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Кучето Мима от Дряново се
превърна от кауза в касичка
246 души във Фейсбук настояват животинчето да се прибере в България

Ася ПЕНЧЕВА
Символът на национал-

ния протест срещу жесто-
косттакъмживотните -ку-
чето с отрязаните четири
крака отДряновоМима, се
превърна от кауза в касич-
ка. Почти като онази злат-
нарепликанаГеоргиРусев
във филма "Опасен чар" -
"куче касичка, зайче ка-
сичка, марсианка - казва
"мама". Нещастното куче
стана жертва на човешка
свръхагресия в началото
на март тази година. Съ-
стоянието му предизвика
реакциятанацялотообще-
ство,априродозащитници-
те се обединиха в протест-
ни действия с искане да се
промени законът и подоб-
ни престъпници да влизат
веднага в затвора.
Дискусиите за Мима се

водеха в тематични сайто-
ве и форуми в интернет и
саморусенската адвокатка
Виолета Добрева пристъ-
пи къмдействие - тя осино-
ви кучето и пое грижите за
него. Още през март тя бе
наясно какво предстои за
сакатото животно - трудно
и скъпо лечение, което по
всяка вероятност ще се из-
върши в чужбина.
Пради да замине, в ин-

тернет форумите се раз-
вихри дискусия дали изоб-
що да бъде лекувано и ако
да - къде и от кого. В край-
на сметка бе избрана Гер-

мания, домът на Ева Лин-
когелиподнадзоранаГри-
гор Димитров - българин,
който преди години напра-
ви първите приюти за без-
домни кучета и продължа-
вадаработиворганизация-
та си "Германо-българска
помощ за животните".
За кучето Мима и за

други животни, станали
жертва на човешко наси-
лие, е основан дарителски
фонд. Оказва се обаче, че
такъв е направен пара-
лелно и в Германия от
приемната стопанка на
дряновското куче. Ева
Линкогел оглавява също
неправителствена орга-
низация "Handicap
Pfoten", но не е упълномо-
щавана от никого да съби-
ра пари в собствената си
сметка за лечението и
грижите за Мима. В до-
пълнение сръбски сайт
също информира за тра-
гедията в Дряново и за-
почна да набира средства,
но на сметката на Герма-
но-българското друже-
ство. Както изглежда, не-
щастното куче се е пре-
върнало от кауза в маши-
на за пари - точно такава
група има създадена в со-
циалната мрежа Фейсбук.
В нея 246 активни потре-
бители настояват кучето
да се върне в Русе, при за-
конния си собственик
Виолета Добрева.

НалетищеСофияизпращатМимасмногонадежди, чеще
се върне отново у нас след опeрация.

Десетки русенци излязоха на протест срещу ненаказуе-
мостта на жестокостта къмживотни и кучето Мима се пре-
върна в символ на желанието за промяна на закона.

Сръбскиятсайт,накойтоепоказаноосакатенотокучеие
изписана дарителска сметка на името на сдружение "Гер-
мано-българската помощ за животните".

Сайтът на г-жа Ева Линкогел, на който е изписана дари-
телска сметка персонално за кучето Мима.

Виолета Добрева: Ще направя
всичко, за да си върна Мима
- Госпожо Добрева, защо дадохте

Мима именно на Григор Димитров?
- Защото му имах пълно доверие, че

няма да бъде евтаназирано, каквито на-
строения има в Германия спрямо осака-
тениживотни.На16априлкучетолетяза
Германия и е било настанено в дома на
Ева Линкогел - също природозащитнич-
ка. На 21 април обаче Димитров се обади
и започна да обяснява, че имат големи
неприятности с клиниката в Мюнхен и
хоратаискалидасепрекратитозиекспе-
римент с животното и да се евтаназира.
Мен товамногомежегнаиоттогаваимам
съмнения за всичко.
Не искахме Мими да е в приют, а в

домашни условия по време на престоя си
в Германия. Приехме, че в тази страна
клиниките и условията са по-добри от
българските, макар че имаше предложе-
ния за САЩ, Англия, Финландия... Нещо
повече - появихасехора, коитоискахада
помагатсдарителскисметкиикампании.
Точно затова в нашето сдружение "Гри-
жа и подслон за всеки" решихме да от-
крием национална сметка и да има точен
отчет за всяка стотинка.
-СамиятДимитровлисесвързасвас

за Мима или вие го потърсихте?
- Още когато излезе темата в сайта

Dog.bg, всички започнаха да коментират
и да обвиняват извършителя. Когато го
видяхнаснимката-снякакъвкъшейхляб
илегналонапарцали, регистрирахсевъв
форума и обявих, че ще взема Мима у
дома. Не съм призовавала никого за по-
мощ и ясно осъзнавах, че ангажиментът
си емой. Големите организации, включи-
телнои"Четирилапи",самокоментираха
и никой не се реши да го вземе това жи-
вотно. Дори самият Григор Димитров не
сеобадичрезбългарскитесисътрудници
да направят поне една свястна превръз-
ка на раните на Мима.
Едва след като взех кучето вкъщи, той

