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Вх. №                     До Кмета

Дата:                      на:
ден, месец, година община/район/кметство

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.117 от ЗМДТ

1. От
(собствено, бащино и фамилно име/фирма на гражданина/предприятието)

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин:

ЕИК/БУЛСТАТ:

Постоянен адрес/седалище: 

л.к. №: , издадена на: , от:

2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода:

придобито на: , с микрочип №: 
  (дата на придобиване)

и местопребиваване:

3. Основания за oсвобождаване на собственика на куче от такса - чл.175, ал. 2 от Закона за ветеринарно  
медицинската дейност:

Кучета (котки) на лица с увреждания;
Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
Кучета, използвани за опитни цели;
Кучета, използвани от Българския червен кръст;
Кастрирани кучета (котки);

Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 
животновъден обект;

Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Обстоятелства за промяна или прекратяване на регистрацията

(например: смяна на собственик, смяна на постоянен адрес, починало)

Прилагам копие на паспорт 

Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване

Дата: Декларатор:

Уникален номер на заявката:

Версия 1 Дата на създаване 25.01.2022 г.
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите 
действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се 

автоматично при избор на дата)

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.255 и чл.313 от НК
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Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на административното обслужване
 Желая да получа резултат от административна услуга:
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
 Желая да бъде извършена:
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при избор на дата)
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11.0.0.20130303.1.892433.887364
941801ZVLNv01
941801ZVLNv01.pdf
	TextField2: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	VhNomer: 
	DateVhNomer: 
	ddl_avtomobilnaAdm: 
	IsknPersonFullNameEntityName: 
	EGN: 
	EIK: 
	IsknPersonTemporaryAddress: 
	text: 
	CheckBox1: 0
	DropDownList1: 
	TextField3: 
	: 
	datePodpisvane: 
	signature: 
	Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване): 
	TextField1: 1
	DateField2: 2022-01-25
	SignatureField1: 
	txtSignatureYN: 1
	txtEDeliveryDestination: 
	txtEDeliverySource: 
	TextFieldStyle1: 
	TextFieldStyle2: 
	TextFieldStyle3: 
	DropdownListStyle1: 
	TextFieldStyle4: 
	TextFieldStyle5: 
	TextFieldStyle6: 
	TextFieldStyle7: 
	TextFieldStyle8: 
	TextFieldStyle9: 
	TextFieldStyle10: 
	TextFieldStyle11: 
	TextFieldStyle12: 
	CheckboxStyle11: 
	CheckboxStyle1: 
	CheckboxStyle22: 
	DropdownListStyle2: 



