
18.12.2018 

1. Определят Росица Цветкова Христозова като лице за контакт с FCI; 

2. БРФК да запази комплекс „40-те“ извора като наемател; 

3. Антоан Хлебаров да се номинира за FCI ALL ROUND съдия;  

4. Според протоколи на Съдийската комисия Златина Давидовска се номинира за 

международен съдия за 1 FCI група и Катя Стефанова се номинира за 

международен съдия за 8 и 10 FCI групи. 

5. Таксата за българските породи кучета на мероприятия на БРФК е 10 лв; 

6.  Срокът за подаване на документи за издаване на родословия се променя от 60 

на 90 дни. 

27.12.2018 

1. Променят седалището и адреса на управление на БРФК  

от гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Витоша“ №31, тел. 0896044788, 

електронна поща bgcynology@gmail.com, интернет страница http://brfk.org   

на гр. София, 1113, район „Изгрев“, ЖК „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ №27, тел. 

0896044788, електронна поща office@brfk.bg, интернет страница 

http://brfk.bg 

2. Уставът на БРФК да бъде актуализиран с оглед на промяната по т.1. 

10.01.2019 

1. За причиняване на щети на БРФК в особено големи размери, а именно: 

- Към НАП – над 1 милион лв 

- Към ТК Албена –  над 70 хиляди лв 

- Към  FCI  -  над 18 хиляди евро 

- Теленор – 3 800 лв 

- Хотел Монтесито – 2 100 лв 

- За не предаване на счетоводната и правна документация на БРФК, дори след 

нотариална покана и умишлено спъване на работата на БРФК 

- За Присъда от 23.05.2017г. по НДОХ №15940/2012 за блудство с малолетна 

Отнема съдийските права на Камен Литов завинаги, СЧИТАНО ОТ 14.01.2019 

2. За неплатени задължения в размер на 9000 лв /неплатени сметки за хотел, 

ресторант и наем за стадион Шкорпиловци/ от президент на клуб, член на БРФК,  

Отнема съдийски права на Красимир Тодоров за една година, СЧИТАНО ОТ 

14.01.2019 

3. Възстановява съдийските права, поради неправомерно отнемане, на: 

- Иван Димитров 

- Георги Евтимов 

- Димитър Бояновски 

- Андон Тодоров - посмъртно 

    СЧИТАНО ОТ 14.01.2019 

4. Да се свика Общо събрание на БРФК със следния дневен ред: 

mailto:bgcynology@gmail.com
http://brfk.org/
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- Приемане и изключване на членове; 

- Изменение и допълнение на Устава на БРФК; 

- Избор на комисии и Контролен съвет. 

01.03.2019 

1. Всички членове на БРФК да представят актуални свидетелства за съдимост  на 

законните си представители  в срок от 14 дни от датата на изпращане чрез ел. 

поща на уведомлението 

18.03.2019 

 1.  Свикват ОС на БРФК на 21,04,2019 …………….. 

 2. ОС дневен ред  

- Изключване на членове 

- Приемане на нови членове 

- Приемане промени в Устава 

- Избор на комисии 

25.03.2019 

1.Изложбите  CACIB за 2020г. ще бъдат заявени както следва: 

М. януари  – 24-26 София 

М. февруари - 14-16 София 

М. март - 19-22 София 

М. април - 10-12 Асеновград 

М. май - 15-17 Добрич 

М. юни - 17-21 Каварна 

М. юли - 15-19 Каварна 

М.август - 19-23 Каварна 

М. септември- 18-20 Асеновград 

М. октомври - 16-18 Пловдив 

М.ноември - 13-15 Пловдив 

М.декември - 17-20  София 

2.  Да не се допуска уронване на престижа на БРФК   

02.04.2019 

 А/ Да се изпрати покана за ОС на БРФК на 21.04.2019г. за приемане, на 

кандидатите за членове: 

