




ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА е да стимулира 

активността на собствениците на кучета 

да декларират в администрацията 

притежаването на домашно куче.

Инициатива по повод 

Международния  ден 

за защита на безстопанствените животни 

4-ти април





ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ

При административната регистрация на всяко 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.

Част от въведената информация се визуализира под формата на
ежедневно актуализираща се справка на електронната
страница на община Пловдив :

http://www.plovdiv.bg/category/banners/

http://www.plovdiv.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0/




6 200, 6 250, 6 350, 6 400, 6 450, 

6 500, 6 550, 6 600, 6 650 и 6 700 

Кампанията „Регистрирай куче и спечели награда“ се реализира за първи път 

през 2015 г. и доби изключителна популярност сред собствениците на домашни 

кучета.

В момента на стартиране на инициативата през 2016 г., в общинския електронен 

регистър  бяха въведени данни за малко над 6030 домашни кучета, отглеждани в 

Пловдив. 

Условието за участие в кампанията бе само едно : 

До края на м.ноември  2016 г. собственикът да декларира и  регистрира в 

общината домашното 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 :  





НАГРАДИТЕ

Администрацията осигури два вида награди – 8 пакета 

предметни награди и 2 ваучера за пакет разкрасителни “spa-

услуги” за домашния любимец.





Ето кои са наградените през 2016 г. кучета и 

техните собственици :

№ 1 :

Първия печеливш картон с номер 6200, бе генериран

от електронната система в район Южен.

Кметът на районната администрация г-н Борислав

Инчев връчи предметна награда на болонката Линди

и собственичката й госпожа Йорданка Миткова.





№ 2 :

Втората предметна награда
бе връчена от кмета на
район Източен господин
Николай Чинчуков.

Печелившия номер 6250 бе
за непородистия Шушан.
Бившия „бездомник“ е
прибран от улицата от
госпожа Недялка Петрова,
която се бе погрижила той
да бъде нахранен, чипиран
и кастриран по всички
законови правила.




№ 3 :

Женският лабрадор
Зои и собственичката й
госпожа Надежда
Атанасова се оказаха
регистрираните под
номер 6350 в
системата.

Те получиха третия 
пакет предметни 
награди от кмета на 
район Южен.




№ 4 :

Снимка за спомен на господин 

Георги Стаменов - кмет на район 

Централен и господин Николай 

Калфов – собственик на изряден 

голдън ретривър. 

Поводът – късметлийския номер 

6400 за кучето Макс. 

Наградата - специално легло, гребен,  

комплект козметика за куче и така

важните – пакет с найлонови

торбички за кучешки отпадъци.

Поредното «Честито!»




№ 5 :

Под номер 6450 в
Електронната база данни
на домашните кучета, бе
регистриран красив, бял
женски териер на име
Атина.

Щастливият собственик
на Атина, г-н Стефан
Илиев на официална
церемония получи от
Кмета на район Южен
внушителен по размери
пакет с предметни
подаръци за домашно
куче.

№ 6 и № 7:

Отново в район Южен бяха наградени следващите
две кучета - късметлии в кампанията.

Това са непородистия Ръсти, регистриран под номер
6500 със собственик г-н Искрен Василев и малката
чихуахуа Ая, регистрирана под номер 6550 със
собственик г-н Светлозар Милков.

Одомашненият от общинския приют Ръсти и Ая
получиха пакети с предметни награди :

 Био шампоан 

 Легло за сладки сънища

 Четка за красива козина

 Регенериращо масло за домашни любимци

 Крем –вазелин – ежедневна грижа  за лапите

 Комплект държател и  торбички за кучешки 
отпадъци.




№ 8 :

Последната предметна награда бе
за френския мъжки булдог Брауни,
регистриран под номер 6600 със
собственик господин Светослав
Николов.

На специалната церемония в район
Източен млада очарователна дама
получи наградата от името на
двете „момчета“.

Освен сърдечни поздрави и
наградата, тя ще предаде и
пожеланията ни за отговорно
отношение към домашния
любимец, както и за спазване на
обществените норми при неговото
обгрижване.





№ 9 : 

Одомашнено от приюта кученце с вид на курцхар бе регистрирано

под номер 6650 почти в края на кампанията.

Кучето Сузи е поредното бездомниче, за което Деница Гаджалова ще

се погрижи временно в дома си – ще го възпитава и социализира,

докато открие подходящите за него топъл дом и грижовни стопани.

Благодарим ти, Деница! А от нас за Сузи е специалната награда –

ваучер за пакет предплатени spa-услуги …



Предвид горното условие, последна 10-та 
награда бе връчена на първото куче, 

регистрирано в Деня за защита на 
бездомните животни : № 6296.





№ 10 :

Вторият ваучер за пакет
предплатени услуги за
домашния любимец получи
собственикът на йоркширския
териер Черита, регистриран
на 04.04.2016 г. в район
Тракия под номер 6296.

Господин Иван Иванов ще
заведе Черита до „Център за
здраве и красота“ за
новогодишна прическа и куп
други козметични услуги.

Поглези се, момиче!





Надяваме се, че и през 2016 г. успяхме да зарадваме 10 
кученца и техните собственици със специално 
подбраните от нас продукти и услуги за домашния 
любимец. 

По време на кампанията са регистрирани над 640 нови 
домашни кучета, което е активност  почти два пъти по-
висока от тази по време на кампанията през 2015 г. 

Благодарим 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!


