
МЕСТА ЗА СВОБОДНО РАЗХОЖДАНЕ НА 

ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 

За удобство на собствениците на домашни кучета в Пловдив, във всеки един от 

административните райони на града са  определени  места  и маршрути за свободно 

разхождане на домашните любимци. Някои от площадките  са  обособени, оградени  и  

надлежно оборудвани със специализирани кошчета, съоръжения за игри и дресура на 

домашни кучета. 

С обособяването на тези специализирани площадки се осигуряват добри условия 

за свободно разхождане на домашните кучета, без с това да се нарушава спокойствието 

и комфорта на останалите граждани. 

 

Съгласно „Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на 

Община Пловдив”, определянето на местата за свободно разхождане на домашни 

кучета,  тяхното обособяване и оборудване, са ангажимент на  кмета на съответния 

административен район. 

 

 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН 

1 Младежки хълм – площта, западно от бензиностанцията, находяща се на 

адрес: бул. “Христо Ботев” №1Б 

2 Южният бряг на река Марица (тревните площи) - от бул. “Източен” до бул. 

“Цар Борис ІІІ Обединител”; от бул. “Руски” до ул. “Васил Соколов”; и от ул. 

“Чардафон” до бул. “Копривщица” 

3 Хълм на Освободителите – северно от „Национална търговска гимназия” 

(павираната алея) 

4 Бул. „Васил Априлов” и ул. „Войнишка слава” - в южния край на Парк 

„Парашутна кула“ (2013 г.) 

5 Ул. “Найчо Цанов” - южно от надлез “Родопи” (2012 г.) 

6 Бул. “Марица” - юг – срещу № 148 (2012 г.) 

7 Парк, заключен между ул. “Родопи”, ул. “Лозенград”, ул. “Добри Войников” 

и ул. “Славянска” – в южната част (2014 г.) 

8 Ул. “Капитан Райчо Николов” №66 - западно от бивш магазин “Евмолпия” 

(2014 г.) 

9 ул. “Никола Петков” с/у N43-45 – (2015 г.) 

10 Кръстовището между бул.“Константин Величков“ и бул.“Санкт Петербург“ 

(2017 г.) 
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 РАЙОН ИЗТОЧЕН 

1 Ул. “Богомил” – ляв тротоар – на изток от ул.”Лев Толстой” 

2 Ул.”Лев Толстой” – десен тротоар – отсечката от бул.”Кн.Мария Луиза” до 

ул.”Богомил” 

3 Бул.”Санкт Петербург” – ляв тротоар – от ул.”Лев Толстой” на изток до 

бул.”Освобождение” 

4 Двустранно по улицата западно от СМК Домостроене и ПП „Успех” на север 

до ул.”Бъндерица” 

5 Двустранно по ул.”Крайречна” 

6 Бул.”Освобождение” – десен тротоар – между бул.”Цариградско шосе” и 

МЕТРО (2013 г.) 

7 Ул. „Варшава” – зад стадион „Христо Ботев” (2013 г.) 

8 На ул.“Вратцата“ 

 РАЙОН ЗАПАДЕН 

1 Зад Братска могила– в парк Розариум (2009 г., реновирана 2016 г., реновирана 

2018 г.) 

2 Коматевски транспортен възел (2009 г.) 

3 Градина Ружа на ул.“Равнища” (2009 г.) 

4 Ул.”София” – западно от ул.”Царевец” 

5 Алея на бул.”Хаджи Димитър” – разхождане само с повод 

6 Алея на бул.”Свобода” - разхождане само с повод 

7 Бул.”Копривщица” – от “Пещерско шосе” до “Коматевски възел”- 

разхождане само с повод 

8 Дървесен пояс между ул.”Юндола” и ул.”София” - разхождане само с повод 

 

 РАЙОН СЕВЕРЕН 

1 Парк “Рибница”  /малка/ (2012 г.) 

2 Парк „Рибница” /голяма/ (2012 г.) 

3 Бул.”Марица” – до Новотел Пловдив (2012 г.) (ремонтирана 2018) 

4 Бул.”Марица” – до магазин „Лекси” (2012 г.), (ремонтирана 2018) 

5 Ул.”Ян Хус” (2012 г.) 

6 Бул.”Дунав”, кв.Гагарин /голяма/ (2012 г., реновирана 2017 г.)  

7 Бул.”Дунав”, кв.Гагарин /малка/ (2017 г.)  

8 Бул.“Марица“ – срещу Гранд хотел Пловдив (2018 г.) 



 РАЙОН ЮЖЕН 

1 Парк Кронщад  - ул.”Славееви гори” (2009 г.) 

2 Под Надлез Родопи, на запад от Мелница „Братя Чакърови” (2013 г.)  

3 Срещу зала Олимпиада, до плувен басейн Нептун (2016 г.) 

4 Ул. „Лозарска“, кв. „Коматево“ - с две секции за малки и за големи породи 

кучета (2018 г.) 

 РАЙОН ТРАКИЯ 

1 По тротоара на бул. “Цар Симеон”- от бул. “Асеновградско шосе” до 

кръстовището с ул. „Княз Борис І” 

2 По тротоара на бул. “Освобождение”- от бул. ”Асеновградско шосе” до бул. 

“Санкт Петербург” 

3 В „Парк на Репресираните”, на ул.”Княз Борис” срещу училище „Черноризец 

Храбър” (2011 г.) 

4 В лесопарк „Лаута” – кръстовището на бул.”Санкт Петербург” и ул.”Лев 

Толстой” (2012 г., реновирана през 2016 г. )  

5 На ул. „Цар Симеон”, зад бл.187 (2013 г.) 

6 На бул. „Освобождение”, до бл.52 (2013 г.) 

7 Терен, намиращ се между общинския паркинг до бл.292, кв. “Скобелева 

майка” и трасето на канала. 

8 В парк „Кан Крум“, до бл.153 (2018 г.) 

 


