
 

 

 
 

 
                                                                                                ДО  

                                          КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ  
 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ   

 
по чл.5, ал.4 от Наредбата за придобиване, регистрация, стопанисване и контрол на домашни и 

селскостопански животни на територията на Община Своге. 
 

 
 

от ......................................................................................... ЕГН /БУЛСТАТ/.................................... 
             /трите имена и ЕГН за физ.лица или наименование и БУЛСТАТ на юридическото лице / 
адрес .................................................................................................................................................. 

/ постоянен адрес за физ. лица или седалище за юрид.лица / 
телефон за връзка . ......................................................... 

 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  КМЕТ, 
 
 

Декларирам в качеството си на собственик, че притежавам домашен любимец - ….................... 
                                                                                                                                            /куче,котка или др./ 

На животното е извършена ветеринарномедицинската регистрация от ..................................................... 
....................................................................................................................................................... /записва се от 
съответния държавен ветеринарномедицински орган или имената на лицензирания ветеринарно.мед. 

спец./ 
                                                                                      

Данните на животното са следните: 
Име ..............................; възраст ......................; пол ..........................................................................; 
порода ...........................................;отличителни белези ...................................................................; 

Целта на използването му е ...........................................................................................................................; 
Постоянното местообитание на животното е на адрес ................................................................................; 

                                                                                               /град, село, ул.№,/ 
Други данни /по преценка на собственика/ ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................; 
 

Прилагам: 
1. Копие от документа за ветеринарномедицинска регистрация на животното / копие от 

ветеринарномедицинския паспорт, удостоверение, служебна бележка или др.,/; 
2. Документ за платена такса. 

 
                  
 Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност, съгласно чл.313 
от Наказателния кодекс. 
 

Приложение: съгласно текста. 
 
                                                                 
 
Подпис на декларатора: 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                             
Дата ......... 20...........г.     
гр. Своге                 
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