Идентификатор на услугата

Административен
регистър-2029
До Община Руен
АР-2029 ……../……20..…г.
вх. №
дата

Срок на изпълнение и дължима такса:
 Безплатно. /Съгласно чл. 8,т.4 от Закона за пчеларството за регистрация не се изисква такса!/
 7 дни.

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства
Долуподписаният, ……………………………………………………………………………………
с адрес: гр. / с. ……………………………………, ул. / ж.к. …………………………………………
№ ………………., бл. …………, вх. ……………, ет. ……………, ап. ...………………………
ЕГН ……………………, представляващ (управител, изпълнителен директор, упълномощен от)
………………. ……………………………………, със седалище гр. / с. ……………………………
и адрес на управление гр. / с. ………………………, ул. / ж.к. ………………………… № ………
бл. ………, вх. ………, ет. ……… ап. ……… регистриран/о с решение № ………… на фирмено
отделение на …………………………… съд от ……………… год., дан. № ……………………….
ЕИК ……………………………, тел. / мобилен телефон ……………………………………………
заявявам, че съм собственик/съсобственик заедно с ………………………………………………..
на

пчелин,

с

постоянно

местонахождение

в

кметство/ кметско

наместничество

гр./ с. …………………………, адрес/ местност .………………………………, където отглеждам
……… броя пчелни семейства.
Към ………..... 20……… г. заявявам, че притежавам ………… броя новозакупени пчелни
семейства и отводки ……… броя продадени пчелни семейства, ……… броя новосъздадени
пчелни семейства и ……… броя зазимени пчелни семейства.
Моля,

заявените

данни

да

послужат

за

вписване в регистъра на пчелините,

включително пчелните семейства на Кметство / Кметско наместничество гр. / с. ………………
За неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НПК.
Прилагам следните документи:
Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за
легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;
Документ за платена такса.

Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият индивидуален
административен акт:
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:............................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни
цели.
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
 като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 като вътрешна куриерска пратка;
 като международна препоръчана пощенска пратка;
 Лично или
чрез упълномощено лице в Информационен център и административно
обслужване.
Декларирам, че давам съгласието си община Руен да обработва и съхранява личните ми данни
съгласно изискванията на ЗЗЛД за целите на предоставяне на заявената услуга.*
Дата: .......................
ден, месец, година

ЗАЯВИТЕЛ: ..........................
(подпис)

* Личните Ви данни, които ни представяте подлежат на специална защита и ние ще ги използваме законосъобразно
като гарантираме конфиденциалността на предоставената от Вас информация!

