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КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

  № .......................... от ……........………...  г. 
                

 

по държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали 

селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“ 

 

Днес ...............202.. г., д-р………………….. …………………. -  официален ветеринарен 

лекар в ОДБХ гр.……………………………. извърши документална проверка на 

протоколи от проведени есенен (за ……. г.) и пролетен (за ……. г.) профилактични 

прегледи на пчелни семейства  в животновъден обект - ПЧЕЛИН 

с регистрационен № ……………………………., намиращ се 

.……………………………………   

/местоположение на обекта/ 

собственост на……………………………………………………………………………………. 

(име и фамилия, наименование на юридическото лице или ЕТ  на земеделския стопанин  - ЕГН, БУЛСТАТ ) 

……...................................................................................................................................................

.....  (постоянен адрес на ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН,  телефон)/ 

като на базата на представените документи установи следното: 

 

Брой пчелни семейства в животновъдния обект след проведен есенен профилактичен 

преглед за 202.. г. - (по приложен „Протокол за извършен профилактичен преглед“ към 

дата – посочва се деня на документалната проверка, заверен с подпис и печат на 

официален лекар)   – предоставя се  заверено копие „вярно с оригинала“  от земеделския 

стопанин, ведно със заявлението и е неразделна част от Констативния протокол.   

 

Брой пчелни семейства в животновъдния обект след проведен пролетен профилактичен 

преглед за 202.. г. (по приложен „Протокол за извършен профилактичен преглед“ към 

дата - посочва се деня на документалната проверка, заверен с подпис и печат на 

официален лекар)   – предоставя се  заверено копие „вярно с оригинала“  от земеделския 

стопанин, ведно със заявлението и е неразделна част от Констативния протокол.   

  
 

Пчелни семейства  в обекта след есенен преглед за 202..г.  Само общ брой ………….. 

 след пролетен преглед за 202..г.   Само общ брой ………….. 

Брой отпаднали/загинали 

пчелни семейства поради 

заболявания /отразени в 

Протокола от извършен 

След получени протоколи от  

взети проби за лабораторно-

диагностични изследвания 

 

Само общ брой ………….. 
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пролетен профилактичен 

преглед за 202...г. и/или 

отразени в протокол от друга 

проверка, извършена между 

есенния преглед за 202.. г. и 

пролетния преглед за 202..г./ 

 

 

 

Неразделна част от настоящият констативен протокол са заверените копия на 

протоколите от извършени есенен и пролетен профилактични прегледи, заверени от 

ОДБХ. 

 

Заключение: 

 

Общ брой отпаднали/загинали поради неблагоприятно климатично събитие „ТЕЖКА 

СУША“, което може да бъде приравнено на природно бедствие пчелни семейства: 

………………….. брой 

(нанася се броят от помощната таблица при 30 и над 30% отпаднали пчелни 

семейства) 

    

 

  Официален ветеринарен лекар: ............................... 
             /подпис и печат / 

  
 

 

Дата на получаване  на   

констативния протокола: ……………….202.. г.     Земеделски стопанин  

                 (подпис) 

……………………………… 

 

 
 

Забележка: 1. Констативният протокол се издава в два еднообразни екземпляра, 

принтирани двустранно. 

 2. Видът на протокола да не се изменя. 
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