
КОТКА В ДОМА 
 

Ако сте решили да си вземете котка и искате да общувате с нея възможно най-
дълго – не забравяйте, че котките са сложни и с финно развити сетива. Чрез закупуване 
на животно човек поема голяма отговорност, защото това не е играчка, от която 
можете да се откажете, когато Ви омръзне. Начините да се пояши котка у дома Ви са: 
може да се купи, да се получи като подарък или сама да дойде към Вас. Ако Вие сте 
решили да си купите котка, то за начало е желателно да посетите изложба на котки, 
която ще Ви помогне при избора на най-подходяща порода. Информация за тези 
изложби можете да намерите на сайта на Съюза на фелинолозите в България. 
Източник на информация за избор на котки могат да бъдат и реклами във вестниците. 

Да си купите котка без родословие не е проблем, но не трябва да забравяте, че 
тя носи не само своите наследствени гени. Възпитание и лечение от бившите 
собственици налагат значителен отпечатък върху котката. Що се отнася до бездомните 
лошо поддържани котки, тук ние трябва да бъдем особенно внимателни. Най-важното 
е животното да бъде здраво. 

Преди да вземете коте, за да се избегнат неприятни изненади по-късно, трябва 
да се обърне внимание на следните по-важни моменти: 

- как възприемате котето по отношение на красотата и Вашия вкус; 
- ако то е физически и психически здраво след като порастне ще изглежда 

игриво и весело; 
- чисти ли са неговите козина, уши, очи, нос; 
- чиста ли е козината около аналното отверстие; 
- има ли по козината паразити или залепнали екскременти; 
- къде и как е живяло котето преди: в дом или на улицата; 
- проявява ли апетит. 
Ако Вие сте избрали породисто коте от клуб ‘Prestige Plus’, много от тези 

проблеми изчезват от само себе си. 
 
 

Грижата и вниманието 
 

Животно, което попада в позната среда, но в съвършенно нова обстановка 
отначало се бои от всичко. Много важно е хората чрез своето поведение да помогнат 
на животното да надвие страха и неувереността си. Най-добрата възраст за изпращане 
на котки на новите собственици е 10-12 седмици. Именно през това време възниква 
тясна привързаност към стопанина. Специални проблеми възникват с котките, които 
имат малък контакт с хората. Такива ‘трудни‘ котки са предразположени да избягат, но 
в никакъв случай не трябва да бъдем нетърпеливи или да действаме принудително.  

При въвеждане на котката у дома е препоръчително да се придържате към 
следните правила: 

- внимателно наблюдавайте животното и от време на време говорете с него 
любезно; 

- храната, питеината вода или мляко поставете близо до убежището му; 
- изчакайте докато животното само да привикне; 



- трудно привикващите котки временно се изолират от дугите домашни 
любимци и от деца, след което постепенно се запознават с всички членове на 
семейството; 

- на младите животни е полезно да се предложи игра. Първият признак на 
доверие появил се в ‚отговор‘ на човешки глас е нерешително мъркане в изгърбена 
поза. И най-важното е приемането на храната. 

 
 

Хигиена и козметика 
 

 Котките са чисти животни и се нуждаят от внимателни грижи за тялото си. 
За да почисти кожата и козината си тя обича да използва езика и лапите си напоени със 
слюнка. С процедурата на самообслужване животното се занимава постоянно, но това 
не е достатъчно за пълна хигиена. Добре е да се полагат на грижи за животното и от 
собственика, това което ни казва здравия разум. 

      Следете за чистотата около своя любимец, като първо установите правилно 
организирано хранене. Излишъкът от витамини, минерали и микроелементи, както и 
липсата на такива може да доведе до опадване на козина, нарушения на 
пигментацията на кожата, пърхут, разрошена или бледа козина. За да се получи 
блестяща и плътна козина се препоръчва в храната да добавите малко масло или олио, 
доматен сок или дрожди. 

 
 

Вчесване 
 

Едино от най-важните изисквания за грижа за козината е сресване. За целта 
можете да използвате:  

- широка четка с тънки зъбци; 
- четка от каучук с естествен косъм; 
- хромирана стоманена четка с редки зъбци, като зъбците трябва да са леко 

заоблени; 
- гребен с гъсти зъбци за премахване на мръсотия и бълхи. 
Изкуствени четки за коса не се прилагат – те допринасят за появата на статично 

електричество и причиняват чуплива коса. Допълнителни грижи за котката ще Ви 
трябват: 

- ръкавици с грапава повърхност за масаж; 
- мек велур или малки парчета хавлиен плат. 
Изборът на метод и средства за грижи зависи главно от характеристиките на 

отделните видове котки. Дилгокосмести и среднокосмести – метален гребен за 
разресване с тъпи зъби, като се разресва освен това, в посока от главата до опашката, а 
вратът в противоположна посока. Първо се разресва с гребен няколко зъба и след това 
по-гъста. Понякога козината се сресва по-добре ако е малко влажна. През лятото накои 
собственици на персийски котки остригват всички части на тялото с изключение на 
опашката, като по този начин животното се разхлажда по-добре. Трябва да се уверите, 
че от интензивната слънчева радиация не променят цвета си. 



Котките с къса козина не се нуждаят от ежедневно разчесване. За тях е напълно 
достатъчно да се отделя по половин час два пъти седмично. 

След разчесването козината се поръсва със сух пудрообразен шампоан, който 
се отстранява с помоща на четка за коса. Като заместител на шампоана може да 
използвате талк или царевично нишесте. 

Хубав ‘сух шампоан’ за котки с къс косъм са триците. 


