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I.

Общи положения
1. Правилник за развъждане на FCI и правилникът за развъждане на
БРФК са задължителни за всички клубове на чистопородни
кучета членове на БРФК и за всички развъдчици на чистопордни
кучета работещи без принадлежност към породни клубове
(поради липса на такива за съответната порода), но обслужвани
БРФК.
2. Отговорна за правилното прилагане на ПР и за контрола върху
развъдния процес е селекционно – развъдната комисия СРК към
БРФК.
3. Задълженията на всички породни клубове е да съставят собствени
правилници за равъждане при съблюдаване на настоящия ПР, в
който да са заложени правила за развъждане, съобразени със
спецификата на съответната породата.
4. ПР на клубовете могат да превишават в своите изисквания този на
БРФК.
5. ПР способства за развитието на планомерно развъждане на
функционално здрави расови кучета със стабилна психика.
6. Компетентни и отговорни за развъждането са породните клубове,
които наблюдават развъждането, дават консултации за селекцията и
развъждането, контролират ги, както и водят племенна книга (ПК) .
Клубовете трябва да регламентират експлоатирането на кучетата за
развъждане. Те са задължени да водят методична борба срещу
наследствените дефекти. В ПР трябва да се вземат под внимание
съответните работни качества и специфика на конкретните породи.
Клубовете не трябва да ограничават с излишни формални
предписания своите членове, занимаващи се с развъждане, във
възможността им за свободна селекционно - развъдна изява.
Клубовете са в правото си да решават реда за присъждане на отличия
на развъдници за образцово отглеждане на кучета.
7. Клубовете задължително трябва да предоставят на БРФК копие от
действащия им към момента правилник, при направени изменения
и допълнения към вече действащ правилник, копие от новия
правилник следва да бъде предоставено на БРФК с отбелязване на
направените изменения. Едва след разглеждането и одобрението от
2

страна на Селекционно-развъдната комисия към БРФК правилника
може да влезе в сила. Селекционно-развъдната комисия СРК към
БРФК се задължава да разгледа и даде отговор към съответния
правилник в рамките на 30 календарни дни след депозирането му в
БРФК.
8. БРФК не допуска развъждане от страна на търговци-комисионери.

II. Право на развъждане
1. Развъдчик е всеки собственик или наемател на едно или повече от
едно регистрирано женско куче, годно за разплод, от което
произвежда поколения.
а) Хоби развъдчик – е лице, което произвежда не повече от 5 кучила за
една календарна година.
б) Професионален развъдчик - е лице, което произвежда повече от 5
кучила за една календарна година.
2. Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да
става задължително с писмен договор. Препоръчва се договорите
за наем да се изготвят по образци на БРФК.

III. Консултации за развъждане
1. Клубовете са задължени да осигурят консултации на
развъдчиците и контрол на развъждането. За тази цел
задължение на клубовете е да изградят организация от опитни
отговорници по развъждане и система за тяхното обучение.
2. БРФК препоръчва за отговорници по развъждане да се избират
лица имащи не по малко то 5 години опит като развъдчици и
произвели не по малко от 5 кулила.

IV. Предпоставки за развъждане, развъдна дейност
1. За развъждане се допускат само здрави кучета със стабилна психика,
записани в племенна книга, призната от БРФК. Те трябва да отговарят
на установените от компетентния клуб изисквания.
2. При развъдния процес трябва да бъде спазени законите за защита на
животните.
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3. Отглеждането и храненето на кучетата трябва да бъде съобразено с
особеностите на породната им принадлежност, размера, възрастта и
произхода им.
На кучетата за развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено
много добро отглеждане в развъдника и основни предпоставки за
това са възможност за свободно движение и човешко отношение.
4. Минималната допустима възраст за развъждане е 15 навършени
месеца за женските кучета и 12 навършени месеца за мъжките
кучета.
5. Максималната допустима възраст за развъждане е 8 години за
женските кучета.
6. Максимално допустимия брой раждания на едно женско куче е 8.
7. Близко родствено развъждане (брат със сестра или родител с
дете) се разрешава само след предварително уведомление на СРК
на БРФК и аргументирана обосновка за причините налагащи
съответната близко родствена връзка.
8. Експериментално селекционно развъждане може да се провежда
само с предварително съгласие на съответния клуб и СРК на БРФК.
9. Строго задължително за всеки развъдчик е да създава здраво
поколение.

