Проект
Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай
§1. Текстът на чл. 45, ал. 2, т. 6 се изменя и добива следния вид:
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се
отглеждат в регистриран животновъден обект.
§2. Текстът на чл. 45, ал. 2, т. 7 се изменя и добива следния вид:
7. Кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. Не се
дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.
§3. Приложение 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги, предоставяни от Община Първомай се изменя и добива следния вид:
Приложение 5
ВХ. № ……………./…………………..Г.
ДО
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”
НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси
1. От………………………………………………………………………………………………...........
/ трите имена на физическото лице, наименование на юридическото лице / едноличния търговец /

Адрес:.........................................................................................................................................................
/ постоянен адрес на физическото лице/адрес на управление на ЮЛ или ЕТ /

ЕГН …………………………………

ЕИК по БУЛСТАТ……………………………….

/ за физически лица /

/ за ЮЛ и ЕТ /

Телефон за контакти:................................................................................................................................
2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче: порода……………….
име………………………… придобито на ……………………. № на ветеринарномедицинския
/ дата на придобиване/

паспорт на кучето……………………………… дата на издаване………………. издаден от……………
…………………………………………… с поставен микрочип № …………………. на…………г.
/ изписва се името на ветеринарния лекар /

Кучето ще отглеждам на адрес ...............................................................................................................
/ гр./с./, общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет. /

3. На основание чл.175, ал.2 от ЗВМД и чл.39 от ЗЗЖ декларирам, че е налице следното
обстоятелство за освобождаване от такса:

o 1. кучето е собственост на инвалид /прилага се копие на решение на ТЕЛК на
собственика/;
o 2. кучето е служебно в организация на бюджетна издръжка;
o 3. кучето се използва за опитни цели;
o 4. кучето се използва от Български червен кръст;
o 5. кучето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарен лекар/;
o 6. кучето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в
регистриран животновъден обект /прилага се документ от БАБХ/;
o 7. кучето е с поставен микрочип №. ........................................... на ................................... г.
*Отбелязването на един от гореизброените случаи / от т. 1 до т.6 / е основание за освобождаване от
заплащане на такса. По т. 7 собственикът се освобождава само за годината, в която е поставен микрочипа.

Прилагам:
o копие от паспорта на кучето;
o копие от документ, удостоверяващ целта на ползване на кучето, издаден от специализирани
инстанции / ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др. /;
o други.......................................................................................................................................................

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

Дата…………………..

Подпис на декларатора: .....................................

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§4. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.
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