
 

 

ДОМАШНИ КУЧЕТА 

Регистрация на домашни кучета 

1. Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 

ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за 

издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване /чл. 174, ал.1 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност/.  

2. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на 

куче над тази възраст, собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар 

/чл. 174, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност/.  

3. За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните 

данъци и такси.  

АДМИНИСТРАТИВНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТО 

Нормативно основание: чл.41 от Наредба № 1 за обществения ред в Община 

Кубрат. 

Извършва се по постоянен адрес на собственика на кучето. 

Необходими документи при регистрацията: 

1. Заявление по образец. 

2. Ветеринарномедицински паспорт, издаден от ветеринарен лекар при 

Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/. 

3. Квитанция за платена такса /годишна такса  по чл.116 от ЗМДТ/ в размер на 

5лв. 

4. Декларация, подписана от собственика, че е запознат със задълженията си по 

раздел шести „Ред за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 

територията на Община Кубрат“  на Наредба № 1 за обществения ред в Община 

Кубрат /обн. 06.06.2008 г., изм. с Решение № 522 по Протокол № 39 

от29.07.2011 г., изм. с Решение № 9 по Протокол  № 2 от 27.11.2015 г./ 

5. Копие от лична карта на собственика за физически лица; 

6. Решение за съдебна регистрация на фирмата за юридически лица. 

При регистрация в общината или кметството собственикът на куче получава 

регистрационен талон с отбелязан регистрационен номер и годината на 

регистрация срещу такса от 2 лева. Регистрацията на кучето е пожизнена. 

/Чл.43,ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Кубрат/. 

http://sliven.bg/index.csp?f=RegPets#top


В Община Кубрат за притежаване на куче, собственикът заплаща годишна 

такса в размер на 5,00 лева. /чл.41а от Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Кубрат/.  Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната 

година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е 

придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се 

дължи в размер 1/12 от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, 

включително за месеца на придобиването. 

4. Освобождават се от такса собствениците на:  

1. кучета на лица с увреждания;  

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;  

3. кучета, използвани за опитни цели;  

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;  

5. кастрирани кучета;  

6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които 

се отглеждат в регистриран животновъден обект. /чл. 175 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност/.  

 

5. Собственик на куче, който наруши изискване по чл. 174 от Закона за 

ветеринарно медицинската дейност, се наказва с глоба в размер 200 лв. Когато 

нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се 

налага имуществена санкция от 200 до 400 лв. /чл. 429 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност/. 


