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Отношенията между човека и най-добрият му приятел – кучето, по 

документи в Държавен архив – Варна 

В Държавен архив Варна се съхраняват някои любопитни документи 

свързани с отношенията между човека и домашния любимец - кучето. В 

Протокол № 10 (Ф. 58К, оп. 1, а.е. 32-VI, л. 105–106) на Градския общински 

съвет от 22 февр. 1926 г., председателстван от кмета о.з. капитан ІІ ранг 

Петър Стоянов (вж. за него: 

http://morskivestnik.com/mor_kolekcii/da_varna/petyrstoqnow.html) са приети 

„Специалните поемни условия за отдаване на закупвач, събирането на 

таксите върху луксозните кучета и за ловенето, убиването и затварянето на 

безстопанствените и скитающите се кучета”, които се отдават на 

предприемач чрез търг. За скитащи кучета са смятани всички, които без да 

имат установения от закупчика или варненското ловно дружество знак на 

шията си. Ще ви представим подбор от по-интересните моменти в този 

документ: 

„... Чл. 3. Закупчика, върху който остане предприятието, има право да събира 

от стопаните на кучетата годишно в предплата 100 лв. за всяко куче... 

Чл. 4. Срещу получената такса, закупвача е длъжен да издава квитанция от 

кочан... в която подробно се означава името и презимето на стопанина, 

неговия адрес... също така ръста, цвета, породата и отличителните белези на 

кучето, името му. Тези сведения предприемачът вписва в специална 

прошнурована книга... Свършеният кочан се предава в Санитарно-

ветеринарната служба, където се съхранява за справка и статистика. 

Чл. 5. Задължително е всяко стопанствено куче да носи на врата си огърлица с 

металически знак, на който да е означен № на кучето по списъка на кучетата в 

остановената за тях книга и годината, в която е издадена. 

Знакът се дава от закупчика срещу 5 лв. и важи само за годината, в която е 

издаден. 

Чл. 6. Ако някое куче изгуби знака си, закупчика издава нов съгласно Чл. 5 

без да се обложи стопанина с общинска такса... 

Чл. 7. Освобождава се от такса кучетата на скотовъдците, които пазят 

добитъка и стадата им в обори и кошари вън от населените места. 

Б. Кучетата на варненски граждани, които се намират в Добруджанския, 

Тракийския и Македонския квартали, Дамяновата и Трошената махали, 

Памучния квартал, Максуда, Сес-Севмес, Бездомнишкия квартал и лозята. 

Забележка: Заловените на улицата от тия места кучета се облагат на общо 

основание. 

В. Кучетата на Двореца, санитарните и военно-полицейските кучета, в чиито 

и ръце да бъдат те. 

https://morskivestnik.com/mor_kolekcii/da_varna/petyrstoqnow.html
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Г. Ловджийските кучета до две на организираните ловци, но при условие 

непременно тия кучета да носят на шията си гердан с установения знак на 

ловджийското дружество и ако стопанинът им представи свидетелство от 

дружеството, в което да са описани, породата, цвета и отличителните знаци и 

белези на кучето. В противен случай, при неспазване на тия условия, 

ловджийските кучета се залавят и притежателите им се облагат с такса на 

общо основание. 

Д. Кучетата по-млади от три месеца не се облагат. 

Чл. 8. Селяните в пазарните и други дни, които идват в града и водят със себе 

си кучета, последните трябва задължително да бъдат вързани. В противен 

случай тия кучета ще се смятат за безстопанствени, ще се ловят и убиват от 

предприемача. 

Чл. 9. Ловенето на кучета от предприемача ще става ежедневно през 

определени от кметството часове, през другите часове на деня, ловенето на 

кучета е забранено. Обаче Общинското управление си запазва правото при 

появяване на бяс или в следствие на други някои причини, които биха 

наложили масово изтребление на безстопанствените кучета, да застави 

предприемача да лови кучета и през останалите часове на денонощието, било 

по целия град, било по оказани отделни квартали на града. За същите случаи 

Общинското управление си запазва правото да трови, чрез своите си органи, 

горните кучета. 

10. Ловенето на кучетата от предприемача ще се извършва по улиците, 

площадите, пазарищата, публичните градини и празните незаградени места, 

като осбено внимание ще се обръща на тези места и заведения, около които се 

събират най-много безстпанствени кучета: кланницата, пазаря, болницата, 

казармата, гостилниците и др. 

