
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 е само едно :  

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

куче, отглеждано в Пловдив. 

 

Награди  се предвижда 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 са 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.  



Доберманът Херман и неговият собственик  - Пламен Пеев 

са 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”. 


