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 Стр 1 от 1URI 2695

   
ДЕКЛАРАЦИЯ 

  
за съответствие с изискването по чл. 112 и чл. 4 от Закона за защита на растенията

Долуподписаният (ата)
        (име, презиме, фамилия на земеделския производител/управител на юридическо лице или ЕТ)

ЕГН/БУСТАТ

Адрес*, телефон, e-mail:

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  

Лично ще уведомя собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по 
местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, 
разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти  
за растителна защита чрез въздушно пръскане, заявени в Заявление с Вх. №

 на ОДБХ гр.

Известна ми е административнонаказателната отговорност по чл. 144 от Закона за защита на 
растенията.

Дата: Декларатор:

Версия 1 Дата на създаване 05.05.2022 г.

* Попълването от заявителя не е задължително.


Приложение № 4 към Заповед № РД 11-1705/16.11.2015 г. на изпълнителния директор на БАБХ
 Стр  от 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
  
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за съответствие с изискването по чл. 112 и чл. 4 от Закона за защита на растенията
			     (име, презиме, фамилия на земеделския производител/управител на юридическо лице или ЕТ)
Д Е К Л А Р И Р А М:
 
Лично ще уведомя собствениците на пчелни семейства, разположени в землището на кметството по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извършва всяко прилагане на продукти   
Известна ми е административнонаказателната отговорност по чл. 144 от Закона за защита на растенията.
Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 
като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 
* Попълването от заявителя не е задължително.
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