
 

ДО            

КМЕТА НА  

РАЙОН ……………………… 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ДОМАШНО КУЧЕ 

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/ 

e-mail : …………………………………………. 

 На основание чл.117 от Закона за местните данъци и такси, ДЕКЛАРИРАМ, че притежавам 

куче с име ………………….   порода………………………  пол…………………  цвят ………………… 

с микрочип № …….…….……………………….                      поставен на ……………………………. 

                                                                                                                        /дата на поставяне/ 

придобито на ………………………………..                  вет.паспорт № ………………………………… 

                            /дата на придобиване/          

         

  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 /отбележете с Х/:  

кастрирано /прилага се документ от ветеринарен лекар или копие на съответната страница от 

паспорта, удостоверяваща обстоятелството/;  

кучето е собственост  на инвалид /прилага се копие на решение на ТЕЛК на собственика/;кучето е  

кучето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка;  

кучето се използва за опитни цели;  

кучето е собственост на лице придобило право на лов по реда на ЗЛОД /прилага се копие на 

заверен за съответната календарна година ловен билет/; 

кучето се използва от Българския червен кръст;  

кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в 

регистриран животновъден обект /прилага се копие на удостоверението за регистриране на 

животновъден обект/. 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат/а с изискванията по „Наредба за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на 

територията на Община Пловдив”, по отношение задълженията ми като собственик на домашно 

куче, и че при промяна на обстоятелствата, касаещи отглеждането на кучето и тези, декларирани от 

мен, своевременно ще уведомя районна администрация. 

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

 

СЪГЛАСЕН/А СЪМ личните ми данни, събрани с настоящата декларация да бъдат 

обработвани от Община Пловдив. 

СЪГЛАСЕН/А СЪМ да получавам електронни съобщения от Община Пловдив на посочения 

от мен електронен адрес.   

 

Дата …………………                              ДЕКЛАРАТОР …………………… 


