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Уважаеми Господин Министър, 

Уважаеми Господин Войнов, 

Настоящото писмо се отнася до изпълнението на приетата ПРОГРАМА ЗА 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА на територията на 

Община Русе /наричана за краткост по-долу Програмата/.  

Действайки според Програмата, Общински Приют - Русе изнесе информация, че са 

кастрирани и върнати по места 532 кучета за периода 2008-2009 година.  



Според Закона за защита на животните,  допълнителни разпоредби,  параграф 1, т.10        

„ кастрация е отстраняване на яйчниците и матката на женските животни и 

тестисите на мъжките."  

С отстраняването на матката на женските и тестисите на мъжките кучета,  се 

възпрепятства възможността за създаване на  поколение - важна част от кастрацион-

ната програма.   

Отстраняването на яйчниците има няколко цели: 

 Предотвратяване на възможността за бъдещи здравословни проблеми в 

половата система, които могат да доведат до мъчителна смърт на кучето; 

 Елиминиране на една от основните причини за оформяне на глутници по 

улиците, а именно събиране на мъжки кучета около разгонена женска.  

 Елиминиране на половата агресия. 

 Крайната цел на горните две точки е да не се смущават гражданите и да се 

намали опасността от инциденти. 

С това писмо сигнализираме, че  

в Общински Приют Русе преднамерено  и съзнателно са „кастрирани” кучета по 

начин, който противоречи на упоменатия в ЗЗЖ.   

Ние сме свидетели на  четири случая, за които привеждаме и съответните 

доказателства (освен приложенията към този документ, разполагаме и с 

допълнителен видео и снимков материал, който може да бъде предоставен при 

поискване).  

1.   Рошка/Фусел, чип № 968000005059643– осиновена и оперирана по спешност в 

Германия. Ако беше останала на улицата кучката щеше да е отдавна мъртва и разбира 

се нямаше да знаем нищо за това как се „кастрира” в Общински приют – Русе. 



2.   Женско куче с чип № 968000005301007, ушна марка: №178, зелена, със зарязан 

триъгълник пред номера. Обозначена като кастрирана тя е намерена „заклещена”. 

Последвалата операция е установила наличието на целия десен неотстранен яйчник. 

3.  Снежанка/Маца чип № 968000010048878, ушна марка: №391, зелена, със зарязан 

триъгълник преди номера. Обозначена като кастрирана тя е намерена на улицата, в 

непознат за нея квартал, преследвана от 7-8 мъжки кучета. Кучката е била разгонена 

по всички външни белези. Разгонването е доказано и от последвалото хормонално 

изследване.   

4.  Зази, чип № 968000002303188. Вече е мъртва в резултат на усложненията след 

„кастрацията”. 

Това са само случаите, които са установени.  

Питаме се, колко ли още животни са кастрирани по този начин? Колко ли от тях са 

оцелели? Досега Община Русе не е дала отговор на това колко са кучетата, подло-

жени на тези странни операции. 

Тъй като обработваните кучета в Общински приют Русе  са бездомни, нямат 

възможност да получат навременна медицинска помощ и умират на улицата. Умират 

в тежка агония, която е причинена съзнателно или поради некомпетентността на 

ветеринарния лекар, който ги е „кастрирал”. Те могат да бъдат спасени само, ако 

своевременно получат адекватна медицинска помощ.  Опериране на едно и също 

животно два пъти, за една и съща интервенция води до излишен стрес и болка, а 

също така е свързано и с много разходи. 

Извършваните кастрации  в Общински Приют Русе са акт на нехуманно отношение и 

жестокост спрямо животните  по смисъла на чл. 6, ал. 2 и чл.7, ал.2, т.1 от ЗЗЖ:  

Чл.6 ал.2„причиняване на болка или страдание, или предизвикване на силен страх на 

животното е проява на нехуманно отношение.” 



Чл. 7, ал. 2, т. 1 - „за жестокост се смятат… всяко действие или бездействие, което 

причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно 

увреждане на здравето му и стрес”.  

Настояваме компетентните контролни органи по ЗЗЖ – НВМС и Министерство на 

Земеделието и Храните - да разгледат тези четири случая, както и цялостната 

практика на Общински Приют Русе по отношение на кастрацията и да наложат 

съответните санкции на отговорните лица. 

Трябва да отбележим, че Комисията по Контрол и Професионална Етика към БВС е 

разгледала случая с Рошка. Официално обаче, няма обявено никакво становище по 

случая. Неофициално се твърди, че е наложено символично наказание, но лекарят е 

оставен да практикува в Общински Приют – Русе. Затова настояваме НВМС и МЗХ 

да разгледат извършеното нарушение в светлината на ЗЗЖ и да не прехвърлят случая 

към БВС.  

Освен нарушаването на ЗЗЖ въпросът с псевдо-кастрацията има и други страни: 

1. Безотговорност към обществото и към здравето на животните. Тъй като Община 

Русе и до сега не е признала никаква отговорност и не е предприела мерки по тези 

случаи, ние считаме, че за нея не са важни както сигурността и спокойствието на 

гражданите, така и опазването живота и здравето на животните.  

2. Компрометира се програмата „кастрирай и върни” както и съвестно работещите 

участници по тази програма, защото обикновените граждани не се интересуват кой 

какво е кастрирал, не следят марки и чипове, а само констатират, че маркирани и 

кастрирани кучета се разгонват и „заклещват”. 

 

3. Тъй като дейността на Общински Приют – Русе се финансира от общинския 

бюджет ние, като данъкоплатци, се интересуваме как се изразходват тези 



средства – защо се извършват непрофесионално операции, в разрез със закона и с 

установената ветеринарно-медицинска практика?  

4. Това е скандален случай, който уронва престижа на ветеринарната професия. 

Недоумяваме обаче, защо БВС разглежда случая, все едно това е единствено 

проблем на ветеринарния съюз. Напротив, извършеното нарушение е в резултат на 

обществена дейност и това е проблем на обществото! 

Най-настоятелно молим  практиката на лекарите, работещи в Общински приют Русе 

да бъде подробно преразгледана, в светлината на тяхната  подготовка и познания 

относно извършване на необходимите медицински интервенции.  

 

Русе, 26.01.2010    С Уважение: 

  

СНЦ „Приятели на животните” 

Председател – Нели Владимирова 

 

 

Приложения: 

1. Свидетелство от клиниката в Германия – Рошка/Фусел 

2.1. Протокол от диагностична лапаротомия - Женско куче с чип № 968000005301007, 

ушна марка: №178, зелена с триъгълен знак; 

2.2. Снимки (Женско куче, ушна марка: №178, зелена с триъгълен знак) 

3.1. Протокол от преглед и  диагностична лапаротомия – Снежанка/Маца 

3.2. Протокол от изследване на прогестерон -  Снежанка/Маца 

4. Протокол от Зази 
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