V.

Допускане до развъдна дейност
1. За развъждане само кучета притежаващи минимум 3 поколения
родословие от FCI или друга призната от FCI организация.
(Изключение се допускат само при националните породи)
2. Женските кучета задължително трябва да бъдат регистрирани в
племенната книга на БРФК.
a) Женски кучета собственост на чужди граждани, които не са
регистрирани в ПК на БРФК отдадени под наем за развъждане за
период от време или брой кучила на развъдници регистрирани в
БРФК могат да бъдат допуснати до развъждане без издаване на ПК
номер, но при спазване на всички останали правила на ПР.
Наемателя на кучето е длъжен да предостави договор за наем на
съответното куче.
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3. Всички кучета с ПК номер за да бъдат допуснати до развъждане
трябва задължително да имат минимум 3 оценки от изложби с ранг
CACIB или САС от изложби проведени в България или друга страна
членка на FCI. За женските кучета оценката трябва да бъде Отличен
или Много Добър, за мъжките оценката трябва да бъде Отличен.
4. Всички кучета трябва да са в добро здравословно състояние към
момента на осъществяване на връзка.
5. Всеки развъдчик е длъжен да спазва необходимата хигиена и
профилактика на кучето си.
6. За селекционно развъдна дейност трябва да се използват само кучета
със стабилна психика, кучета с крайни форми на проява на страх
или неконтролируема агресия не трябва да се допускат в развъдния
процес.
7. Всеки развъдчик е длъжен да даде достатъчно време за почивка
между две кучила на едно и също женско куче съобразно
спецификата на породата та, начина на раждане и броя на кученцата
в кучилото. Препоръчва се кучетата да раждат веднъж в рамките на
календарна година или ако родят два пъти в календарна година то
след това да им се даде една календарна година почивка за
възстановяване.
8. За развъждане са недопустими кучета с пороци, изключващи
възможността за селекционно развъждане;
-

слаба психика,
вродена глухота,
вродена слепота,
заешка устна,
отворено небце,
значителни зъбни дефекти (липси),
челюстни дефекти,
къса долна челюст,
епилепсия,
ентропия,
ектропия,
ектопични мигли,
чери ай,
катаракт,
глаукома,
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дълго меко непце,
крипторхизъм,
монорхизъм,
албинизъм,
дефекти в окраската (недопустими цветове съобразно
стандартите на породите),
- скелетни деформации.
-

9. БРФК препоръчва на клубовете по породи да изработят собствени
медицински тестове, които кучетата за разплод трябва да покрият
съобразно спецификата на всяка една порода.
10.Препоръчва се кучетата от всички породи да преминават през тест за
реакция в градска среда.

VI. Име на развъдник и защита на името на развъдник
1. Името на развъдника е допълнително име на кучето, то се
регистрира в FCI от служба племенна книга към БРФК чрез
подаване на заявление от развъдчика чрез клуба към БРФК или
директно към Служба племенна книга за развъдчиците на породи
които нямат регистрирани клубове.
2. Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече
регистрираните за тази порода; то се предоставя на развъдчика
изключително за лична употреба.
3. Име на развъдник защитено вече за една порода важи за всички
породи.
4. Едно и също лице не може да бъде едноличен собственик на повече от
едно име на развъдник. Регистрация на второ име на развъдник от едно
и също лице се допуска само в случаите, когато е в съдружие със второ
лице/лица относно второто име на развъдник.
5. Отказ от по-нататъшно използване името на развъдника може да
последва по всяко време с декларация до служба пленена книга към
БРФК, като титуляря може да регистрира друго име на развъдник в
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последствие но същото не може да бъде използвано за регистрация на
кучила от породи които вече са били регистрирани с вече заличеното
име на развъдник.
6. Защитата на име на развъдник отпада при смърт на развъдчика, ако
наследникът не заяви прехвърляне на името на развъдника на свое
име. До десет години след смъртта на развъдчика името на
развъдника не се предоставя на друг развъдчик. До това време
наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят
заявка за името на развъдника.
7. Прехвърляния се допускат само при наследяване или при наличие на
писмено съгласие между двете страни.
8. В родословията на кучета от друга страна, могат да се вписват само
имена на развъдници, защитени там, а не допълнителни имена на
развъдници. Кученца от кучка, дадено под наем за разплод, трябва да
се запишат с името на развъдника на наемателя.
Ако няколко лица имат собственост върху мъжкото куче, респ. кучката,
то правото отговорно да упражнява развъждане (да бъде развъдчик) има
само единият от собствениците при положение, че няма сдружения от
развъдници. В такива случаи се води едно единствено име на развъдник,
независимо от членството в различни клубове в чужбина.
VII. Контрол на развъждане
1. Собствениците на допуснатите до развъждане кучета трябва преди
акта на покриване да се убедят, че кучетата отговарят на всички
изисквания на този правилник или на правилника на съответния
клуб.
2. БРФК препоръчва преди акта на покриване да бъде постигнато
писмено споразумение за съответното обезщетение на покриването.
3. Клубовете са задължени да отчитат проявилите се наследствени
дефекти при представяната от тях порода, за да водят борба
срещу тях и постоянно да отразяват развитието им.
4. Доклад за такова развитие се представя на БРФК при поискване с
приложено копие на ПК за оценка и консултация относно борбата
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срещу генетичните дефекти от комисията по селекция и развъждане
към БРФК, чието решения са задължително за клубовете при спорни
случаи.
VIII.

