
Посрещане на малкото кученце или 

котенце във Вашия дом – 

практични съвети преди 

пристигането му 

 
Въпроси, които да си зададете преди покупката 

Купуването на малко кученце или котенце е важна стъпка, която ще Ви ангажира за много 

години напред. Доброто начало е от изключително значение, тъй като е определящо за 

бъдещите Ви взаимоотношения.  

Преди пристигането на животното в дома Ви, е важно да си зададете правилните въпроси. Ще 

имате ли достатъчно време да се грижите за него, достатъчен бюджет да се справяте с 

настоящите и неочаквани грижи за него, условията на живот адаптирани ли са към неговото 

развитие…Домашният любимец изисква значителни и непрекъснати инвестиции. 

 

Добри условия за приемане 

В очакване на неговото пристигане е необходимо да закупите минимални неща, които 

ще са му необходими (купичка, каишка, кошница…), за да го посрещнете по добър 

начин. 

Кученцето или котенцето, което пристига в новия дом, се чувства изгубено и 

тревожно. То е подложено на радикална промяна на околната среда, отделено е от 

майка си, още по-важно от братята и сестрите си и потенциално се променя и 

заобикалящата го среда (например развъждане в провинцията, живот в град).  

Всички тези промени имат отрицателен ефект върху него и Вие трябва да му помогнете 

да се справи с това. За тази цел Вие ще трябва да присъствате и да сте 

доброжелателни, да му предложите източници на топлина (евентуално бутилки с 

топла вода), да сте внимателни и приятелски настроени. 

Противно на това, което често се чува, e възможно да се наложи да успокоявате 

Вашето кученце или котенце през първите нощи, за да се избегне по-нататъшното му 

травмиране.  Това ще допринесе за създаване на силна връзка между Вас и Вашия 

домашен любимец. 

 

Бъдете търпеливи 

Всичко се прави с цел осигуряване на добро приемане и подходяща среда за 
новодошлия домашен любимец. Всички потенциално отблъскващи действия 



(подстригване, къпане, продължителна изолация…) трябва да бъдат отложени за по-
късен етап. 

Обучението трябва да се извършва постепенно и в повечето случаи бавно. С малките 
животни винаги трябва да бъдете търпеливи. 

 

По-добре е да му осигурите безопасна среда 

Младото животно е изследовател и затова трябва да заключите токсичните продукти. 
Трябва да внимавате с балконите и другите опасни зони в дома Ви, за да 
предотвратите всякакви инциденти. 

 

 


