Във връзка с НАРЕДБА за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и
регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив и по
отношение на задълженията на собствениците на домашни кучета Ви уведомяваме, за следните
такива:
1. При навършване на 4-месечна възраст или 7-дневен срок от придобиване на куче над тази
възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар.
2. Всеки собственик на куче в срок до 7 раб.дни след издаване на ветеринарномедициския
паспорт, подава декларация за притежаване на куче по образец в районната администрация
по местоживеене. Таксите при регистрация по месеци са следните:
МЕСЕЦ
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

ТАКСА
50,00
45,87
41,70
37,53
33,36
29,19
25,02
20,85
16,68
12,51
8,34
4,17

3. От заплащане на такса се освобождават собствениците на:
3.1.кучета на инвалиди – с представяне на действащо решение на ТЕЛК;
3.2.кастрирани кучета – чрез вписване от ветеринарен лекар във паспорта на кучето;
3.3. ловни кучета – чрез представяне на копие от заверен ловен билет;
3.4. кучета с поставен микрочип за първата год. от регистрирането му, без такса и за годината, в
която е поставен чипа;
3.5. кучета, използвани от БЧК;
3.6.кучета за опитни цели;
3.7. сл.кучета в организациите на бюджетна издръжка.
4. Текстът по предходната т.3.1. и т.3.3. се прилага при регистрация на не повече от два броя
кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече дом.кучета се
заплаща такса за притежаване на куче за всяко следващо животно.
5. Всеки собственик на домашно куче, декларирано в районна администрация по местоживеене
през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати
такса за притежаване на куче / пререгистрация / в съответната районна администрация в
размер на 50,00 лв. / Решение № 504 на Общински съвет Пловдив от 20.12.2012 год.,
Приложение 7.
6. При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок / посочен в
т. 2 / или има непратени такси за притежаване на куче от предходни години, същият се
санкционира като нарушителят заплаща по една пълна такса / в размер на актуалната
стойност на таксата към момента на установяване на нарушението / за всяка пропусната
година и глоба в размер на 30,00 лв.
7. Собственици на регистрирани в предходни години домашни кучета при пререгистрация след
31-ви март се санкционират ½ от актуалната стойност на таксата към момента на
установяване на нарушението.
8. Съгласно чл. 4, ал.2, т.12 от гореупоменатата Наредба при промяна на собствеността, при
смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се
отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да
уведоми писмено районната администрация, извършила регистрацията с цел електронният
картон да бъде закрит и архивиран.

