


 Проблемът съществува отдавна, но общественото недоволство 

назрява през последните 15-20 години. 

 Тревожна е тенденцията за увеличаващ се риск за здравето на 

населението –– ехинококоза (кучешка тения), кърлежовопреносими 

инфекции, шум, страх, безпокойство. 

 



 Обнародван в Държавен 
вестник бр.13 от 8 
февруари 2008 г., в сила от 
31.01.2008г. 

 Въвежда метода за работа 
“Кастрирай и върни!” 

 Въвежда наказания за 
жестоко и нехуманно 
отношение към животните. 

 Налага изготвянето и 
приемането на общински 
програми и изграждането 
на приюти за 
безстопанствени кучета. 

 



 От 1995 г. в Пловдив функционира първия в страната комплекс за 

настаняване на безстопанствени кучета. 

 Обектът е собственост на Община Пловдив. Обслужва се от общински 

служители. 

 Издръжката на обекта и разходите за животните са за сметка на 

общинския бюджет. 

 Условията за животните и 

      служителите в комплекса се  

      подобряват през годините. 

 Съгласно тогава действащото  

      законодателство, след 14-дневен   

      престой непотърсените  кучета  

      се подлагат на евтаназия. 

 

 

 



 
 

 

От началото на  

функциониране на  

ЗВК до края на  

2007 г., в него са  

настанени общо    

15 698 скитащи  

кучета, които са  

обработвани,  

съгласно  

действащото  през  

годините  

национално  

законодателство. 

 

БРОЙ УЛОВЕНИ И ОБРАБОТЕНИ КУЧЕТА В ПЛОВДИВ
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 Съгласно изискванията  на Закона за защита на 
животните /ЗЗЖ/, Общински съвет – Пловдив приема 
“Програма за овладяване популацията на  

     безстопанствените кучета”. 

 Заложените в Програмата мерки се осъществяват в  

     регистрирана стационарна 

     амбулатория на общината. 

 Животните се ловят по  

     предварителен график и  

     по сигнали на граждани. 

 Транспортните средства  

     са специално оборудвани и  

     с лицензи за работа. 

 

 



 

 Кучетата се настаняват в обекта, 
регистриран вече като “ПРИЮТ”. 

 От 2017 г. общинският приют е с 
одобрен капацитет за 85 бездомни 
кучета. 

 В приюта животните се  

      обработват надлежно : 

• първична регистрация; 

• обезпаразитяване; 

• ваксиниране срещу бяс; 

• кастрация, реанимация; 

• маркировка; 

• връщане по местата на 
местообитание. 

 



 

През 2016 г. в приюта е 
обособено място за свободно 
разхождане и ежедневни игри 
на настанените животни. 

Дворчето за игри е подходящо 
за огледите при одомашняване 
и за работа с животните по 
тяхната социализация. 



За нуждите на приюта, от  месец ноември 2012 г. се работи  с 

„Електронен регистър на безстопанствените кучета и котки в 

Пловдив”, който представлява своеобразен архив – картотека на 

бездомните животни на територията на Пловдив.  

Регистърът включва подробен набор от идентифициращи данни за всяко 

животно, актуална  

снимка, информация за  

улова и всички  

ветеринарни манипулации,  

които са извършени по  

животното, основанията  

за извършването им,  

както и имената на  

общинските служители 

обработили животните. 

 

 

http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogs2mvc/
http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogs2mvc/
http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogs2mvc/


 

На територията на шестте административни  

района са определени  специализирани  

места за свободно разхождане на домашни  

кучета като ежегодно техният брой се увеличава.   

В началото на 2020 –та година тези места са общо  

46, от които 30 са оградени и  

оборудвани. 

На много места в  

Пловдив са  

поставени   

специализирани 

съдове за  

кучешки 

екскременти. 

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/04/mesta-kucheta.pdf
https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/04/mesta-kucheta.pdf
https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2020/04/mesta-kucheta.pdf


 

В изпълнение на общинската Програма, през  2009 г. 

хартиените регистри за административна регистрация на 

домашни кучета, въведени през 2000 г., са заменени с  

изработен и въведен ЕЛЕКТРОНЕН  РЕГИСТЪР  

за административна  

регистрация на  

домашни  

кучета – въведение,  

което е новаторско  

за страната. 
 

 

 

http://acc.plovdiv.bg:8086/eDogsmvc/


В периода 12-16 октомври 2009 г. три екипа от фондация „Четири лапи” обследват 

територията на Пловдив и извършват първото официално преброяване 

популацията на безстопанствените кучета и котки.  

Започва активното наблюдение на друг биологичен вид - котката, чиято улична 

популация е в пъти по-висока от популацията на безстопанствените кучета. 
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Брой безстопанствени животни в 

Пловдив - м.октомври 2009 г. 

Кучета 

Котки 



 

 

През пролетта на 2013 г., 
преброяването на уличните 
животни показва, че  броят на 
бездомните кучета е намалял с 50 
%, но е нарастнал броя на 
бездомните котки в Пловдив  

Третото обследване на популацията на 

безстопанствените животни е 

проведено през ноември 2015 г.   

Резултатите  показват, че  отново е 

нарастнал броя на уличните кучета, но  

с около 16 % е намаляла популацията 

на котките.  



 

Следващите обследвания популацията на безстопанствените животни в Пловдив, 
проведени през есента на 2017 г. и 2019 г., показват, че в Пловдив популацията на 
бездомните кучета е в процес на стабилно редуциране.  

Подобна е тенденцията и при броя на бездомните котки – наблюдава се трайно и 
стабилно понижение на отчетения брой. 
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БРОЙ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ 
КУЧЕТА И КОТКИ - ПЛОВДИВ - 

2017 Г. 

