
БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ 

 

Според  Европейската конвенция за защита на животните под  

БЕЗДОМНО ЖИВОТНО  следва да разбираме животно компаньон, което или 

няма дом, или е извън границите на дома на своя собственик или лице, което го 

стопанисва, и не е под контрола и прякото им наглеждане. 

Характерно за Пловдив е изразеното превъзходство в броя безстопанствени 

котки, сравнен с броя на безстопанствените кучета, което бе установено при 

всяко едно от шестте обследвания на популацията на уличните животни, 

проведени за последните десет години : 
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БРОЙ БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА В ПЛОВДИВ 



 

 

 

Въпреки, че цифрите, установени за Пловдив говорят категорично за 

липса на свръх популация при бездомните животни /кучета и котки взети 

заедно/, наличието им по улиците на Пловдив крие известни рискове за 

здравето на населението и поставя под съмнение европейския облик на града 

ни. 

Безстопанствените  кучета и котки могат да бъдат преносители на 

болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, 

демодекоза, токсоплазмоза и др. Те са приносители на кърлежи, някои видове 

от които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които 

разпространяват.  

 Уличните кучета и котки създават дискомфорт у населението, а 

понякога присъствието им води и до по-сериозни проблеми. 

Все още обаче е трудно да осъзнаем, че наличието на животни по 

улиците е причинено основно от хората и тяхната безотговорност.  

По отношение на бездомните животни, работата на администрацията е 

насочена основно към постигане на следната цел : 
 

Чрез прилагане на комплекс от мерки, базирани на научни 

методи, утвърдени от Световната здравна организация, 

по естествен, хуманен път  да се овладее популацията на 

безстопанствените кучета и котки на територията на 

Община Пловдив, постепенно да се намали техния брой до 

количества, гарантиращи безопасността и здравето на 

хората, комфорта на градската среда и европейския 

имидж на Пловдив. 

 

Очакваме пловдивчани и неправителствени организации, работещи в 

Пловдив да съдействат активно за постигане на тази основна цел! 

 