11. Ловенето на кучета става от подготвени за целта хора на предприемача с 

доставени от него металически телени примки, поставени върху дървени 

прътове. 

12. Ловят се на общи основания всички кучета, които не носят остановената в 

чл. 5 и 7 марка, обче, след като стпанинът на заловеното куче установи, чрез 

квитанция, че е изплатил таксата и марката за това куче, предприемачът е 

длъжен да го освободи веднага, а след изтичанет на 6 месеца от отдаването на 

предприятиет, ще се залавят и кучетата, които се пущат да ходят в града без 

намордник. За ловенето на кучета предприемачът е длъжен да си набави 

специална кола с кон и хамут, както и всички уреди за ловенето им... които 

трябва да бъдт боядисани и поне веднъж в седмицата да ги измива и 

дезинфикцира под ръководството на общинските ветиринарни органи. 
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13. Заловените кучета се откарват в специално подготвен от закупчиака 

капан, поддържането на който, през контрактния срок, е за сметка на 

предприемача, който е длъжен да се грижи за чистотата на капана и неговото 

дезинфекциране най-малко един път в седмицата. В капана заловените кучета 

се държат в продължение на три дни, през което той е длъжен да се грижи за 

отхранването и напояването им и ако през това време не се явят стопаните им 

за да ги освободят, те се убиват по начин указан от общинската санитарно-

ветеринарна власт. 

14. Безусловно се забранява на предприемача да търгува със заловените 

кучета. 

15. Ако у заловените кучета в капана за кучета се констатира от общин. 

Санитарно-ветеринарни органи бяс или друга заразителна болест, то 

предприемачът няма право да освобождава кучета, които са били в капана с 

болното куче и такива кучета се убиват. 

16. Стопаните на заловените без огърлица с металически знак кучета, ако 

искат те да им бъдат освободени, плащат такса от 10 лв. Дневно за храна, 

облагаемата такса, ако не са били обложени и стойността на металическия 

знак, който веднага получават от закупчика. 

17. Убиването на кучетата и заравянето им ще става по начин и места 

посочени от Санитарно-ветеринарните власти при Общината. 

Забележка 1: Кожите на намерените от общинската санитарно-ветеринарна 

власт здрави кучета остават в полза на предприемача. 

Забележка 2: Предприемачът е длъжен да предстви в края на всеки три 

месеца в канцеларията на началника на Ветиринарната служба списък на 

всички таксувани кучета, в която е показан поредният номер на марките, име, 

презиме и фамилия на стопанина, улицата и номера на жилището, 

18. За констатиране на актове, нарушения от страна на предприемача на 

поемните условия през конкретия срок, предприемачът с заповед от 

Общинското управление се глобява: за пръв път до 500 лв., за втори до 1000 

лв., за трето до 2000 лв., след което Общинското управление без съд и други 

формалности може да унищожи контракта....” 

През 20-те години на 20-ти век ни се разкрива една много стройна система на 

взаимоотношенията между кучето и човека. Сложен е въпросът до каква 

степен е хуманно да се убиват или евтаназират бездомните кучета. Въпреки 

това тази практика продължава до към 1989 г. 

В Държавен архив – Варна (ДА – Варна, Ф. 1583, оп. 1, а.е. 9) се пази също и 

„Отчет на кмета за дейността на общински приемник за безстопанствени 

кучета, намиращ се под ръководството на район „Владислав Варненчик” при 

Община Варна за периода 1998 – първото тримесечие на 1999 г.”. На неговите 
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страници откриваме следната, не особено обнадеждаваща картина от 

близкото минало: 

„I.  Проблеми, породени от присъствието на безстопанствените и домашните 

кучета: 

... Най-общо биха могли да се разделят на три групи: 

- Естетически; 

- Медицински (ухапвания, заболявания); 

- Психологически. 

Присъствието на безстопанствени кучета в град като Варна затормозява 

развитието на свободния отдих и туризма, създавайки му лош имидж. 

От друга страна ХЕИ сочат прогресивно увеличаване на заболяванията от 

ехинококоза, марсилска треска, Q – треска и други, пряко или косвено 

причинени от кучета. 

Общественото мнение е крайно поляризирано в мнението си за разрешаване 

на този проблем – около 30% от жителите на Варна смятат, че той може да 

бъде решен като животните се кастрират (стерилизират), други 30% са на 

мнение, че безпризорните кучета трябва да се евтаназират, около 15% виждат 

спасение в обезпаразитяването и пускането им на свобода. 

