
Уважаеми госпожи и господа, 
 
През м. юни 2009 г. бях  по време на моето пребиваване в Бълтария и в  град Русе. 
Тъй като чух, че съществува градски приют за животни, исках да го посетя и евентуално да 
си взема куче от там. 
Това действително се случи, открих една черна кучка, в коята веднага се влюбих и на 
следващия ден си я взех. 
В моя дом в Германия имам вече 2 кучета, сьщо взети от приюти. 
За съжаление обаче моята по-възрастна кучка не можа да свикне с новата доста по-млада 
кучка и поради това дадох „Рошка” на мои познати, които имат мъжко куче и Рошка, която 
сега вече се казва „Фусел”, се разбира добре с него. 
Кучката от русенския  градски приют ми бе предадена като кастрирана и това се виждаше и 
от пресния следоперационен белег по корема.. 
След няколко седмици обаче моята позната ми се обади по телефона и ми съобщи, че според 
нея Фусел е разгонена. 
Двете с нея се разбрахме да я представим  на старателен преглед веднага  след края на 
разгонването, за да се изясни положението, но до там дори не се стигна, защото още в петък, 
на 14.08.2009 г. Фусел трябваше да бъде  подложена на спешна операция. 
При тази намеса се установи, че кучката не е кастрирана, а при нея са отстранени само 2 
малки участъка от матката, които същевременно са станали причина за сраствания, които на 
фона на разгонването са довели до спешната операция. 
А сега към моето оплакване относно този изключително неприятен инцидент: 
Недопустимо е ветеринарен лекар да кастрира така дилетантски, да остави всички органи на 
репродутивния апарат , а да декларира, че е извършена кастрация. 
Когато получих кучката забелязах белега по корема, който приличаше на всичко друго, но не 
на изрядно извършено зашиване.Освен това се появи възпалителен процес през 
няколкодневния престой, който не искаше да отшуми.Това доведе до медикаментозно 
лечение с антибиотици и последващата спешна операционна намеса, тъй като се възпали и 
външният шев, всичко това без малко щеше да доведе до смъртта на Фусел. 
Поради тези обстоятелства желая да се изясни, как се работи в този градски приют за 
животни и как може да се допусне такова дилетантско и нестерилно извършване на 
кастрация? 
Какво ли щеше да се случи с тази кучка, ако тя не беше взета от мен? 
Едно е сигурно:Без компетентната  ветеринарномедицинска намеса Фусел сега щеше да бъде 
мъртва, безмилостно и мъчително обречена на гибел.   
Контролира ли се какво се върши в този приют за животни? 
Настоявам да получа отговор с пълно разнищване на този случай, а иначе ще бъда принудена 
да се стигне до изясняването  на случая и търсене на отговорност по  юридически път – 
подаване на жалба срещу лицата, отговарящи за този приют. 
Преди всичко искам  да се проверява работата и най-вече квалификацията на виновния 
ветеринарен лекар и да се помисли за неговото отстраняване и местене на друга работа. 
Лице, което се нарича ветеринарен лекар и не е в състояние да извърши такава рутинна 
операция, каквато е кастрацията на кучка, в никакъв случай не трябва да остане на работа на 
такова място, където тази дейност стои в центъра на ежедневните му ангажименти. 
България е член на ЕС и има закон за защита на животните, който в случая е грубо нарушен, 
а освен това се опетнява съсловието на българските  ветеринарни лекари, които работят 
съвестно, ако търпи безнаказано такива некомпетентни действия.             
С уважение: .  
                       Подпис /нечетлив/ 


