на повече от 300 м от съседни
пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.
Известна ми е отговорността за неверни данни, предвидена в чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:……………………

Подпис :……………………

Забележка: Декларацията се попълва лично от физическото лице, едноличния търговец или представител на
юридическото лице, съгласно съдебната регистрация.
* Данните, които ни предоставяте доброволно и представляват лични данни по ЗЗЛД подлежат на специална защита ние
поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица!

ОД_ИСД / 01.05.2016 г.

