
МЕСТА ЗА СВОБОДНО РАЗХОЖДАНЕ НА 

ДОМАШНИ КУЧЕТА 

 

В Закона за ветеринарномедицинската дейност /чл.177/ се забранява 

извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета – и без 

намордник. Забранява се също така разхождането на кучета на детски 

площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци. 

Глобата, която е предвидена за всяко от тези нарушения е в размер на 100 

лв. 

На практика този забранителен текст изисква при извеждане на 

кучето на обществени места, то да бъде задължително на повод. Спазвайки 

това основно правило, може да разхождате кучето си навсякъде, с 

изключение на: 

- Детски площадки 

- Места, обозначени от общините със забранителни знаци. 

За удобство на собствениците на домашни кучета в Пловдив, във 

всеки един от административните райони на града, районните Кметове са 

определили със свои заповеди: 

- Места, на които се забранява разхождането на домашни кучета, 

маркирани със забранителни табели или друг подходящ начин 

и 

- Места и маршрути за свободно разхождане на домашните 

любимци – за разхождане на кучето без повод. 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. 

 

 

 

 

 



 

МЕСТА ЗА СВОБОДНО РАЗХОЖДАНЕ НА 

ДОМАШНИ КУЧЕТА 

  

МЕСТА ЗАБРАНЕНИ ЗА 

РАЗХОЖДАНЕ НА ДОМАШНИ 

КУЧЕТА 

 РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН 

1 Обособена площадка южно от надлез 

“Родопи” на ул. “Найчо Цанов” (2012 г.) 

Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Детски градини, ясли и училища 

- Обособени детски и спортни 

площадки 

- Здравни заведения 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

 

2 Обособена площадка в южния край на 

Парк „Парашутна кула“ на бул. „Васил 

Априлов” и ул. „Войнишка слава”  

(2013 г.) 

3 Обособена площадка в южната част на 

градски парк, заключен между ул. 

“Родопи”, ул. “Лозенград”, ул. “Добри 

Войников” и ул. “Славянска” (2014 г.) 

4 Обособена площадка западно от бивш 

магазин “Евмолпия” на ул. “Капитан 

Райчо Николов” №66 (2014 г.) 

5 Обособена площадка на ул. “Никола 

Петков” с/у N43-45 (2015 г.) 

6 Обособена площадка между 

бул.“Константин Величков“ и 

бул.“Санкт Петербург“ (2017 г.) 

 РАЙОН ИЗТОЧЕН РАЙОН ИЗТОЧЕН 

1 Обособена площадка на 

бул.”Освобождение” между 

бул.”Цариградско шосе” и МЕТРО 

(2013 г.) 

Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Детски градини и ясли  

- Обособени детски площадки 

- Парк на ул.“Богомил“ 

- Парк „Чайка“ на ул.Славянска 

- Парк „Каменица на ул.“Ралица“ 

- Парк „Изгрев“ на ул.“Босилек“ 

- Зелени площи около жилища за 

защитени деца на ул.“Ген.Радко 

Димитриев“ 

- Детска площадка и зелена площ от 

северната страна на ул.“Ген.Радко 

Димитриев“ № 1-11 

2 Обособена площадка зад стадион 

„Христо Ботев” на Ул. „Варшава” 

(2013г.) 
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Обособена площадка на  ул.“Вратцата“ 

 

 

 

- Площадка за отдих на ул.“Подем“ 

- Зелена площ и фитнес площадка на 

ул.“Ген.Радко Димитриев“ № 1-11 

- Детска площадка и зелена площ 

около паметника на Ген.Радко 

Димитриев 

- Детска площадка и зелена площ на 

ул.“Ген.Радко Димитриев“ № 62 

- Детска площадка и зелена площ на 

ул.“Гълъбец“ 

- Детска площадка между ул.“Искра“ 

и ул.“Липник“ 

- Детска площадка и зелена площ на 

ул.“Преспа“ № 2-12 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

 РАЙОН ЗАПАДЕН РАЙОН ЗАПАДЕН 

1 Зад Братска могила– в парк Розариум 

(2009 г., реновирана 2016 г., реновирана 

2018 г.) 

Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Детски градини, ясли и училища 

- Обособени детски и спортни 

площадки 

- Здравни заведения 

- Парк „Ружа“ 

- Парк на ул. „Знаме“ 

- Парк на ул.“Елена“, кв.Прослав 

- Парк „Акациева горичка“, ул. 

Белица“ 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

2 Обособена площадка на бул. 

„Копривщица“ 

3 Обособена площадка в парк Ружа на 

ул.“Равнища” (2009 г., реновирана 2020 

г.) 

4 Обособена площадка на ул. „Мащерка“ 

(2020 г.) 

5 Обособена площадка до Културен дом, 

кв.Прослав (2020 г.) 

 РАЙОН СЕВЕРЕН  РАЙОН СЕВЕРЕН 

1 Парк “Рибница”  /малка/ (2012 г.) Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Обособени детски площадки 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

 

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 РАЙОН ЮЖЕН 

1 Обособена площадка в Парк Кронщад  - 

ул.”Славееви гори” (2009 г.) 

Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Детски градини, ясли и училища 

- Обособени детски и спортни 

площадки 

- Градски паркове и градини 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

2 Обособена площадка под Надлез 

Родопи (2013 г.)  

3 Обособена площадка срещу зала 

Олимпиада, до плувен басейн Нептун 

(2016 г.) 

4 Обособена площадка на ул. „Лозарска“, 

кв. „Коматево“ - с две секции за малки и 

за големи породи кучета (2018 г.) 

 РАЙОН ТРАКИЯ РАЙОН ТРАКИЯ 

1 Обособена площадка в „Парк на 

Репресираните” срещу училище 

„Черноризец Храбър” (2011 г.) 

Забранява се разхождането на домашни 

кучета на територията на : 

- Детски градини, ясли и училища 

- Обособени детски и спортни 

площадки 

- Градски паркове и градини 

- Места, обозначени със забранителни 

знаци от общината 

2 Обособена площадка в лесопарк 

„Лаута” – кръстовището на бул.”Санкт 

Петербург” и ул.”Лев Толстой” (2012 г., 

реновирана през 2016 г. )  

3 Обособена площадка на ул. „Цар 

Симеон”, зад бл.187 (2013 г.) 

 

4 Обособена площадка до бл.52 на бул. 

„Освобождение” (2013 г.) 

5 Обособена площадка в парк „Кан 

Крум“, до бл.153 (2018 г.) 

 


