
                                                                                                                                 
Вх. №  ............................                              ДО 
                                                                                                                       ОТДЕЛ Местни приходи 
Дата............................20…..... г.                                                                  ПРИ ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
                                                                                                                       

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси  

 
От     ………………………………………………………………………………..   ЕГН/ЕИК……………………… 
 /собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на лицето или  наименование и ЕИК на предприятието/ 
адрес …………………………………………………………………………………….. телeфон.…………………... 
 /постоянен адрес на лицето или адрес на седалището на предприятието/ 
представлявано от ………………………………………………………………….  ЕГН…………………………… 
   /собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия предприятието/ 
 

І. На основание чл.117 от Закона за местните данъци и такси, декларирам, че притежавам куче с  

име …………………………     порода…………………………  пол…………………...  цвят ……………………. 

с микрочип №…….…….…………….., поставен на……………….…….…, придобито на ………………………                                                                                              
                                                                                        /дата на поставяне/                          /дата на придобиване/  
II.    На основание чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 35, ал. 6 и чл. 39 от Закона 
за защита на животните, декларирам, че е налице следното обстоятелство за освобождаване от такса 
/отбележете с „Х“/:  

кучето е собственост на инвалид /прилага се копие на решение на ТЕЛК на собственика/; 
кучето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка;  
кучето се използва за опитни цели;  
кучето се използва от Българския червен кръст;  
кучето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарен лекар или копие на съответната страница от 
паспорта, удостоверяваща обстоятелството/;  
кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект /прилага се копие на удостоверението за регистриране на животновъден обект и 
копие на заверена регистрационната карта заедно със заверена анкетна карта с анкетни формуляри на 
земеделския стопанин за отглеждане на животни/; 

    кучето е с поставен микрочип /важи единствено за първата година от неговото регистриране/; 

  кучето е собственост на развъдчици и членове на киноложки клубове, членове на Българската 
републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, 
които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета /прилага се копие от удостоверение за 
регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за развъдчиците и копие от 
документа, удостоверяващ членството в на Българската републиканска федерация по кинология или в 
други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на 
чистопородни кучета/. 

    ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на ЗЛОД. 
 

            При настъпила промяна на собствеността, смърт на кучето или на друго обстоятелство, съм длъжен да 
      уведомя Община Правец.  
            За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от НК. 
            Давам съгласие, предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел  

изпълнение на законовите задължения на Община Правец, във връзка с депозираната от мен декларация, 
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 

 
      Дата …………………               Подпис на декларатора …………………… 
 

 
№ и дата на квитанция за платена такса:     …………………………… 
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