ОБЩИНА ВАРНА

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

От кого се подава - Декларацията се подава от собственици на кучета.
Срок за подаване - Декларацията се подава в тримесечен срок от датата на придобиване
на куче.
Къде се подава - Декларацията се подава в 2 екземпляра по образец чрез Районните
администрации и кметствата на Община Варна.
Декларацията се подава на чиято територия е постоянният адрес/седалище
От кого се приема - Декларацията се приема от длъжностно лице на Районната
администрация или кметството и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата,
посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. Първият
екземляр от декларацията се предава в 7 дневен срок от Районните администрации/кметствата на
Дирекция ,,Местни данъци”, Община Варна.
Указания за попълване на декларацията
1. Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора - физическо
лице, или наименованието на организацията – собственици.
2. Попълва се ЕГН, а за чужд гражданин, който няма ЕГН – БУЛСТАТ.
3. Попълва се БУЛСТАТ и НДР /за предприятия/.
4. Попълва се породата на кучето, кога е придобито, номер и дата на поставен
регистрационен микрочип.
6. Посочва се основанието за освобождаване на собствениците на куче от такса. Към
декларацията се прилага копие на документ, удостоверяващ съответното обстоятелство
/копие на експертно ТЕЛК решение, копие от от паспорта удостоверяващ кастриране или
документ от ветеринар и др.
7. Декларацията се подписва , а в случаите когато е подадена от организация се подписва и се
подпечатва.

ОБЩИНА ВАРНА

Община Варна
Чрез Район „............................“
Вх. № ..................../.................г.
...............................................................
(име, фамилия на служител приел декларацията)

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

(собствено, бащино, фамилно име/фирма на гражданина/предприятието)
ЕГН/ЛНЧ или служебен номер на чужд гражданин:...........................................
ЕИК по БУЛСТАТ:.........................................................................
Постоянен адрес/седалище.........................................................................................
......................................................................................................................................
л.к. №..................издадена на......................от............................................................
2) Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче
порода......................................., придобито/а на......................................г., с микрочип
№................../..................г.
3) На основание чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.39 от
Закона за защита на животните, декларирам, че е налице следното обстоятелство за
освобождаване от такса:
Кучета на инвалиди;
Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
Кучета, използвани за опитни цели;
Кучета, използвани от Българския червен кръст;
Кастрирани кучета;
Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;
o с поставен регистрационен микрочип за първата година от регистрацията им.
o
o
o
o
o
o

Подпис на декларатора:.................................................................
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от НК

