
РЕШЕНИЯ УС 08,01,2020 

1. По т.1  – Да се запази ползването на комплекс „40-те извора“ в Асеновград“, като се 

направят опити за разширяване на използването му за повече разнообразни 

мероприятия на БРФК на неговата територия; 

2. По т.2 – Да се направи проучване за възможността да се организират изпитания  CACIT  в 

Асеновград, като се използва наличната база там; 

3. По т. 3 – Всеки клуб, който има проблеми с членове и не членове, които не желаят да 

спазват правилата на БРФК и  FCI, да подава сигнал, за да се пуска циркуляр към 

Световната киноложка организация и да се забрани участието им в дейността на 

организацията в цялата и структура по света на: развъдчици, кучета, хендлери, съдии, 

членове на клубове и т.н. 

4. По т.4 - Приемат следните правилници и регулативни документи на БРФК: 

Акт за заплождане 

Акт за маркиране 

Акт за оглед 

Акт за раждане 

Дисциплинарен правилник на БРФК 

Международен правилник за работни изпитания на FCI 

Правилник за работа на комисиите към БРФК 

Правилник за съдии 

Правилник за развъждане на БРФК 

Правилник за провеждане на изложи на БРФК 

Правилник за присъждане на титли на БРФК 

Регламент за организиране на ранглиста на БРФК 

Регламент за провеждане на конкурса  SUPRIME BIS 

 

 

РЕШЕНИЯ УС 21,02,2020 

1. Свикват Редовно Общо събрание на БРФК на 29.03.2020 г. от 11 часа в Ловно-
стрелкови комплекс „40-те извора“, находящ се в м. Лакова, землището на с. Мулдова, община 

Асеновград.  
2. Радовното Общо събрание ще протече при следния дневен ред: 

 

1. Отчет за дейността на сдружението за 2019 г.;  

2. Финансов отчет на сдружението за 2019 г.;  

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;  
4. Приемане на бюджета на сдружението за 2020 г.;  

5. Потвърждаване на решенията на Общото събрание от 21.04.2019 г.; 
6. Избор на членове на комисии по чл. 10 от Устава; 

7. Изключване и приемане на членове; 
8. Разни. 

 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще бъде отложено за 

един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като ще се проведе независимо от 

броя на явилите се. 

 

 