II. Проблеми при редуцирането на популацията: 

За последен път по-осезаемо редуциране на популацията на 

безстопанствените кучета е направено през 1989 г., а към настоящия момент е 

около 3500 по данни на Район „Вл. Варненчик”.  

Особен проблем при намаляването на популацията, използвайки методите на 

кастриране като най-хуманни, е липсата на средства. За цялостната обработка 

на едно животно е необходима средно сумата от 5000 лв., като в тази 

себестойност не се включват разходите за заплати на обслужващия персонал, 

ел. енергия, гориво за специализирания автомобил и текущи ремонти. 

Към необходимите разходи, трябва да бъдат прибавени и тези, нужни за 

построяване и оборудване на специализирани помещения за разширяване на 

капацитета на съществуващия приемник. 

Общо за бюджета 1998 г. Община Варна е предвидила за дейността на 

приемника около 20 мил. лв., което означава около 1600 екземпляра годишно 

или около 10 кучета дневно за медицински манипулации. 

Използваните консумативи (упойващи средства и др.) са внесени и 

представляват относително голям дял от разходите по дейността. 

Другият основен проблем при осъществяването на дейността по редуциране 

на популацията е психологическата нагласа на обществеността, а именно 

любовта към животните и неразбирането на прилаганите методи от страна на 

екипа на приемника. Липсата на законова уредба за дейността я прави 
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атакуема от страна на местни и международни организации за защита на 

животните. 

III. Мероприятия, извършени с помощта на ОПБК – с. Каменар. 

1. Беше подписан договор за взаимно сътрудничество между районната и 

немската организация „Помощ за животните в България”, по смисъла на 

който двете страни ще упражняват съвместна дейност и контрол по 

изпълнение на програмата за намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета във Варна. 

2. Ловенето на животни освен с примка се извършва и медицинска тръба с 

упойващи средства, което значително увеличава ефективността на лова. За 

отчетния период са използвани 98 бр. спринцовки и 230 бр. игли, част от тях 

предоставени безвъзмездно от Григор Димитров, Представител на „Помощ за 

животните в България”. 

3. Изготвена е нова заповед на Кмета на Район „Вл. Варненчик”, която 

регламентира обработката на постъпилите в приемника животни, по смисъла 

на, която същите се групират в три групи: А – здрави, Б – за лекуване, В – за 

унищожаване, непозволяващи лечение. 

4. Съставяне на протокол с комисия и унищожаване на животни в група В. 

5. Съвместно с фондация „Зооантропология” се проведе семинар на 

национално ниво, на който се обсъди проблемът със заболяването „Бруцелоза 

канис” – м. май. 

6. При предаването на кучетата взети под „патронаж” задължително се издава 

регистрационен талон, след представяне на бележка за платен данък в 

съответното кметство. 

7. Кучетата се групират в 3 вида:  

А. Домашни 

Б. Под патронаж 

В. Безстопанствени 

ОПБК се грижи само за безстопанствените кучета. 

8. Липсата на общинска наредба, която да третира отношенията на 

собствениците на домашните кучета и под патронаж, създава допълнителни 

неясноти сред обществото, като иска от нас помощ за всичко свързано с 

кучето, независимо дали е домашно, под патронаж или помияр. 

9. Срещаме и допълнителни трудности с еколозите на отделните районни 

кметства, които също не познават общинската наредба, не следят при 

оплакване кучето домашно ли е, под патронаж или помияр. Не се изискват 

бележки за платен данък и не се съставят актове за нарушение на 

обществения ред. 
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10. Предлагам на Управителя на ОПБК също да му бъде дадено правото на 

актосъставител. 

11. За подобряване дейността при ловуване ще бъде закупен въздушен 

пистолет за 300 $ и автоматична пръчка за 380 $. 

12. Район „Вл. Варненчик” поддържа връзки с германски организации, 

директно и със сателитния канал HR, в който често се доставят кучета от 

Каменар, които се предлагат на любители от Германия с цел набиране на 

средства. ОПБК получи и пратка с употребявани дрехи, които ще раздават на 

социално слаби граждани, полагащи грижи за бездомните животни. 

