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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Дисциплинарният правилник (ДП) на Българска републиканска
федерация по кинология (БРФК) определя вътрешните норми на
федерацията относно дисциплинарните нарушения, правилата и
процедурите за налагане на наказанията и изпълнението им и
регулира/регламентира въпросите свързани с поведението и дисциплината
на клубове, киноложки дружества, участници в екстериорини изложби,
спортни и социални мероприятия, съдии, деятели, делегати на БРФК,
технически и помощен персонал.
Член 2. Предназначението на ДП е да способства спазването на правилата
и нормативните документи на БРФК от всички клубове, киноложки
дружества, участници в екстериорини изложби, спортни и социални
мероприятия, съдии, деятели, делегати на БРФК, технически и помощен
персонал.
Член 3. Санкциите на ДП са насочени към създаване на най-добри условия
за изпълнение на дейността на БРФК.
Член 4. Прилагането на Дисциплинарния правилник се извършва съгласно
устава на федерацията от Управителния съвет (УС) на БРФК, която налага
предвидените по-долу наказания и предвижда санкции за клубове,
киноложки дружества, участници в екстериорини изложби, спортни и
социални мероприятия, съдии, деятели, делегати на БРФК, технически и
помощен персонал и други лицензирани лица нарушили нормативните
норми на БРФК.
Член 5. По смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник:
ал.1 Официални лица са: Участниците в екстериорни изложби, спортни
мероприятия и социални събития.
ал.2 Длъжностни лица са: Представители на федерацията и нейните
структури, технически и помощен персонал.
ал.3 Лицензирани лица са: Председатели на клубове, служители на
клубове, отговорници по развъдната дейност, треньори по спорт и работа с
кучета и състезатели, съдии и други.
Член 6. При особено тежки провинения не упоменати в ДП, по писмено
предложение на член на Управителния съвет на БРФК, Председателят на
УС предлага наказанието да бъде утвърдено от УС на БРФК съгласно

Устава, Правилата и Разпоредбите БРФК и Международната Федерация по
Кинология (МФК).
Член 7. Управителният съвет на БРФК си запазва правото да налага и
други наказания, освен предвидените в правилника, съобразно
обстоятелствата, значимостта и общественото отражение на всеки отделен
случай.
Член 8. Наказанията на член на УС се налагат от УС на БРФК по
предложение на Председателя на УС.

II.

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ

Член 1. По смисъла на този Дисциплинарен правилник видовете
нарушения, степенувани по тежест, са следните:
ал.1 непристойно и провокативно поведение във и извън мястото на
провеждане на мероприятието
ал.2 повтарящи се непристойни
ал.3 обида - обидни думи, заплахи, неприлични жестове
ал.4 опит и заплахи за саморазправа
ал.5 саморазправа - употреба на физическа сила
ал.6 уговаряне на оценки и класиране на екстрериорни изложби, спортни
мероприятия и др.
ал.7 корупция
ал.8 устни или писмени изявления на уронващи престижа на кинологията
като цяло, БРФК и МФК.
ал.9 неспазване на устава, правилата, и разпоредбите на БРФК и МФК.
ал.10 не хуманно отношение към животните

III.

НАКAЗАНИЯ НА УЧАСТНИЦИ В ЕКСТРЕИОРНИ
ИЗЛОЖБИ, СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И СОЦИАЛНИ
СЪБИТИЯ

Член 1. Обръщане на внимание и предупреждение :

