
НОВ ЧЛЕН 

НА СЕМЕЙСТВОТО
КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИЕМНО ИЛИ 
ОСИНОВЕНО КУЧЕ
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Спасените кучета често идват с 

уникална история и нужди, с 

които трябва да се съобразим. 

www.moetokuche.com

Тези нужди може да са се развили в 

резултат от травми, дълго боледуване, 

честа смяна на обстановката, загуба на 

предишен стопанин или поради липса на 

подходяща социализация, която в 

предишен етап от живота на кучето не се 

е случила..



Тук ще намерите насоки за първите 

дни, личното пространство, 

спокойствието, хигиенни навици и 

доверието на новия член 

на семейството ви. 
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първи стъпки
• Вашето куче навлиза в нова среда. 

Предварително организирайте безопасен и 
удобен кът, в който кучето да може да спи и 
почива. Това ще му помогне да се адаптира.  

• В първите дни дръжте кучето в една стая и го
оставете да свикне първо с тази зона и с 
атмосферата в дома ви. 

• Не се опитвайте да обсебите пространството 
и вниманието на кучето със себе си в първите 
дни. Оставете го на спокойствие и изчакайте 
да свикне с новата обстановка. 
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Спасените кучета често нямат опит в

домашна обстановка или пък изпитват 
страх от хора



доверие

• За да започнете да работите по изграждането на 
доверието към вас, използвайте по-голямата част от 
дневната дажба храна, като я давате директно на 
кучето от ръка, а не в паничка. 

• Не спазвайте режим на хранене в началото. 
Използвайте всяка възможност да подадете храна 
на кучето, като поставяте част от храната в леглото 
му; подавате му всеки път, когато прояви интерес 
към вас или когато направи поведение, което ви 
харесва. 

• Ако излизате от помещението, използвайте 
оставащата част от храната като му я давате в конг, 
snuffle mat или друго успокояващо занимание. По 
този начин вие ще започнете да изграждате 
спокойствие в кучето да остава само в дома. 

• Спасените кучета често страдат от тревожност 
да остават сами в затворено пространство.
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Граници
• Добре е да подсигурите къщичка, клетка или 

заграждение, която вашият нов приятел да заобича и 
да чувства като свое убежище. Това ще бъде 
неговото спокойно пространство, където да се 
успокоява и почива. Ако използвате клетка, това ще 
помогне на кучето и ако се налага да го 
транспортирате или да посещава клиника. 

• Клетката трябва да е достатъчно голяма, за да може
кучето да се изправи и да се обърне.

• Поставете удобна възглавница или постелка

• Добавете стойност към клетката, като поставяте 
вътре лакомства, и средства за обогатяване и 
успокояване (конг, snuffle mat, licky mat, дълготрайни 
лакомства за гризане...)

• Не затваряйте вратичката преди кучето напълно да е 
свикнало да прекарва спокойно време вътре и 
само да избира да почива там. В началото 
затваряйте само за няколко секунди, преди да се е 
притеснило кучето. Постепенно удължавайте 
времето. 

• Повечето кучета имат нужда от собствено 
закътано пространство, в което да могат да се 
уединят, когато са тревожни.
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Хигиенни навици
• Не казвайте НЕ, нито наказвайте кучето си, нито търкайте

носа му в белята, ако се случи такава, това само ще го
обърка и ще влоши доверието му към вас. Спокойно
почистете с подходящи почистващи препарати и се
уверете, че му давате достатъчно възможности да излиза
навън. Докато изграждате хигиенни навици, следвайте
тези стъпки:

• Извеждайте кучето след сън, след като се е хранило и 
след активна игра или вълнение. В тези моменти, кучетата 
изпитват нужди и така ще прекъснете практикуването им 
на пода в дома ви.  

• Докато кучето си върши работата навън, добавете
вербален сигнал като например „пишкай“, изчакайте да 
приключи и му подавайте награда всеки път, докато
изградите навика да ходи по нужда навън. 

• Наблюдавайте езика на тялото на вашето куче точно
преди да се нуждае от тоалетна, за да прекъснете това 
да се случва в къщи и да го изведете. Внимавайте за
следните сигнали:

- Кучето прекъсва концентрацията си;

- Започва да души;

- Обикаля в кръг из помещението, ускорявайки 
темпото;

• В нова среда, понякога спасените кучета ще трябва да 
се върнат към основите с обучението на хигиенни 
навици.
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самостоятелност
• Изградете време за самостоятелност, докато сте си у 

дома, това може да бъде време, в което затваряте кучето в 
клетка, друга стая, или мястото което работи за вас, 
вашето куче и вашия дом. Включете успокояващи
дейности като хранене с разпръсната храна, пълнен конг
или друго и оставяйте кучето само за известно време. 

