РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ
1. ДЕКЛАРИРАНЕ
Съгласно чл.117 от Закона за местни данъци и такси „В тримесечен срок от датата на придобиването
на куче, собственикът подава ДЕКЛАРАЦИЯ в общината по постоянния му адрес/седалище.
Декларирането на домашното куче е задължително, без оглед на това дали собственикът подлежи на
заплащане на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче.
2. РЕГИСТРАЦИЯ
Декларираната информация за кучето се въвежда в ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР на домашните кучета,
отглеждани в Пловдив. За кучето се изготвя индивидуален картон с уникален пореден номер,
генериран автоматично от системата, а собственикът получава Удостоверение за регистрация на куче,
валидно до 31-ви март на следващата календарна година.
Регистрацията на кучето е задължителна, без оглед на това дали собственикът подлежи на заплащане
на такса или е освободен от заплащане на такса за притежаване на куче.
Едновременно с декларирането на домашното куче, може да заплатите и съответния размер на
определената от Общински съвет ТАКСА за притежаване на домашно куче. Таксата при
първоначалната регистрация е в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края
на годината, включително за месеца на придобиването.
3. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ
За плащащите такса за притежаване на домашно куче:
След първоначалната регистрация, собственикът на домашното куче е задължен ежегодно до 31-ви
март да заплати в пълен размер годишната такса за кучето. Информацията за заплатената такса се
въвежда в Електронния регистър към индивидуалната картотека на всяко куче. Собственикът получава
ново Удостоверение, валидно до 31-ви март на следващата календарна година.
За освободените от заплащане на такса за притежаване на домашно куче:
Собствениците на кучета, които са освободени от заплащане на такса за притежаване на куче, също
трябва ежегодно да препотвърдят, че продължават да се грижат за домашния си любимец, осигурили са
необходимите годишни ваксинации и обезпаразитявания, потвърждават или актуализират останалите
обстоятелства, които са декларирали при първоначалната регистрация на кучето. Това е моментът, в
който се представят новоиздадени ТЕЛК-решения, заверени за годината ловни билети и пр.
След актуализиране на данните в картона на кучето, общинските служители извършват в системата
нулево плащане за съответната година, а собственикът получава ново Удостоверение, валидно до 31-ви
март на следващата календарна година.
4. ЗАКРИВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН КАРТОН
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
районната
администрация,
извършила
картотекирането/регистрацията, с цел първоначално декларираната от собственика информация да
бъде актуализирана и/или електронния картон на кучето да бъде закрит и архивиран.
При необходимост от закриване на индивидуалния картон на кучето, собственикът попълва
ЗАЯВЛЕНИЕ по образец.