1. Сдружение с нестопанска цел „Национален клуб Австралийски кетълдог – 

България“ 

2. Клуб Дого канарио българия, Петър Куюмджиев  

3. Чихуахуа клуб България, Диана Стоянова    

4.    Сдружение Бълг. Кинол. Клуб йоркшир териер" Екатерина Бецина  



4. Български киноложки Бобтейл клуб - Силвия Данкова    

5. Български киноложки клуб – фараоново куче, Ели Георгиева  

6. Български клуб кокери – англ. и америк., Георги Ефтимов  

7. Национален български нюфаундленд клуб, Юксел Кадриев   

8. Кинол. Д-во Траяна, Стара Загора, Радослава Палешутска  

9. Спортен клуб „Следдог спорт България“, Ивелин Тодоров  

10. Кане корсо, Диана Русева       

11. Български национален клуб Немски дог, Хушманд Салмаси  

12. Национален голдън редривър клуб, Йорданка Павлова    

13. Клуб епаньол бретон България, Катя Стефанова  

14. Национален клуб Канаан дог България, Анна Стоянова 

15. Клуб Дакел, Цвети Димитрова 

16. Киноложки клуб на Кавалер кинг чарлз шпаньол – България, Мирослав Вълчев 

17. Български клуб Уелско корги – пембрук и кардиган, Стоян Стоянов  

18. Софийско киноложко дружество, Христо Тотев 

19. Клуб Мопс, Конова 

20. Киноложко дружество Харманли 

21. Клуб Чао-чао 

Б/Предложения за изключване на клубове –  

1. Клуб епаньол бретон България, Катя Стефанова – изключване на стария  

2. Национален голдън редривър клуб, Орлин Миланов се отказва  

3. Български киноложки клуб Бриард  

4. Български киноложки клуб Бусерон  

5. Български клуб Уелско корги  

6. Сдружение Български клуб Бяло швейцарско овчарско куче    

В/Предложение за изслушване на клубове, кандидати за членове на БРФК –  

Сдружение Тибетски мастиф До-Кхи България, Димитър Балчев Йорданов 

Г/Да се изработи и предложи за приемане – Правилник за работа на клубовете,  

Д/Да се възстановят съдийските права на Петър Радев и Коста Карачанов  

 

06.04.2019 

1. Ще се приемат за членове на БРФК само кандидати, отговарящи напълно на 

изискванията за предоставена информация и документи;  

2. Изискване на свидетелство за съдимост на всички български съдии; 

Препоръка към клуб БОГОК за смяна на президента  му в двумесечен срок, 

поради осъдителна присъда и уронване престижа на БРФК; 

3. Определят за представяне на ОС председатели на комисии към БРФК, както 

следва: 

БЪЛГАРСКИ ПОРОДИ 

ДЕЛЧО КОЧАНКОВ, ХРИСТО КЪНЕВ, СТЕФАН ПОПОВ 

СЪДИЙСКА 

РАДОСЛАВ СТОЙНОВ, ГАЛИНА ТОДОРОВА, НИКОЛИНА ДАВИДОВСКА 

СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНА 

СМИЛЕНА ШЕПЪРТ, ИВЕЛИН ТОДОРОВ, ВЕНЦИ ДАЧЕВСКИ  



 

ХЕНДЛИНГ И ГРУУМИНГ 

АНТОАН ХЛЕБАРОВ, ЕМИЛИЯ ДЖИДРОВА,  ДЕНИЦА АТАНАСОВА 

СЕЛЕКЦИОННО-РАЗВЪДНА 

ИВАН ИВАНОВ, ДИАНА АНЕВА, ЗЛАТАН РАНГЕЛОВ 

ПРАВНО-АРБИТРАЖНА 

ПЕТЪР ПЕТРОВ, ПЕТЪР РАДЕВ, ГЕРГАНА БАКАЛОВА 

КОНТИНЕНТАЛНИ ПТИЧАРИ 

КАТЯ СТЕФАНОВА, ТОДОР ГИЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ 

ОСТРОВНИ ПТИЧАРИ 

МИРОСЛАВ НЕНКОВСКИ, МИЛЕН ТОДОРОВ, ПАВЛИН КАЗАКОВ 

 

15.05.2019 

 Поради разпространение на фалшиви новини, опити за разцепване и 

създаване на лош имидж на БРФК, Да се отнемат съдийските права на Георги 

Шанков за 2 години, считано от 17.05.2019г. 

  

21.06.2019 

1. По т.1 – Да има наблюдател от БРФК на всяка специалка и САС, както и на ОС на 

клубовете; 

2. По т.2 – Поради неизпълнение на решение на ОС от 21.04.2019г. за промяна на 

ръководството, БОГОК се изключва като член на БРФК, считано от 21.06.2019г. 

Желаещите да продължат да са членове на БРФК, могат да се обърнат за членство 

към Киноложките дружества; 

3. По т.3 – Да се създаде комисия, в най-къс срок, за предложения за всеки отделен 

случай с хапещи кучета. Наказанията могат да бъдат – спиране от разплод или 

кастриране;  

Да се поиска становище от членовете на БРФК относно предложените промени в 

ЗВМД и да се проведат консултации и разговори с представители на комисиите в 

Народното събрание по въпросите, касаещи членовете на БРФК; 

4. По т. 4 – Изисква се от експерта г-н Торстен Лемер в срок до 30 юли да предостави 

в писмена форма на УС на БРФК своята гледна точка и обяснение по случая; 

Да се изпрати писмо запитване за становище от Норвежката федерация, което да 

се разгледа. След това ще се реши дали да се налага наказание на Торстен Лемер; 

Временно спира правата за съдене на изложби в България и чужбина на г-н 

Торстен Лемер до окончателно решаване на случая. 

