
или …

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ПЪРВОТО КАМПАНИЙНО 
ОДОМАШНЕНО КУЧЕ



Може би помните  първата одомашнителна акция 

за безстопанствени кучета, която община Пловдив 

проведе през пролетта в рамките на двете 

Национални киноложки изложби за кучета 

13-14 април 2013 г… 
. 



Тогава, през април, наред с породистите екземпляри, в 

Цар Симеоновата Градина дефилираха и трима наши питомци 

от общинския приют за безстопанствени животни, специално 

подготвени и тренирани за събитието. На шега ги нарекохме 

Черна Златка, Руса Златка и Митю Крика .. 



Вероятно помните и 

тези усмихнати млади 

хора. 

Това са Дани и Жоро -

одомашнителите на 

нашата Черна Златка -

едно от общинските 

бездомни кучета, 

участвали на 

престижното дефиле.

Те сложиха  щастлив 

край на една 

приказка… и начало 

на друга, още по-

красива!

Вижте  я ….



Близо месец след кампанията, 

получихме и първите добри 

новини от новия дом на нашата 

Черна Златка. 

Ето какво ни пишат Дани и Жоро :

«Здравейте, 

Пишем Ви, за да се похвалим какво

чудесно куче си имаме вече  от 

месец. 

Осиновихме Лиа (новото й име) в 

рамките на проведената от Вас 

инициатива по задомяване на 

бездомни животни на киноложката

изложба, провела се на 13 и  14 

април тази година….



….Снимките, които Ви изпращаме, 

са от преди седмица. 

По-късно решихме да я оставим за 

подстрижка, за да е подготвена за 

летните жеги, и в момента е 

неузнаваема …. Козинката й обаче

расте с безумна скорост и много 

скоро ще е отново рошличка :)…

… Що се касае до нейното

ежедневие, то започва и завършва с 

дълга разходка, съпроводена с много 

тичане и гушкане.



… Много е общителна и обича

да играе с другите кучета, а  

към хората е добронамерена и 

напълно социализирана ... 

Вкъщи е окупирала цялата

тераса, която е доста голяма, 

а също и дивана в хола, където

обича да се излежава на хлад и 

да мързелува през деня :) …



… Обичаме да 

пътешестваме . 

А откакто Лиа е с нас, 

тя ни придружава 

навсякъде ..



Изпращаме Ви тези снимки, 
показващи новия живот на 
Лиа, за да се уверите, че е 
много щастлива и обичана с 
нас и че си живее безгрижния
кучешки живот, който всяко 
едно кученце заслужава. 

Надяваме се, всички останали
кученца, които са в приюта 
също да намерят своя Човек, 
който ще се грижи за тях и 
ще ги обича с цялото си сърце.

Поздрави, 

Дани и Жоро - горди собственици
на Лиа :)»



Всеки би харесал тази приказка!

А искате ли и Вие да напишете своята?

Елате в приюта! Намерете своето куче! Дарете му своите обич и 
внимание! 

Напишете следващата красива приказка с  …

HAPPY END