Актове за удостоверяване на заплождане, раждане, оглед и
маркиране

1. Акт за заплождане (по образец)
Актът за заплождане се попълва в деня на извършване на заплождането,
ако то е еднократно, или в деня на последното заплождане ако то е
многократно. Подписва се от собственика на женското и мъжкото куче
или ветеринарния лекар извършил манипулацията в случай на изкуствено
осеменяване.
2. Акт за раждане (по образец)
Актът за раждане се попълва в деня на раждането на кучето от собственика
или от ветеринарния лекар, извършил цезаровото сечениe.
3. Акт за оглед и прием на кучило (по образец)
Актът за оглед на кучило се попълва от оторизирано лице от клуба, подписва
от собственика на кучката и отговорника по развъждане на съответния клуб.
4. Акт за маркиране с микрочип (по образец)
Попълва се от ветеринарния лекар извършил чипирането на кучилото
С подписите си лицата гарантират за достоверността на подадената
информация.
IX.

Приемане на кучилото

1. Приемане на кучилото се извършва само след като на всички кученца
от кучилото е поставен микрочип за персонална идентификация.
2. По време на приемането на кучилото трябва всички новородени
кученца да бъдат при майката, в случай че има кучета които не са
налични и не могат да бъдат проверени то тогава на съответните не
им се издават родословия.
3. Кучетата трябва да бъдат маркирани само и единствено с
регистрирани в БАБХ микрочипове.
4. Отговорникът за развъждане трябва да документира контрола и
приемането на кучилото. Клубовете са задължени да назначават
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квалифицирани лица за приемане и контрол на кучилата, като те са
длъжни да попълват акт за прием на кучилото по образец от БРФК.
5. Развъдчиците трябва своевременно да съобщават на съответните
органи в клуба за планираните връзки и новите кучила.
6. Те трябва да предоставят на назначените от клуба лица възможност
за контрол на кучилото, кучката и условията за отглеждане.
7. Кученцата задължително трябва да са ваксинирани, за което
трябва да се представи заверена здравна книжка за всяко
съответно животно.
8. При сдружения на развъдчици извън границата на страната, членка на
FCI, условията за записване и контрол на кучилото се определят от
киноложката федерация на страната, на чиято територия е кучилото.
X.

Родословия
1. Основни положения
а/ Родословието е удостоверение за произход и принадлежност
към порода, издавано от Клубовете по порода или БРФК и
заверено от БРФК.
б/ Родословията издавани от клубовете по породи трябва ясно да
са маркирана с емблемата на БРФК и FCI.
в/ В родословието трябва да са нанесени задължително:












имена кучето
името на развъдника
датата на раждане,
пол,
цвят,
вид на козината,
порода,
клубен регистрационен номер,
номер на микрочип
производител
4 поколения от родителите и пра-родителите
(Задължително се вписват регистрационните номера
на всички родители и пра-родителите)
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г/ Родословия се издават задължително на всички кучета от
съответното кучило.
д/ Родословия могат да се издават до една година след раждането на
кучилото.
е/ Родословия се издава/заверяват от БРФК само на кучета родени на
територията на Република България.
ж/ БРФК издава/регистрира родословия в рамките на 30 календарни
дни след подаване на всички изрядни документи и заплащане на
съответните такси.
з/ В родословието не се вписва собствеността на кучето, към всяко
родословие се издава и карта на собственика която урежда
собствеността на кучето, при смяна на собствеността картата за
собственост се преиздава от БРФК с данните на новия собственик.
Като първи собственик на кучето винаги се вписва развъдчикаму.
При смяна на собствеността родословието задължително се предава
на новия собственик. Уреждането кой контролира правата за разплод
на съответното куче става чрез договор по образец на БРФК, като
всяка една от страните запазва по едно копие от договора и по едно
копие се депозира в съответни клуб по порода или БРФК за породите
които нямат регистриран клуб по порода.
и/ Изгубени или унищожени родословия се обявяват за невалидни.
й/ БРФК издава/заверява дубликат на съответните родословия само
след проверка на данните за загубата. Собственикът на кучето
заплаща всички необходими такси за преиздаването. На
новоиздаденото родословие задължително се отбелязва че е дубликат.
к/ Вписване на допълнителна информация във вече издадените
родословия може да се извършва само от служба племенна книга на
БРФК.
л/ Фалшиви родословия и родословия с дописана информация от
страна на собствениците на кучетата се обявяват за невалидни и се
изземват.
н/ Шампионски титли могат да се дописват в родителите и пра
родителите на кучилото само след предоставяне на необходимите
шампионски сертификати.
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о/ Преиздаване на родословие със смяна на цвета на козината или
смяна на породата в случаите на прерастване или промяна на цвета на
козината по време на растежа при определени породи се извършват
само след подаване на искане от съответния клуб (развъдик) и
назначаване на комисия от БРФК която да извърши оглед и да
установи и отрази настъпилите промени в кучето. Искане за оглед
може да се направи след като кучето навърши 12 месеца. Всички
такси относно огледа и преиздаването на родословието са за сметка
на развъдчика.
XI.

Племена книга

1. Основни положения
а) Племенната книга (ПК) е съществена основа на развъждането на
породисти кучета. Информацията в тях трябва да бъде възможно найподробна.
б) Всички кучила се вписват в пленената книга без изключение.
в) Клубовете по породи са длъжни да предоставят копие от племенните
си книги по образец на БРФК до 30 Януари на следващата година за
предходната.
XII.

Процедури

1. Клубовете могат да ползват образи на актовете за връзка,
раждане, оглед и маркиране от БРФК, клубовете могат да
издават родословията си на бланката на БРФК.
2. Заедно с молбата за издаване на родословие развъдчикът трябва
да предостави всички необходими за това документи и данни.
3. Верността на данните се потвърждава с подписа на развъдчика.

XIII.

Такси
а) Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани с
тази процедура са за сметка на развъдчиците.
б) Таксите за издаване, вписване и заверка на родословия в ПК се
определят от УС на БРФК.
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XIV. Нарушения
1. Системни или груби нарушения от страна на членовете на БРФК
срещу настоящия ПР включващи отказ от отговорност за
направление на селекционно развъждане, недостатъчно
консултиране за развъждането, липса или недостатъчен контрол на
развъждането, се считат за основание за изключване по смисъла на
Устава на БРФК. Комисията по селекция и развъждане разглежда
всеки един случай по отделно и докладва на УС на БРФК.
XV. Арбитраж
1. Ако клубове, членове на БРФК, не могат да постигнат съгласие по
изискванията на настоящия правилник за развъждане, то УС на
БРФК взема решение за всеки конкретен случай след изслушване
на комисията за развъждане.
XVI.

Заключителни разпоредби
1. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води да
невалидност на правилника за развъждане като цяло. Настоящият
правилник не противоречи на Международния развъден
„Правилника за развъдна дейност” на FCI, се приемат за валидни
тези на FCI.
2. УС на БРФК е упълномощен да изменя и допълва ПР след
предложения от Селекционно развъдната комисия.
3. ПР влиза в сила след публикуването му в интернет сайта на БРФК
www.brfk.bg
4. При съмнения в смисъла и тълкуването на настоящия
правилник всеки член на БРФК е длъжен да се обърне към
комисията по селекция и развъждане за разяснение.
5. За неуредените в настоящия Правилник въпроси се прилагат
разпоредбите на FCI, както и останалото действащо
законодателство в Република България.
Настоящият правилник за селекция и развъждане е приет от
УС на БРФК на 08.01.2020г. и отменя изцяло предишния
правилник.
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