13. Постоянни проблеми създават природозащитните организации свързани с 

фондацията, на която е председател г-н Татарчев, като постоянно се дават 

неверни информации и се злоупотребява с лоялността ни към тях. Разбиране 

проявяват другите организации като: „Помощ за животните на Варна” с 

председател Гр. Димитров и „Екогласност” с председател г-жа Мандева. 

14. Екипът на приемника е отреагирал на 157 жалби и сигнали по телефона и 

на 54 писмени (лични, на обществени организации или група от граждани). 

15. Излъчени са три репортажа по ефирна и кабелна телевизии за 

популяризирането на дейността на ловенето и кастрацията и за запознаването 

на гражданите. 

16. Общо са подписани 5 договора с природозащитни организации.” 

Както е видно има доста голям ръст на проблемите с бездомните и 

домашните кучета през 90-те години на 20 век., дори в сравнение с 20-те 

години!?? В началото на 21 век се увеличават дейностите и се въвеждат 

редица наредби за Обществения ред и т.н., засягащи отношенията на хората и 

кучетата. Водят се много дела срещу някои норми. Във Варна Приемникът за 

бездомни кучета прераства в Приют, като през 2010 г. му е направен основен 

ремонт и капацитетът му е увеличен на 200 животни. Като гражданска 

инициатива за подпомагане на дейността му и осиновяванията на кучета от 

2014 г. функционира и Фейсбук група „Доброволци към Общински приют за 

безстопанствени кучета – Каменар, Варна”. В стартовата 2014 г. са осиновени 

110 кучета. Днес отношенията между куче и човек във Варна са уредени с 

Наредбата за обществения ред от 3 юли 2007 г. Въпреки предприетите 

действия проблемът с бездомните кучета все още не е решен. 

Към Община Варна функционира и Електронен регистър за домашни и 

безстопанствени кучета. Електронният регистър представлява система от база 

данни, в която е записана информация за всички намиращи се на територията 

на община Варна домашни любимци и безстопанствени кучета. 

Идентификацията на всяко животно става посредством микрочип. Всеки 

микрочип има уникален номер съдържащ информация за домашния любимец. 
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Регистърът се използва от ветеринарните клиники и общинска администрация 

съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и Програмата за 

овладяване на популацията на безстопанствени животни приета от ОбС – 

Варна. 

Достъп до регистъра има всеки гражданин собственик на домашен любимец. 

Във Варна имаме дори паметник, представящ по най-добрия начин 

отношенията човек – куче. Паметникът на граничаря е открит на 30 ян. 1918 

г.  В продължение на повече от 25 години той е бил любимо място на 

жителите на града и един от най-посещавани паметници, тъй като е 

единственият, посветен на войните за Обединението на България. 

Монументът е изграден в памет на загиналите офицери, сержанти и войници 

от 15-та Погранична дружина на варненския „Осми пехотен Приморски полк 

на Н.Ц.В. Княгиня Мария-Луиза”, чийто граничен пост се намирал недалеч от 

монумента и понастоящем е Природонаучен музей. По първоначален проект 

на архитект Евгени Дякович, над самия постамент бил поставен изработения 

от Кирил Шиваров, орел от мрамор с прибрани криле. В този период, 

паметникът е известен и като Орловият паметник. По-късно, около 1922 г., за 

да бъде още по-силна и заради пропорцинален дисбаланс скулптурната 

композиция е заменена с тази, която е и до днес „Граничар с куче”. Снимки 

на двата варианта на паметника се пазят в Колекция от снимки „Стара Варна” 

на Държавен архив – Варна (ДА – Варна, Ф. 711К, оп. 1, а.е. 36, л. 1 и 2).  

След 1944 г. паметникът е бил изоставен, забравен и отдаден на разрухата. 

През 1989 г. патриотично възпитани варненци с помощта на общината 

ремонтираха паметника, а скулптори реставрираха композицията на 

граничаря с кучето, създадена също от най-изтъкнатия варненски скулптор 

Кирил Шиваров. За щастие и в момента паметникът е добре поддържан и има 

специално осветление. 

Интересен факт е, че в България има още един паметник на граничар с куче. 

Това е паметникът в с. Ваклиново (кръстено на него, изграден през 1960 г.), 

представящ граничаря Вергил Ваклинов и кучето му Вихър, загинали в 

сражение с нарушители на държавната граница на 1 юли 1953 г., край с. 

Бръщен, общ. Доспат. 

 

Владимир БЕКОВ 
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