кучета 

котки 
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5956

Общ брой на безстопанствените кучета 
и котки в Пловдив - 2019 г.

Кучета

Котки



 

 

 През 2010 г. е приета „Програма за 
овладяване популацията на 
безстопанствените котки на територията 
на Община Пловдив“ – първа и 
единствена в страната за този момент.  

 

 В началото на м.октомври 2010 г., ОП 
„Зооветеринарен комплекс” започва  
улов и обработка на безстопанствени 
котки: 

-     обезпаразитяване; 

- ваксиниране; 

- кастриране; 

- маркиране; 

- връщане по местата на местообитание. 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

През април 2016 г. е проведен 

благотворителен крос без 

състезателен характер „ТИЧАМ 

КАТО КОТЕ“, организиран от 

Сдружение „Кет Ловърс – Пловдив“ и 

Община Пловдив.   

През март 2010 г., екип от 

фондация "Четири лапи" 

реализира кампания по 

кастрация на 

безстопанствени животни на 

територията на Община 

Пловдив. 



 

 

През 2016 г. - активно партньорство и 

сътрудничество между Община Пловдив 

и Фондация „Анимал Уелфеър България“ 

по социализиране и одомашняване на 

бездомни кучета от приюта, реализиране 

на информационни, образователни и 

одомашнителни кампании, и пр.  

Деца и родители от Сдружение 

„Паралелен свят“, и доброволци от 

Фондация „Спаси живот“  

организират благотворителни 

базари, изложби и състезания за 

животните,  съдействат за 

одомашняване на бездомни 

животни. 



 

Ежеседмичен доброволен труд по 

социализация на кучетата от приюта, 

одомашнителна кампания и 

благотворителен коледен базар-2018 от 

екипа на агенция „Явлена“. 

2018 г. - Дарение на труд, храна 
и подаръци за животните в 
приюта от екипа на „Роял 
Канин България“ ЕООД. 



 

Уникалната Мон! Кучето-терапевт Мон  /Мадам Фльор де Мон Шмитфийлд/ е 

навсякъде, където  някой се нуждае от нейната топлина и добрина – в домове за 

деца-сираци и деца със специални потребности, домове за възрастни, самотни хора,  

деца с онкологични заболявания. Мон тръгва на училище и успешно завършва 1-ви, 

2-ри и 3-ти клас. Тя е лице на благотворителни кампании и  кръстница на общинския 

приют „Приятел завинаги“!  



 

През м. юни 2014 г., по проект „Развитие на 

емпатия към животните”, група ученици от 

гимназия в гр.Смолян и чуждестранните им 

партньори от Германия, Турция, Литва, 

Великобритания и Полша посещават общинският 

приют. 

От 2016 г. учениците от 

Национална гимназия за 

сценични и екранни изкуства 

в Пловдив са постоянен 

партньор  и участник в Дните 

и празниците, посветени на 

животните. Благодарение на 

тях, днес приютът е по-

цветен, по-весел и 

гостоприемен! 



 

От 2015 г. ежегодно се провежда „Месец в помощ на животните и хората, които ги 

обичат“. В богатата на мероприятия програма се включват много приятели на приюта 

и животните : ученици, неправителствени организации и ветеринарни клиники. 



 

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/03/april-2015.pdf


 

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/03/april-2016.pdf


 

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/03/mesec-na-jivotnite-2018.jpg


 

През 2010 г.  стартира идеен  проект 

“Отряд Зоодоброволци”, който целѝ 

да подкрепи  добрите намерения на 

хората, които се грижат за 

КОТКИТЕ по улиците, да ги 

стимулира да правят това по начин, 

който да не нарушава санитарно-

хигиенните норми, да ги провокира 

да предприемат и следващите 

стъпки, необходими като грижи за 

бездомните животни – 

обезпаразитяване, ваксиниране,  

кастрация. 

https://www.plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8/
https://www.plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8/
https://www.plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8/


 

В началото на 2020 г., гражданите от 
шестте административни района, 
работещи по проект „Отряд 
зоодоброволци“ са вече  282. 

Всички те периодично получават 
гранулирана храна и помощни 
средства за обгрижване на животните. 



 

 

 Активно работи клуб 

“Млад еколог” към 

училище “Св.Патриарх 

Евтимий” . 

Открити уроци и беседи за 

бездомните и домашни 

животни ежегодно се 

провеждат в различни 

пловдивски училища. 

Образователна Кампания 

„Отговорност към 

животните и обществото“ 

се реализира с  подкрепата 

на Пловдивско киноложко 

дружество. Провежда се 

пилотно през 2018 г.,  като 

продължава през 2019 и 

2020 г. 



Ежегодно се изготвят и разпространяват информационни материали с полезна 

информация  - винили, календари, тефтери и др. 

 



 

През 2016 г. бе 

изготвена 

информационно-

образователна книжка 

„Опознай животните и 

техните нужди! Научи 

какви са 

нормативните 

правила! Защото само 

така ще знаеш как да 

защитиш животните!“ 
 

https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2019/02/knijka.pdf


 Овладяване популацията на  

безстопанствените  животни на  

територията на Община Пловдив,   

постепенно намаляване броя на уличните  

животни до количества, гарантиращи  

безопасността и здравето на хората,  

комфорта на градската среда и  

европейския имидж на Пловдив. 

 Повишаване обществената   

информираност. 

 По-широкото присъствие в училищата  

на теми, свързани със защита на 

животните,  толерантност, съпричастност,  

отговорност, доброволчество и пр. 


