
ПРОЦЕДУРА 

ПО 

ЗАКРИВАНЕ КАРТОН/КАРТОТЕКА НА ДОМАШНО КУЧЕ 
 

 

 
 

 
Съгласно чл.4, ал.2, т.12 от Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на 

Община Пловдив : 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 картотекирането/регистрацията, с цел електронния картон да бъде 

закрит и архивиран. 

Закриването на картотека/електронен картон/ на домашно куче се извършва в 

съответната районна администрация при Община Пловдив по местоживеене на 

собственика на кучето. 

 

№ 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ 

СТЪПКИ 

 

ДОКУМЕНТИ, 

НЕОБХОДИМИ ДА 

СЕ ПРЕДСТАВЯТ 

 

ОБРАЗЕЦ НА 

ДОКУМЕНТ 

1 Собственикът на домашно куче 

попълва Заявление за закриване 

на картон  на домашно куче и 

декларира с подписа си верността 

на изложените в заявлението 

данни и обстоятелства – по 

предоставен образец. 

Към Заявлението се 

прилагат документи, 

които могат да 

потвърдят 

декларираните в 

заявлението 

обстоятелства – напр. 

- служебна бележка от 

ветеринарен лекар за 

смърт на кучето; за 

евтаназия на кучето; 

- документ за 

регистрация на 

кучето в друго 

населено място и пр. 

 

Заявление/Декларация 

за закриване на 

картон на домашно 

куче 

2.1. Преди Заявлението да бъде 

входирано, служителят извършва 

проверка по картона на кучето в 

електронния регистър за 

установяване налични 

задължения по глоби и такси  за 

притежаване на куче. 

  

а/ В случай, че за кучето следва да 

се заплати такса и/или глоба по 

местната специализирана 

наредба, собственикът на кучето 

заплаща в касата на районната 

администрация дължимата сума и 

прикрепя касовия бон към 

заявлението за закриване на 

  

http://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2017/03/Dekl_za_close_carton_on_dog.pdf


 

 картотеката или го предоставя 

на служителя, оторизиран за 

работа с електронната картотека 

на домашни кучета. 

  

б/ В случай, че собственикът 

предпочете  да предостави 

касовия бон на служителя, то 

същия попълва данните за 

направените плащания в 

електронния картон и валидира 

плащането. 

В тези случаи, както и в случаите, 

когато собственикът не дължи 

суми към общината по 

притежаването на кучето, 

картонът на кучето може да бъде 

закрит веднага. 

  

2.2. В случаите, когато заявителят не 

разполага с достатъчно време за 

извършване на проверка на място 

за задължения по притежаването 

на кучето, заявлението с 

приложени към него документи 

се входират в деловодството на 

районната администрация. 

  

а/ Заявлението се резолира и 

разглежда по служебен ред. 

  

б/ Извършва се проверка по картона 

на кучето в електронния регистър 

за установяване налични 

задължения по глоби и такси  за 

притежаване на куче. 

  

в/ В случаите, когато собственикът 

няма задължения към общината 

по притежаване на кучето /такси 

и/или глоби/, картонът се закрива 

от служителя, а заявителят бива 

уведомен за закриването на 

картотеката. 

  

г/ В случаите, когато собственикът 

има задължения към общината по 

притежаване на кучето /такси 

и/или глоби/, заявителят бива 

уведомен писмено за 

обстоятелството, че картонът ще 

бъде закрит след заплащане на 

дължимите суми. 

  

д/ След като собственикът на 

домашно куче заплати 

задълженията към общината по 

притежаване на куче, картонът се 

закрива и картотеката на кучето 

се преустановява. 

  

 


