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Списък на необходимите документи, които трябва да се 

представят по време на контрол 

на Пчелини 
 

 Необходима документация, която трябва да се представи при 

подаване на заявление за контрол на пчеларство:   

 

1. Удостоверение за регистрация на пчелина в БАБХ. Осигурява се 

копие от регистрацията на пчелина и/или копие от  анкетната карта за 

земеделски производител (ако има такава)  на контролния орган при 

необходимост.  

 

2. Карта на местността (GPS координати). Копие. Отбелязва се 

разположението на пчелните кошери- територията на събиране (летеж), 

на картата се обозначава и водоизточника, който ползват пчелите и пътя 

за достигане до пчелина възможни източници на замърсяване, ако има 

такива.  

 

3. Ветеринарно-медицински дневник. Копие. 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи след 

сключване на договора, но преди одита за контрол на пчеларство:   

 

4. Характеристика на оператора (формуляр 5.3.011). Попълнена и 

подписана. 

 

 Необходима документация, която трябва да се представи по време на 

контрол на пчеларство:   

 

5. Скици на местоположението на пчелина и сградите ползвани за 

центрофугиране на меда, складови помещения с инвентарa и др. ако 

има такива. Осигуряват се копия за контролния орган.  

 

6. Регистър на работата в пчелина. Пчеларски дневник. Трябва да са 

описани всички мероприятия, които се извършват в пчелина: преглед, 

подхранване, третирания  и т.н.. При необходимост се осигуряват копия 

за контролния орган. 

 

7. Декларация за произход на пчелните семейства- ако има такава. 

Осигуряват се копия за контролния орган. 
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8. Фактури и квитанции  за доставка, документи за покупки и 

продажби.  Документи за покупка на материали и други разходи, 

свързани със пчеларската дейност. 
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