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След като стана собственик на куче, съм длъжен в 3месечен срок от придобиването му да го регистрирам в общината по
постоянния ми адрес. В същата община имам задължение да заплащам годишна такса за притежание на домашния ми любимец.
Всяка община в страната сама определя размера на тази такса. За Община Първомай тя е 12 лева.
Как протича самата регистрация?

·

Преди да регистрирам моето куче в общината, то трябва да има издаден ветеринарномедицински паспорт и да има
поставен микрочип, който е задължителен за всички домашни любимци – кучета, навършили 4месечна възраст. Ако
стана собственик на възрастно куче без чип, съм длъжен в 7дневен срок от придобиването да му поставя такъв.

·

При регистрация нося със себе си паспорта на кучето, личната ми карта, копие от паспорта и документ,
удостоверяващ целта на ползване на кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.).

·

Отивам в отдел „Местни приходи” към общината по постоянния ми адрес (седалище) и подавам Декларация по чл.
117 от Закона за местните данъци и такси.

·

Декларацията попълвам на място. Прилагам копие на паспорта и документ, удостоверяващ целта на ползване на
кучето, издаден от специализирани инстанции (ТЕЛК, БЧК, БАБХ и др.).

·

Декларацията подавам лично или чрез друго упълномощено от мен лице, което представя нотариално заверено
пълномощно.

·

След като декларацията ми бъде приета, отивам на касата в общината и заплащам годишна такса за притежаване на куче.
Получавам квитанция за платената такса, която е добре да пазя.

2. Годишна такса за притежаване на куче заплащам:

·
·

ежегодно до 31 март на съответната година;
в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато съм го придобил след 31ви март. Тогава дължа такса
в размер една дванайста от годишната такса за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на
придобиването. За Община Първомай таксата е 1 лев на месец.

3. Кога мога да не заплащам изцяло или частично таксата за притежаване на куче?
Не заплащам едногодишна такса след поставяне на микрочип на домашния ми любимец за първата година от неговото
регистриране.
Не заплащам никакви такси, ако кучето ми попада в следните категории:
(а) кучета на инвалиди
(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
(в) кучета, използвани за опитни цели;
(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;
(д) кастрирани кучета;
(е) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

