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

До Община Горна Оряховица 

Дирекция „Местни данъци и такси”  
 

вх. №...………................../.........................г. 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 117 от Закона за местните 

 данъци и такси във връзка с раздел IХ от Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цените на услугите в Община Горна 

Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, за регистрация на куче 
 
           В кои случаи се подава - Декларация за регистриране на куче се подава при придобиване на куче 

или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от такса. 

           От кого се подава - Декларацията се подава от собствениците на кучето. 

           Срок за подаване - Декларацията се подава в тримесечен срок от придобиването на кучето или от 

настъпването на обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от такса. 

           Къде се подава - Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес на собственика на 

кучето, съответно адреса на управление на собственика. 

          Внимание! Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на текущата година или в едномесечен срок от 

подаване на декларацията за кучета придобити след 31 март. За годината на придобиване таксата се 

дължи в размер на 1/12 от годишния й размер за всеки месец, включително и месеца на придобиване. 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я    

 
…………………………………………………….……………   ЕГН/БУЛСТАТ……………………… 
/собствено, бащино и фамилно име на собственика на кучето / 

 

……………………………………………………………………………….……………….……………. 
/постоянен адрес/седалище на собственика на кучето/ 

 

I. На основание чл.117 от ЗМДТ, във връзка с чл.175, ал.1 от ЗВМД декларирам , че притежавам 

КУЧЕ:  Порода…………………………….име …………., дата на издаване на паспорт  на кучето 

………………….…….……… издаден от……………………………………………………………...... 

ДАТА НА ПРИДОБИВАНЕ НА КУЧЕТО:……………………………………………… 

II.. На основание чл. 175, ал.2 от ЗВМД декларирам, че е налице следното обстоятелство за 

освобождаване от такса:  

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 ветеринарния лекар/;  

кучето е ловно /прилага се копие на билет за лов на собственика/. 

III. Декларирам, че е налице основанието по чл. 39 от Закона за защита на животните за 

освобождаване от  такса за първата година от регистрация на кучето, а именно поставен му е 

идентификационен микрочип с идентификационен № ……………………., дата на поставяне на 

микрочипа ………………………………..   

 

 

Дата…………….   ПОДПИС НА ДЕКЛАРАТОРА: …………………………..

  


