
ОТВОРЕНО ПИСМО 

на президента на БРФК към киноложката общност в България 

 

Уважаеми кинолози, членове и симпатизанти на БРФК, 

 

Изминаха 6 месеца от смяната на ръководството на БРФК. Каква е 

равносметката: 

Много трудни 2 месеца в края на 2018 година. Липса на всякаква 

приемственост. Блокиране на уеб сайта, отказ от предаване на 

счетоводството, което до ден днешен продължава да липсва. Направен 

беше опит да се осуети Извънредното общо събрание и предишният 

едноличен управляващ на БРФК и неговото обкръжение бяха принудени да 

се срещнат лице в лице с отношението на всички редовни и новоприети 

клубове към тях. Стана ясно, че връщане назад няма и тогава след бурята 

изплува пяната – този, който носи отговорност за счетоводството на БРФК, 

написа писмо до FCI, в което се „притеснява“ за лошото финансово 

положение, друг се самопредложи за президент на нова организация, а 

„върхът“ бе достигнат с напъните пред властите от самия бивш управляващ 

- БРФК по-скоро да се обяви във фалит. Заедно с всичко това, далаверите 

продължават и още има хора, които си мислят, че финикийските знаци ще 

оправят всяка драма. Думи като „чест“ и „достойнство“ за някои са наистина 

само думи, които безцеремонно поругаха.   

 

Уважаеми колеги кинолози,  

 

Ако в България има нова Киноложка организация към  FCI, тя ще 

трябва да премине всички начални етапи, което означава, че България ще 

достигне сегашното си положение в международната организация за поне 

10 години. Така че нищо не може да започне „НА ЧИСТО“ , трябва да се 

излекуваме сами – да отстраним гнилото и с търпение да изградим 

здравото.  Борбата срещу БРФК вече се води с девиза „АКО БРФК НЕ Е НАША, 

НЯМА ДА Е НА НИКОГО“. Фирмата, която уж е водила счетоводството, 

заведе дело за пари, без да е предоставила и един счетоводен документ. 

Тези, които ограбиха и съсипаха БРФК сега са „най-загрижените кинолози“ 

и се стремят с всички средства да унищожат и малкото, останало след тях. 

Пишат даже „информационни писма“ за грешки, като забравят собственото 

си минало.  



Въпреки всичко това, придружено с облаци от клюки, интриги и 

лъжливи новини ние се справихме до тук отлично! За редовите кинолози 

трусове нямаше, освен едномесечното затваряне на офиса за 

преместването му. 

 Организирахме се добре и без да разхищаваме ресурси изплатихме 

всички задължения към  FCI. 

 България участва с пълноправен глас в Генералната асамблея на FCI 

и подкрепи избирането на новия президент г-н Тамаш Якел. Много държави 

със задължения не можаха да направят това. 

 Направихме първи преглед на всички чужденци, станали български 

съдии по неясен начин. 12 от тях бяха изтрити от нашата съдийска листа в  

FCI. Много важна и смела крачка, за която бяхме поздравени. 

 Проведохме Извънредно общо събрание, на което изключихме 

клубове, създадени единствено с цел „гласуване“ . Приехме нови членове. 

 В синхрон с вижданията на FCI , въведохме минимални изисквания 

за морал и обществено поведение чрез свидетелство за съдимост.  

 Въведохме счетоводна отчетност, която възложихме на одиторска 

фирма. Поставихме касови апарати в офиса на БРФК и на всяка изложба, 

които използваме според изискванията на НАП. Направена ни беше 

проверка от НАП, предизвикана от бившия счетоводител, която за първи 

път завърши без акт за БРФК. 

 Със съжаление ще спомена и работата ни с адвокатска кантора, но 

това се налага заради непрекъснатите казуси, в които ни вкарват отчаяно 

„загрижените“ за федерацията субекти, които вече всички добре познавате. 

Единствената им цел е изтощаване на федерацията – финансово и 

психически, но ние вече се чувстваме много по-силни, защото получаваме 

подкрепата на членовете на БРФК.  

 Постигнахме споразумение с Община КАВАРНА за провеждане на 

морските изложби. 

 Закупихме нова офис техника, защото от стария офис не получихме 

нищо.   

 Осигурихме спонсорство и награден фонд за изложителите. 

 Дадохме на киноложките съдии правото да съдят по съвест, а не по 

поръчка и така получихме съгласието за съдийстване в България от известни 

международни съдии, които до сега отказваха да станат част от този комикс.  

Доверието към справедливостта на нашите изложби бавно, но сигурно се 

завръща, заедно с нови изложители. 



 Изготвихме и предоставихме за одобрение споразумения с редица 

държави, отнасящи се до взаимното признаване на национални породи и 

титли за национални шампиони. 

 Работим усилено за признаване на българските национални породи. 

 Наложи се да вземем съдийските права за две години на Костадин 

Шанков за разпространение на фалшиви новини, създаване на лош 

имидж на федерацията пред света и опити за разцепление. 

 Поговорката казва че: „Приятел не ти е този, който плаче с теб, а този, 

който се радва на успехите ти.“ „Загрижените“ за нас не се зарадваха на 

нито един успех, те яростно тръбяха и продължават да тръбят колко сме зле. 

 

 Уважаеми колеги и приятели, 

 

 Злосторници винаги ще има, важното е да следваме пътя си и да не 

даваме поле за техните изяви.  Твърдо сме убедени, че любовта ни към 

кучето, желанието ни да сме Общност от приятели и съмишленици, 

взаимното ни разбиране и уважение ще надмогнат боричканията с низки 

страсти и ще ни карат да се радваме на всяко киноложко събитие и да 

намираме приятели сред всеки киноложки клуб! 

 

 Разчитаме на вашата морална подкрепа и ви желаем много здраве 

и градивна работа! 

 

 

30.05.2019       Зооинж. Георги Христозов 

БРФК Президент 

  

  

  

  

 


