
По повод Международния  ден на безстопанствените животни – 4-ти 

април, община Пловдив стартира  една интересна инициатива –

„Регистрирай куче и спечели награда – 2015 Г.”. 

ЦЕЛТА НА КАМПАНИЯТА е да стимулира 

активността на собствениците на домашни кучета 

да декларират в администрацията 

притежаването на куче, 

така както е регламентирано в 

Закона за местни данъци и такси

КАМПАНИЯ 

“РЕГИСТРИРАЙ КУЧЕ И 

СПЕЧЕЛИ НАГРАДА” 

2015 Г. 



При административната регистрация на домашно куче в Пловдив, данните за 

собственика и кучето се въвеждат в Електронна база данни, която 

представлява своеобразна индивидуална картотека на всяко домашно куче. 

При регистрацията, електронната система генерира индивидуален 

номер на всяка   една картотека, т.е. на всяко едно въведено в нея куче. 



При стартиране на инициативата, в общинския регистър  са въведени данни за 

малко над 5570 домашни кучета, отглеждани в Пловдив. 

Условието за участие в кампанията бе само едно : 

До края на м.октомври  собственикът да декларира и  регистрира домашно то си 

куче, отглеждано в Пловдив.

Награди се предвиждаше да получат  следните  10 предварително избрани 

номера на картони на новорегистрирани домашни кучета, които ще се генерират 

от електронната система :  

5600, 5 650, 5 700, 

5800, 5 850, 5 900, 

5 990, 6000, 6 100 и 6 199 



Наградите, осигурени от общината бяха два вида – 8 пакета 

предметни награди и 2 ваучера за пакет разкрасителни “spa-

услуги”



Ето наградените кучета и техните собственици :

Първият късметлия с 
картон № 5600 се оказа 
лабрадора Луиджи. 

Неговият собственик г-н 
Петър Индов получи от 
кмета на район Западен  
г-н Димитър Колев пакет 
предметни награди -
флекси -5 метра, гребен, 
легло, козметика, пинсета 
за кърлежи, медальон 
адресник.



Следващата предметна 
награда бе официално 
връчена от г-н Валентин 
Василев – кмет на район 
Южен. 

Непородистата Меги бе 
регистрирана под № 
5650. 

Нейният собственик – г-н 
Тенчо Койнов благодари 
за наградата и поздрави 
екипа на общината за 
добрата инициатива.



Отново жител на район 
Западен бе третият  
печеливш в кампанията.

Под номер 5700 в 
електронната система, бе 
регистриран  Черньо –
непородист, но чипиран, 
кастриран и одомашнен
от общинския приют.

Неговият собственик г-н 
Димитър Аргиров е 
прибрал от приюта още 
едно бездомно кученце –
Бърньо…. Поздравления, 
за което, г-н Аргиров!



Доберманът Херман и неговият собственик  - Пламен Пеев 

бяха следващите наградени в кампанията. 

Херман попадна  в електронния регистър под № 5800.

Те получиха своите награди  от Кмета на район Източен –

г-н Николай Чинчуков .



Под печелившия № 5850 в  Електронната 
база данни на домашните кучета, бе 
регистриран  Басти  - младо куче от 
порода чихуахуа. 

Неговият щастлив собственик – г-н Куню
Желязков получи от Кмета на район 
Тракия – г-н Костадин Димитров, 
внушителния по размери пакет 
подаръци за домашно куче. 

Г-н Желязков получи и “талон за отстъпка 
от цената за кастрация на куче”, с който 
Басти ще участва и в „Кампания за 
подпомагане  кастрацията и 
идентификацията на домашни кучета и 
котки от Община Пловдив”.



Поредният получил награда в 
рамките на кампанията е малката 
Ра/Слънце/ със собственик г-жа 
Станислава Щерева. 

Йоркширският териер, 
регистриран под № 5900 получи 
ВАУЧЕР за комплект услуги  за 
домашни кучета, включващи: 
къпане, подстригване, сресване, 
изсушаване, почистване на уши, 
очи, изрязване на нокти.

Наградата си Ра и Станислава 
получиха от арх.Яна Желязкова –
и.д. Кмет на район Тракия.

Очакваме снимка на Ра с новата 
прическа … 



Предвид горното условие, останалите 4 /четири/ награди 

бяха връчени на следните собственици на домашни кучета :

В проектната идея бе заложено следното условие :

„В случай, че при изтичане крайния срок, обявен 

за кампанията, няма генерирани част от 

обявените печеливши номера на картони, ще се 

поощрят с награди кучетата с първите картони, 

генерирани на дати – 4-ти април /Ден за защита 

на бездомните животни/ и  4-ти октомври – /Ден 

за защита на животните/, или следващия ги 

работен ден. 



Награда, получи и мини 
шнауцера Лори, регистриран 
на 06.04.2015 г. в район 
Западен под № 5599.
Г-н Димитър Колев връчи 
предметната награда на гордия 
собственик на Лори – г-н 
Нургюн Мехмет.

Късметлийка се оказа и 
кръстоската Фрея, 
регистрирана на 05.10.2015 г. 
в район Южен под № 5893. 
Нейният собственик г-н 
Антон Стоянов ще я зарадва с 
получената в кметство Южен 
предметна награда.



Арис и Елена Колева!

Това са мини пинчера и 

неговата мила 

собственичка, които 

получиха  последната 

предметна награда. 

Кученцето е регистрирано 

на 05.10.2015 г. под № 5894. 

Наградата бе връчена от г-н 

Йордан Илиев – заместник 

кмет на район Тракия и      

г-жа Лиляна Власова –

началник отдел в районната 

администрация.



Последната награда в 
рамките на тази 
интересна инициатива, 
бе отново ваучер за „spa-
процецури за домашен 
любимец“.
Кокер шпаньола Лиса е 
късметлията, 
регистриран на 
06.10.2015 г. под № 5895.
Наградата бе връчена на 
собственичката Лиляна 
Банева от екипа на отдел 
Екология при район 
Централен. 



Тези десет кученца и техните собственици 

бяха късметлиите в нашата кампания. 

Надяваме се, че сме ги зарадвали с 

наградите, които получиха.

Благодарим и на всички собственици на 

домашни кучета в Пловдив, които регистрират и 

в администрацията своите любимци, така както е 

разписано в нашето законодателство. 

Ето, че това може да Ви донесе и награда!