ал.1 За непристойно поведение в и извън ринга преди, по време и след
изложбата/състезанието, освен ако по доклад или представени
доказателства УС не наложи по-тежко наказание.
ал.2 Не хуманно отношение към животните
Член 2. Предупреждение за забрана за участие в екстериорни изложби,
спортни мероприятия и социални събития :
ал.1 За обида на официални, лицензирани и длъжностни лица на БРФК,
освен ако по доклад или представени доказателства УС не наложи по
тежко наказание
ал.2 За отправяне на закани и неприлични жестове към официални,
лицензирани и длъжностни лица на БРФК, освен ако по доклад или
представени доказателства ДК не наложи по тежко наказание
ал.3 За провокативно, предизвикателно, обидно и грубо поведение
ал.4 За самоволно напускане на ринга на участник/изложител, без същият
да е отстранен или да е получил разрешение от съдиите
ал.5 За неспазване на указанията на длъжностни лица
ал.6 За не хуманно отношение към животните
ал.6 Във всички останали случаи предвидени в Устава, Правилата и
Разпоредбите на БРФК и МФК.
Член 3. Забрана за участие в екстериорни изложби, спортни мероприятия и
социални събития за период от една година :
ал.1 За обида на официални, лицензирани и длъжностни лица на БРФК,
освен ако по доклад или представени доказателства УС не наложи по
тежко наказание.
ал.2 За опит за физическа саморазправа с официални, лицензирани и
длъжностни лица на БРФК, освен ако по доклад или представени
доказателства УС не наложи по-тежко наказание.
ал.3 За не хуманно отношение към животните
ал.4 При повторно провинение по чл.2 от раздел 3-ти н а настоящия
правилник, както и за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по
предходните членове.
ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Устава, Правилата и
Наредбите на БРФК и МФК.

Член 4. Забрана за участие в екстериорни изложби, спортни мероприятия и
социални събития за период от две години и забрана за заемане на
длъжност в структурите на БРФК:
ал.1 За физическа саморазправа официални, лицензирани и длъжностни
лица на БРФК, освен ако по доклад или представени доказателства УС не
наложи по-тежко наказание.
ал.2 За опит за корупция и уговаряне на оценки и класиране на
екстрериорни изложби, спортни мероприятия, освен ако по доклад или
представени доказателства УС не наложи по-тежко наказание.
ал.5 За устни или писмени изявления уронващи престижа БРФК и FCI в
страната и чужбина, ако по доклад или представени доказателства УС не
наложи по-тежко наказание.
ал. 6 Не хуманно отношение към животните.
ал.8 При повторно провинение по чл.3 от раздел трети на настоящия
правилник, както и за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по
предходните членове.
ал.9 Във всички останали случаи предвидени в Устава, Правилата и
Наредбите на БРФК и МФК.
Член 5. Отнемане на права завинаги за развъждане и участия в
екстериорни изложби, спортни мероприятия и социални събития под
егидата на БРФК, отнемане на съдийски права и забрана за заемане на
длъжност в структурите на БРФК:
ал.1 За доказа корупция, като за случая се уведомява Прокуратурата.
ал. 2 За доказано уговаряне на оценки и класиране на екстрериорни
изложби, спортни мероприятия
ал.3 При заплаха за живота членове на официални, лицензиран и
длъжностни лица на БРФК.
ал.4 Не хуманно отношение към животните.
ал.4 При повторни провинения по чл.4 от раздел трети на настоящия
правилник, както и за системни рецидивиращи дисциплинарни прояви по
предходните членове.
ал.5 Във всички останали случаи предвидени в Устава, Правилата и
Разпоредбите на БРФК и МФК.

IV.

НАКАЗАНИЯ НА КЛУБОВЕ И КИНОЛОЖКИ ДРУЖЕСТВА

Член 1. Санкции от общ характер в следните случаи:
ал.1 При неспазване срока за заплащане на годишния членски внос към
БРФК. - Въпросната организация спира да бъде обслужвана от БРФК до
изчистване на задълженията.
ал.2 При неспазване срока за отчет на дейността и заплащане на таксите за
проведени изложби с ранг „САС“. - Организацията няма право да получи
ранг САС за организирани от нея екстериорни изложби за период от една
календарна година.
ал.3 При неявяване на представител на Клуб/Дружество на ОС на БРФК. Глоба от 300лв.
ал.4 Във всички останали случаи предвидени в Устава, Правилата и
Наредбите на БРФК и МФК.

V.

НАКАЗАНИЯ НА СЪДИИ

чл.1 Всички решения за налагане на наказания на съдии се определят от
Съдийската комисия към БРФК, като наказанията са: предупреждение,
лишаване от съдийски права за определен период от време, лишаване от
съдийски права завинаги.
чл.2 При неспазване на Правилника за съдии на БРФК, при нарушаване на
установените норми на МФК съдиите ще бъдат наказвани според тежестта
на провинението.
чл.3 При неявяване без предупреждение на екстериорна изложба или
спортно мероприятие, на което съдията е включен в екипа: предупреждение.
чл.4 При неподходящо облекло, съобразено с категорията и престижа на
събитието: - предупреждение.
чл.5 При употреба на алкохол и наркотични вещества преди и по време на
състезанието и при явяване във видимо неадекватно състояние: лишаване
от съдийски права за една година.