- Уверете се, че кучето вече е удовлетворило 
естествените си нужди;

- Оставете достъп до вода;

- Уверете се, че няма достатъчен избор да прави 
неща като гризане на вещи и мебели;

• Опитайте да не бъдете предсказуеми и да не 
практикувате тези дейности в определено време. Докато
кучето е в неговата спокойна зона, занимавайте се с 
нормалните си неща. Така вие ще изграждате увереност 
в кучето да остава само и да не се чувства зависимо от 
вас. 

• Когато кучето е спокойно и не прави нищо, минавайки 
покрай неговата зона, спокойно пускайте лакомство 

• Дори възрастните кучета се нуждаят от много почивка и 
редовни дрямки през деня. Ако имате деца, уверете се, 
че те разбират, че не трябва да смущават кучето, докато
почива.
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Връзката и обучението са 

жизненоважни, особено, когато се 

основат на изграждането на доверие  

и партньорство

#моетокуче
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касичка на 
взаимоотношенията

• Представете си, че връзката ви с кучето е една 
касичка на вашите взаимоотношения. Вие 
инвестирате в тази касичка с дейности, свързани с 
игра, гушкане, тренировки, грижа и обич. Колкото 
повече инвестирате, толкова повече вашата 
връзка се засилва. 

• Колкото и да не ви се иска, понякога случайно ще 
изтегляте от касичката на вашата връзка. Ако сте 
разочаровани или се скарате на кучето, уплашите 
го.... , понякога това се случва. Колкото повече 
теглите от касичката, толкова повече връзката ви 
ще заслабва.

• Важно е ежедневно да инвестирате в касичката на 
вашата връзка, за да не изтеглите всичко налично. 
На всяко теглене, трябва да инвестирате тройно, 
за да имате винаги достатъчен потенциал за 
стабилна връзка.
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Социализацията е много важна за 

кучето, но тя трябва да се случва 

правилно. 

#моетокуче
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социализация и 
оптимизъм

• Не само кученцата, но и възрастните кучета се нуждят от 
социализация. Няма нужда обаче да прекалявате. Не е 
нужно кучето ви да среща 100 човека и кучета седмично.

• Най-доброто, което можете да направите за вашето куче 
е да се стремите да изграждате неговия оптимизъм към 
света. 

• Изграждането на оптимистично куче е важна част от
социализацията и оформянето на увереност. Направете 
го правилно, като следвате тези насоки:  

- Качество над количество. Опитайте се да не
прекалявате с толерантността на кучето си. Разбира
се, можете да въвеждате нови неща, хора и опит, но
има и много начини, с които можете да изградите
увереност за живота и чрез трениране и игри;

- За всяка новост награждавайте кучето си с нещо 
положително, преди то да се е притеснило;

- Пазете оптимизма и желанието на кучето да 
взаимодейства. Не всяка среща и сценарий са
подходящи за вашето куче в този момент;

- Отказвайте срещи и опит, които не са подходящи за 
вашето куче на този етап. Например срещи с
развълнувани деца, играещи кучета, нови хора;

- Не допускайте разочарование или страх от нови 
неща във вашето куче;  

• По-добре да срещате вашето куче с по-малко новости, 
но да трупате позитивен опит, отколкото да настоявате 
за стресиращи преживявания. Подбирайте внимателно
срещите си.
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без правила
Основният приоритет през първите седмици на 
вашето съжителство е да изградите доверие, 
увереност и връзка. Това означава да направите така, 
че наистина да е лесно на вашето куче да печели 
награди. Не приемайте хубавите поведения за 
даденост. Награждавайте ги постоянно. 

Менажирайте средата така, че да не поставяте 
кучето в ситуации, в които да прави лоши избори. 

Опитайте да не му поставяте правила и високи 
изисквания - лесните победи като гонене на наградки 
или играчки ще изградят увереност и оптимизъм във 
вашето куче. Винаги, когато прави нещо хубаво, 
например, като ви гледа, приближава се към вас, 
спокойно почива - почерпете го с лакомство. 
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какво следва?
За да научите още за света на кучетата посетете 
www.moetokuche.com. 

Свържете се с #моетокуче, за да обсъдим над какво 
бихте искали да работите и как да развиете връзката 
между вас и вашето куче тук
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