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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/


През 2017 г. кампанията  
„Регистрирай куче и спечели награда“ стартира на 10-
ти  март, като в момента на инициирането й в общинския 

електронен регистър  бяха въведени данни за 6845  
домашни кучета, отглеждани в Пловдив.  

 
Условието за участие в кампанията бе само едно :  

До края на м.ноември  2017 г. собственикът да декларира 
и  регистрира в общината домашното си куче. 

 
  



 
Награди  се предвиждаше да 

получат  следните  12 
предварително избрани 

номера на картони на 
новорегистрирани домашни 

кучета, които ще се генерират 
от електронната система : 

 
6900, 6950, 7100, 7150, 
7200, 7250, 7300, 7350, 

7400, 7450, 7500 и 7580  
 



№ 1 
 
Първият печеливш картон с номер 6900, бе генериран от 
електронната система в район Южен. Пакет с подаръци получи 
Джоджо – мъжки йоркширски териер със собственик г-жа 
Мария Радева.  

№ 2 
 
Късметлия се оказа и пинчера 
Максимилиан, който бе регистриран 
под номер 6950.  
Кметът на район Северен – инж.Ралев 
връчи на чаровната собственичка 
Мария Йондрова пакет с подаръци за  
Макс. 



№ 3 
 
Френски булдог с атрактивното име 
Буда де Амарето, получи от 
електронната система печеливш 
пореден номер – 7100… Получи 
разбира се и пакет с подаръци. 
Кметът на район Северен поздрави 
щастливия собственик – г-н Илия 
Пехливанов. 



№ 4  
 
Кметът на район Източен 
Николай Чунчуков връчи 
предметни награди на 
Георги Ставрев за неговия 
домашен любимец – 
лабрадорът Ерос, който бе 
регистриран под номер 
7150. 



№ 5  
 
Под номер 7200 в 
район Южен бе 
регистрирано 
кучето Дара. 
Гончето със 
собственик Стойчо 
Стоев получи пакет 
предметни 
награди.  

№ 6  
 
Александър Ангелов и 
малката йорки Айра са 
поредните късметлии в 
кампанията.  Номер 7250 от 
регистъра им донесе пакет 
подаръци, връчени лично от 
кмета на район Тракия – г-н 
Костадин Димитров. 
 



№ 7  
 
Мъжки голдън ретривър на 
име Арчи бе регистриран под 
номер 7300 в район Западен.  
 
Добре възпитаният Арчи, 
придружен от собственичката 
си Мария Раева и синът й 
Никола, бяха посрещнати от 
кмета на района Димитър 
Колев, който им връчи пакет с 
подаръци, необходими за 
отглеждането на домашния 
им любимец. 



№ 8 
 
Георги Пренчев и неговата 
Анджи получиха от 
системата в район 
Централен печеливш 
пореден номер 7350.  
Красивата кокерка ще се 
радва на топло одеало, 
специална козметика и 
аксесоари за поддържане 
на добрия си вид. 

№ 9 
 
Бандит се оказа 
следващият печеливш в 
кампанията … Това 
всъщност е името на 
регистрираното в район 
Централен под номер 7400 
куче от порода Кане Корсо. 
Собственичката му Мина 
Стойнова получи за своя 
огромен любимец пакет с 
подаръци и заръката „да го 
държи изкъсо…“ 



№ 10 
 
В края на ноември, в края на 
нашата кампания, малък, 
сладък, бял малтийски пудел 
на име Тари, получи от 
системата номер 7450, а от 
кмета на район Тракия – г-н 
Костадин Димитров – 
подаръци за поддържане на 
добрия вид, както и за игра 
на открито с щастливия 
собственик – г-н Димитър 
Георгиев. 
 
 



Предвид горното условие, последните две награди бяха връчени на 
кучетата, регистрирани в системата с номера : 

 
№ 7020, регистрирано на 4-ти април  

и 
№ 7398, регистрирано на 5-ти октомври   

 
  

 



№ 11 
 
Куче с картон номер 7020 се 
оказа кръстоската Бора. Нейната 
собственичка г-жа Атанаска 
Гюрганина получи от кмета на 
район Източен пакет с подаръци 
и пожеланието да бъде грижовен 
стопанин за кучето и добър 
пример за своите съседи. 

№ 12 
 
 
Истински късмет за кокера Чарли :  
 -  има си отговорен стопанин – 
в лицето на г-н Юрий Куков; 
 - регистриран е на 5-ти 
октомври; 
 - получи пореден номер 7398 
и последната награда в нашата 
кампания; 
 - падна му се различният от 
всички останали подаръци /спа- и 
разкрасителни процедури в Център за 
здраве и красота за домашния 
любимец/  
 - и най-важното – природно 
надарен е с достатъчно дълъг косъм,  
за да се възползва пълноценно и от 
услугата – къпане, изсушаване, 
подстригване …  

 
Снимка, моля! 



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 Вашето отговорно отношение може да Ви 

донесе и награда! 
 