чл.6 При неспазване на процедурите за съответното събитие установени в
регламент, при проява на некомпетентност при вземане на решения: предупреждение; - полагане на тест; - лишаване от права за определен
период от време; - комбинация от гореизброените.
чл.7 При толериране на определен участник: - предупреждение; - лишаване
от права за определен период от време.
чл.8 При доказано участие в уговаряне на оценки и класиране на
екстрериорни изложби, спортни мероприятия; отнемане на съдийски права
за срок от 3 години, - лишаване от права за винаги
чл. 9 При доказана корупция: отнемане на съдийски права за срок от 3
години, - лишаване от права за винаги, - сезиране на прокуратурата.
чл.10 При обсъждане или оценяване отсъжданията на колеги с други лица
освен с организаторите на събитието или председателя на съдийската
комисия: - предупреждение; - лишаване от съдийски права за определен
период от време.
чл.11 При системни нарушения изразяващи се в: получени 2 (две) или
повече предупреждения за една година, съдията ще бъде лишен от
съдийски права за определен период от време.
чл.12 При не заплащане на годишния членски внос в срок съдиите се
изваждат автоматично от списъците на лицензираните съдии.
чл.13 При несъвместимо с авторитета на съдията поведение спрямо
участниците в едно събитие, излагане на престижа на БРФК и FCI в
страната и чужбина: - отнемане на съдийски права; - забрана за заемане на
длъжност в структурите на БРФК.
чл.14 Съдийската комисия взима решение за наказание на съдия в
едномесечен срок след получаване на съответния сигнал, като трябва да
вземе становището и на провинилото се лице.
чл.15 Решение за наказания на членове на съдийската комисия се вземат от
УС.

VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Когато извършените дисциплинарни деяния са повече от едно, то
наказанията се налагат по съвкупност.

Член 2. Степенуването на наказанията се извършва в обхвата на една
календарна година.
Член 3. Когато извършените нарушения са повече от едно, се налага потежкото наказание.
Член 4. Ако едно наказание не се вмества в една календарна, то
изтърпяването му продължава и в следващата.
Член 5. УС на БРФК имат право да налагат наказания за дисциплинарни
прояви, които не са третирани в настоящия Правилник по своя преценка и
според Устава, Правилата и Разпоредбите на БРФК и МФК, като вземат в
предвид смекчаващи и утежняващи обстоятелства.
Член 6. Особено тежките провинения на лицензираните и длъжностни
лица, заемащите длъжност в структурите на БRFK, се разглеждат от ОС на
БРФК.
Член 7. Когато член на БРФК налага наказания на свой член задължително
уведомява УС на БРФК за характера на провинението на съответното лице
и размера на приложеното наказание. УС на БРФК разглеждат всеки
случай по отделно, като може да ги потвърди или промени, което решение
се счита за окончателно.
Член 8. УС взима решение за наказание в едномесечен срок след
получаване на съответния сигнал, като трябва да вземе становището и на
провинилото се лице.
Член 9. При изключително тежки случаи УС и Съдийската комисия може
да увеличава санкциите от предвидените максимални наказания.
Член 10. Решенията на УС и Съдийската комисия се приемат на закрито
заседание с обикновено мнозинство.
Член 11. Решенията на УС и Съдийската комисия се изготвят в писмен вид
и се подписват от всички членове участвали в заседанието.
Член 12. Настоящия правилник пряко кореспондира и се допълва от
нормативната уредба на МФК.
Член 13. При особено тежки дисциплинарни провинения УС на БРФК
може да отнема всички права за винаги.
Член 14. За всички не упоменати в настоящия правилник нарушения, се
изготвя предложения за наказания и същите се налагат от УС на БРФК,
когато прецени, че това е целесъобразно.

Член 15. Решенията на УС подлежат на обжалване пред ОС на БРФК.
Настоящият дисциплинарен правилник е приет от УС на БРФК на
08.01.2020г. и отменя изцяло предишния правилник.