ме потърси. В разговорми обясни, че гри-
жите ще са като за малко бебе. Тогава
явновечеепреценилситуациятаизапоч-
наданастояваМимидазамине заГерма-
ния.Написахмуписмо, вкоетонастоявах
след лечението да се върне кучето тук,
за да получи най-ценното - обич. Дими-
тров беше категоричен, че всичко ще е
както трябва и той лично гарантира за
това.
- Колко пари събрахте по дарител-

ската сметка?
- Всичко около 8000 лева и 1000 евро,

плюс даренията на американката Надя
Донато чрез e-pay от 8000 долара. Пълна
отчетност за всеки лев има на нашия
сайт. Димитров не е поемал никакъв фи-
нансов ангажимент. Той беше надзор
върху лечението наМима. Така и обявих-
ме - по време на престоя си кучето ще
живее в дома на г-жа Линкогел. Аз съм
човек юрист и много добре знам значе-
нието на думите "надзор" и "под грижите
на..". Не подозирахме, че и в Германия
вече се събират пари в полза на Мима.
- Кога поискахте кучето отновода се

върне в Русе?
- Повече от месец вече Димитров не ни

се обажда, не ни информира за състоя-
нието на Мими и дори не знаем дали е
жива. Това ме кара да настоявам живот-
нотоотноводабъдевърнато тук. Всепак
аз съм негов собственик. Изобщо не сме
съгласни, че в Германия щяло да живее
по-добре и т.н. Мислех, че ще отида да
взема кучето тихо и кротко, да се грижа
занего, задаразбере, чеможедаполучи
обичвъпрекитова,коетомусееслучило.
И никога няма да забравя сълзите в

очите на Мими, когато я вземах! Съмня-
вам се, че сърбите, които откриха осака-
теното си куче Мила, биха позволили на
някого просто да си го вземе и да не им
дължи обяснения.

Григор Димитров: Че къде
пише кой й е собственик?
- ГосподинДимитров,какекучетоМи-

ма?
- Много добре.
- Къде е тя?
- Ще има пояснения след 2-3 дена във

Фейсбук и навсякъде.
- Вие знаете, черусенскатаорганиза-

ция "Грижа и подслон за всеки" иска
давърнетекучетообратновБългария.
- Знам, че настояват и каква помия се

опитват да излеят на мойта глава. Аз тях
ги съжалявам във всеки случай. Те наи-
стина са за съжаление, ама не е мой про-
блем.
- Вие все пак ще върнете ли кучето?
- Този въпрос не можем да го решим

нитовие, нитоаз. Товаданеенещопред-
мет, който сега да казваме връщаме го и
да го върнем. Ще бъде там, където има
най-добри обстоятелства. Ще видим.
-Добре,каквосеслучвасегасМима?

Направени ли са й нужните операции?
- Операцията отдавна е направена, чу-

канчетата й са заздравели и всичко е
наред.Протезите същосанаправении се
слагатвсекиденот10до15минути, зада
свикнестях.Нейниятслучайеуникален -
липсват й четири крака. Сега й се правят
обувки /ортези/. Както се бърза в Бълга-
рия... Има хора, които не знаят за какво
става въпрос.
-Защоивиестенаправилидарителс-

ка сметка за Мима?
- Вие твърдите неща, които не съще-

ствуват.
- Госпожа Ева Линкогел, която се

грижи за кучето, същоеобявиладари-
телска сметка.
- Кой гледаМима, кой я храни, кой ходи

сколатасидоклиники?Откъдедавземе
пари тя, за да го прави?! Аз не мога да
разбера какви хора сте в България, но
толкова се излагате! Всички сте скарани
помеждуси,щотоняматпонятиезакакво
става дума. Мима трябва да получи най-

добри обстоятелства ище се реши после
къдещебъдетя.Койтоподаденай-добри
условия за живота й, той ще е. Сега ме
обвиняват,чесменаправилисметка-ние
се грижим за 1600 кучета и са ни необхо-
димипо26000евронамесецзаиздръжка
натезиприюти.ТезивБългарияседятпо
цял ден пред едни компютри и пишат по
форуми. На мене съвестта ми е чиста.
Всичко е лъжа и тези хора от злоба по-
грозняват.
- В Германия има наредба, която по-

зволявастрадащикучетадасеевтана-
зират.
- Кой ви го каза това? Германия ще я

изкарате по-нехуманна от България. Ако
има необходимост - ако кучето се тормо-
зи и не може да се терапира, да се спаси
от товамъчение. Но не иМима.На нея й е
по-добре отколкото на някои българи.
- В кой град живее Мима?
- В Бавария, в Халфинг. Ако някой смя-

та, че може да дойде и да го открадне...
- Колко време ще остане там?
-Незнаем.Никойнеможедасеангажи-

ра със срокове. То вече няма лечение, а
физиотерапия и внимателно слагане на
протезите. Туй не еБългария, туй еЕвро-
па!
- Това не може ли и нейната собстве-

ничка Виолета Добрева да го върши?
- Че къде пише, че тя й е собственик?
- В паспорта й и в чипа й.
- Навсякъде в Европа има такива зако-

ни -щом едно куче се поеме от една орга-
низация, то значи е нейно.
- Вие казвате, че сте собственик на

Мима?
- Да. Такива са законите.
- Какво ще правите с кучето, след

като оздравее?
- Рано е да се каже.
- Кога ще върнетеМима в България?
- Не мога да ви кажа подобно нещо.


