До Кмета на Община Правец

Код №3012-2/Вх.№................/…….. 20….. г.
Не се дължи такса
Срок на изпълнение: съгласно чл.57 от АПК

ДЕКЛАРАЦИЯ
за регистрация на животновъден обект
1. ………………………………………………………….………....................................................
(име на физическо лице/юридическо лице)

................................................................................ЕГН/БУЛСТАТ.................................................
Адрес………………………………………………………………….………………….................
(област, община, населено място, ж.к., бул., ул., сграда, №, вх., ет., ап.)

Телефон…………………………….……e-mail……………………………….…………..............
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съм собственик на селскостопански животни/прилагам документ/:
……………………………………………………………………………………………………....;
2. Животните са регистрирани в животновъден обект с рег.№ ………………………...
находящ се в гр./с…………………………………………………………………………………..
3. Съм запознат с изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба №7 на Общинския съвет на
община Правец, за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община Правец, съгласно които следва:
- да предоставям животните си за идентификация по реда на Закона за ветеринарно
медицинска дейност и да регистрирам в Българската агенция по безопасност на храните
животновъдния си обект;
- да декларирам в кметството броя и вида на отглежданите и придобити от мен
животни както следва:
• ежегодно до 31 януари;
• за новозакупените животни – в срок до 5 работни дни;
• за новородените – в срок до 30 дни;
Същата да ми послужи за регистрация в Регистъра за селскостопанските животни на
територията на община Правец.
За неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Приложение (моля, отбележете с Х) 
 Документ за собственост - копие;
 Скица – копие;
 Документ за въвеждане в експлоатация – копие;
 Удостоверение за търпимост (ако е приложимо);
Удостоверение за регистрация на животновъден обект №……;
 Удостоверение за наследници и Декларация за съгласие по образец от всички
наследници /ако е приложимо/.
С уважение: 1. …………………;
(подпис)

2. …….……………;
(подпис)

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в община Правец да обработва
личните ми данни.
2.Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни.
3.Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на
Закона за защита на личните данни.
Подпис:.

1

