
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Грижи за домашните животни

Домашните животни не трябва да бъдат оставяни без 
наблюдение. Собственикът е длъжен да следи те да не представляват 
заплаха за околните хора и животни.

Не трябва да се допуска замърсяване или унищожаване на 
околната среда от животното. Забранени са действия на животното, 
увреждащи чуждо имущество. При причиняване на вреда от 
животното собственикът му носи отговорност.

Собственикът на домашно животно е длъжен да регистрира 
отглежданото животно в 7-дневен срок от придобиването му.

Безстопанствените животни се залавят, 
обезпаразитяват, ваксинират срещу бяс, кастрират, 
маркират и се връщат по местата, от които са заловени.

Обработените кучета се отличават с поставения на 
ухото жълт маркер с идентификационен номер.

За приемане на сигнали, жалби, 

молби и поръчки, свързани с дейността на 

специализираното звено, за улов и обработка на 

безстопанствени животни, както и за прибиране 

на трупове на кучета и котки от улични платна 

и публични затревени площи, към приюта е 

открит „зелен телефон” – 032/966 184 и е въведен 

дневник за получените сигнали.

Предприятието е структурирано с Решение на 
Общински съвет – Пловдив през 2009 г. Към него 
функционира ветеринарна амбулатория от втора 
категория и приют за безстопанствени кучета с капацитет 
35 животни. 

Основна цел в работата на звеното е чрез прилагане 
на законовите разпоредби, овладяване популацията 
на безстопанствените кучета и котки на територията на 
Пловдив.

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
“ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС”
Пазарджишко шосе, 4ти километър

тел.: 032 96 61 84



КАСТРАЦИЯТА е здраве и грижа за Вашия 
любимец и акт на отговорност към всички нас :

•	 Манипулацията е бърза и безопасна.

•	 Доказано е статистически, че кастрираните 
животни живеят с около 3 години повече.

•	 Кастрацията е полезна предпазна мярка 
срещу редица здравословни проблеми.

•	 Собствениците на кастрирани 
кучета са освободени от задължението да 
заплащат годишна такса по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност.

•	 Домашните животни са прекрасни учители 
за нашите деца - учат ги на отговорност, нежност, 
състрадание и други важни качества.

•	 Родителите трябва да дават добър пример 
като им показват как правилно да се грижат за 
тях, как да ги хранят, разхождат и как да играят 
с тях.

•	 Ако научите детето си как правилно да 
се отнася с домашните животни и контролирате 
общуването между тях, то от това дете ще излезе 
прекрасен и благороден човек.

•	 Никога не удряйте животно!
•	 Проявявайте търпение към домашното 

животно!
•	 Домашният любимец не е играчка, той е 

отговорност, той е любов!
•	 Регистрирай домашното си куче в 

общината!
•	 Не изхвърляйте животно на улицата! 
•	 Не обучавайте кучето в агресия срещу хора 

и други животни!
•	 Одомашни бездомно куче!
•	 Посети приюта за безстопанствени 

животни. Стани техен благодетел!

КАСТРИРАЙ СВОЯ ДОМАШЕН 
ЛЮБИМЕЦ!

ВЪЗПИТАЙТЕ ДОБРИ ДЕЦА! 
ДАЙТЕ ЛИЧЕН ПРИМЕР!

НАШИТЕ СЪВЕТИ :


