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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче
1.от.................................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на лицето/
ЕГН/ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/........................................................
Постоянен адрес/седалище.........................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
2.чрез.............................................................................................................................
/собствено,бащино и фамилно име на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ или осиг.№ за чужд гражданин/..................................................................
Постоянен адрес:.........................................................................................................
Л.к.№............................,издадена на ..................................,от....................................
Пълномощно :№.............заверено на.............................от.........................................
/нотариус/

3.Настоящата декларация се подава на следното основание/ отбележете с “х”/:
 придобиване на куче
 освобождаване от такса
 подаване на коригираща декларация
4.Основания за освобождаване на собствениците на кучета от такса /отбележете
с “х”/:
 кучета на лица с увреждания
 служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
 кучета,използвани за опитни цели
 кучета, използвани от БЧК
 кастрирани кучета
 кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни,
които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
5.Декларирам, че считано от ................................притежавам куче:
/посочва се дата на придобиване/

 порода..............................................................................................................
 документ..........................................................................................................
 други данни.....................................................................................................

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които предоставям във
връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата:................................

Декларатор:..............................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл.313 от НК
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Срокове за подаване на декларации по чл. 117 от ЗМДТ:
▪

в три месечен срок от датата на придобиване по постоянен адрес/седалище

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 117:
▪
▪

ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на
придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
за кучета придобити през текущата година таксата се дължи в размер 1/12 от
годишния размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на
придобиването.

Място на подаване: административна сграда №2 , ет. 1, стая 402
Тел. за справки: 05112/35-64
Начин на плащане:
▪

▪

касово в сградата на Общинска администрация от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.00 ч.
до 17.00 ч.
▪ по кметствата на населените места в Общината
безкасово:
➢ чрез пощенски запис

➢ чрез платежно нареждане по банкова сметка:
IBAN BG44IORT73778413300000; BIC IORT BGSF; код за вид плащане: 448013
➢ през касите на Изипей и „Бългалски пощи” ЕАД
➢ ДСК
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