РАЙОН „ПРИМОРСКИ” - ОБЩИНА ВАРНА
9010 Варна, бул. „Генерал Колев” № 92, тел: +359/52/359 100; факс 303 110

Бланка ОРКДЖ
Община Варна
Чрез Район „Приморски”
Вх. № .............................................../......................г.
....................................................................................
(име, фамилия на служителя 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 / БУЛСТАТ /:............................................................................................................................ .
Постоянен адрес/седалище.................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Л.К.№.......................................издадена на ......................................от..............................................
Tел. за контакт:………………………..; Електронна поща: ………………………………………
2) Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче (котка) порода
.................................................................................., придобито/а на ...............................................,
(дата на придобиване)

с микрочип №............................................................. и местопребиваване…………………….....
(на домашния любимец)

3) Основания за освобождаване на собствениците на куче (котка) от такса – чл.175, ал.2 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност:
o Кучета (котки) на лица с увреждания;
o Служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
o Кучета, използвани за опитни цели;
o Кучета, използвани от Българския червен кръст;
o Кастрирани кучета (котки);
o Кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект;
o Ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за
лова и опазване на дивеча.
4) Обстоятелства за промяна или прекратяване на регистрацията
………………………………………………………………………………………………………...
(например: смяна на собственик, смяна на постоянен адрес, починало)

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси
От кого се подава – Декларацията се подава от собствениците на кучета (котки).
Срок на подаване – Декларацията се подава в тримесечен срок от датата на придобиване на
куче (котка).
Къде се подава – Декларацията се подава в 2 /два/ екземпляра по образец чрез районните
администрации и кметствата на Община Варна.
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 допълнителни документи. Първият екземпляр се предава в 7
/седем/ дневен от районните администрации/кметствата на Дирекция „Местни данъци и такси”,
Община Варна.
Забележка: входящия номер се поставя и на двата екземпляра на декларацията.