- Спиране на съдийските права за 1 година на Мария Цанева, за съдене на 

изложба на алтернативна организация. 

 

01.07.2019 

1. По т.1 и 2 – Да се използват протоколите от проверките на НАП за подаване на 

Жалба срещу Пеновски за набеждаване. 

Поведението на г-н Симеон Василев по време на оценяването на кучетата от 

породата чихуахуа се оценява като непристойно, неспортсменско и обидно 



спрямо организаторите на изложбата, съдията в ринга, съперниците в породния 

ринг и цялата публика. Това мнение се потвърждава и от неговите публикации в 

социалните мрежи същия ден. Поради тези причини УС на БРФК  лишава от 

право на участие в изложбите, организирани от БРФК, г-н Симеон Василев за 

срок от 2 години.  

УС на БРФК обръща сериозно внимание на всички свои членове, че подобни 

инциденти и поведение уронващи доброто име на организацията ни, са 

нежелателни и абсолютно неприемливи. Те ще бъдат наказвани и 

предотвратявани безкомпромисно и в бъдеще 

2. Да не се допускат на изложби на БРФК, нито като изложители, нито като 

хендлери, нито като собственици, лицата: 

Александър Пеновски 

Николай Славчев 

Камен Литов 

Красимир Тодоров 

Симеон Василев 

По т.3 Всички български съдии да вземат участие в подготовката и провеждането 

на поне 2 международни изложби годишно. 

 

28.07.2019 

  

1. По т.1 Ако Т. Леммер не предостави обяснение по случай до 30.07.2019, да му се 

отнемат съдийските права за 1 година, поради нежелание за комуникация с 

БРФК, чийто съдия е той. 

2. По т.2 Звездалина Радичкова да се обърне към клуба, към който членува Яна 

Черкасова. 

3. По т.3 Молбата на Бонка Георгиева Ласло – сръбски FCI  съдия, за сега остава без 

движение. 

4. По т.4 Ивайло Паскалев да се обърне към клуба, към който членува „Blackseegold“ 

5. По т.5 Проект-споразумение между ENCI, БРФК и ЛРД Сокол СЕ ОТХВРЛЯ, защото 

не е в интерес на БРФК. 

6. По т. 6 Поставяне на чипове на всички кучета на членове на БРФК, задължително. 

За всички участници на мероприятия на БРФК от 01.10.2019г. записването ще 

става с номер на микрочип и родословия ще се издават само на животни с 

микрочип. 

7. Всички постъпили молби за членство ще се разглеждат 1 месец преди ОС 

8. Да се потърси съдебна отговорност от Камен Литов за неправилното разходване 

на средства и злоупотреба със служебно положение по време на неговото 

председателстване на БРФК. 

9. В родословието на кучетата да се записва само истинския производител без 

допълнителна приставка за втори собственик. 

 

 

 



29.09.2019 

 
22-24,01,2021 София 

19-21,02,2021 София 

18-21,03,2021 София 

15-18,04,2021 Асеновград 

14-16,05,2021 Добрич 

16-20,06,2021 Каварна 

14-18,07,2021 Каварна 

18-22,08,2021 Каварна 

16-19,09,2021 Асеновград 

14-17,10,2021 Пловдив 

12-14,11,2021 Пловдив 

17-19,12,2021 София 

 

30,10,2019 

1. По т.1  – Да се отпусне парична помощ на СК Следдог Спорт Б-я, за участие в 

Европейско първенство на МФ за спорт с родословни впрегатни кучета, с дати 

на провеждане 7-10,11,2019г., Унгария в размер на 2000 /две хиляди/ лв чрез 

Договор за дарение; 

2. По т.2 – Остава без движение трансфера на киноложки съдия Бонка Ласло от 

Сърбия в България; 

3. По т. 4 – Представител на УС Стефан Попов да присъства на изложбата на Клуб 

ОГОК на 17.11.2019г в Сливен 

4. По т.5 – Да се присъства на Световното изложение в Испания 23-26,04,2020; 

5. Определя се такса за съдийски права в размер на  100 лв за международни 

съдии и 80лв за национални съдии; 

6. По т.7  – Да се отпусне парична помощ на Мирослав Ненковски, организатор 

на Св. Хуберт, 2019, за мероприятието в размер на 1180 чрез Договор за 

дарение; 

7. По т.9 – Остава без движение към момента. 

 

  

 


