
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

 

За притежаване на домашно куче, всеки собственик е задължен да 

заплаща годишна такса, чийто размер се определя с решение на 

съответния общински съвет. Това задължение е определено в чл.116, 

ал.1 от Закона за местни данъци и такси. 

Със свое Решение № 442/2013 г., Общински съвет – Пловдив 

определя таксата за притежаване на домашно куче, отглеждано на 

територита на Община Пловдив да е в размер на 30.00 лева - 

/Приложение № 7 към Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги/. 

От заплащане на таксата нормативно са ОСВОБОДЕНИ следните 

категории кучета /чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност/: 

1. кастрирани кучета; 

2. кучета на лица с увреждания; 

3. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по 

реда на Закона за лова и опазване на дивеча; 

4. кучета, използвани от Българския червен кръст; 

5. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; 

6. кучета, използвани за опитни цели; 

7. кучета, които придружават или охраняват селскостопански 

животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект; 

С Решение на Общински съвет, считано от 1-ви април 2022 г., 

Община Пловдив освобождава от заплащане на такса за притежаване 

на куче още една категория собственици на кучета, жители на 

Пловдив – членовете на ПКД /Пловдивско киноложко дружество/. 

Само за първата година от регистрирането на кучето, не заплащат 

такса и собствениците  за куче с поставен МИКРОЧИП. 

Първоначалната регистрация на домашното куче се извършва в 

районната администрация по местоживеене на собственика.  

При административната регистрация, в Електронния регистър за 

домашни кучета се въвежда декларираната от собственика 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134174720
https://plovdiv.obshtini.bg/doc/388893?searchText=%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5
https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2022/04/Декларация-куче-01.04.2022.docx


информация, а кучето получава индивидуален пореден номер в 

системата /НОМЕР НА КАРТОН/.  

За регистрираните вече домашни кучета, годишната такса може да се 

заплати както на каса в съответния административен район по 

местоживеене на собственика, така и по банков път на посочените 

по-долу банкови сметки при Инвестбанк: 

o За район Централен – BG66IORT 73753102000100 

o За район Източен - BG65IORT 73753102000700 

o За район Западен – BG16IORT 73753102001000 

o За район Северен - BG64IORT 73753102001300 

o За район Южен – BG15IORT 73753102001600 

o За район Тракия – BG17IORT 73753102000400 

 

Като основание за плащането на сумата от 30.00 лв., собствениците е 

необходимо да отбележат годината, за която плащат таксата и 

индивидуалния номер на картона на кучето. 

Срокът за заплащане на годишната такса за притежаване на домашно 

куче е посочен в чл.118, ал.1 от Закона за местни данъци и такси – 31 

март. 


