
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. 

 

 

 



РЕШЕНИЯ УС 29,02,2020 

1. По т.2 – Да се изслуша Пламен Чолаков по повод постъпилите жалби за неприемливо 

поведение към изложители и стюарди на изложби CACIB, проведени в гр. София на 14, 

15, и 16.02.2020; 

2. По т.3 – Не се допуска провеждането на  специализирана изложба за северни ездови 

породи от инициативна група. По желание на клубовете, БРФК може да организира 

специализирана изложба САС с посочените съдии;  

3.  Взе се решение за обсъждане на всички клубове кандидат-членове на БРФК на 

заседание през 10-та седмица на к-с 40-те извора, във връзка с обявеното ОС на БРФС на 

29,03,2020 

 

РЕШЕНИЯ УС 14,03,2020 

1. Отлагат свиканото по инициатива на УС на БРФК редовно ОС на БРФК, насрочено за 

29,03,2020 от 11,00 ч в Ловно-стрелкови комплекс „40-те извора“, находящ се в местност 

„Лакова“, з. на с. Мулдава, община Асеновград, поради установената с горепосочената 

заповед на Министъра на здравеопазването забрана за провеждане на масови 

мероприятия. Определянето на нова дата за ОС ще бъде направено допълнително, след 

отпадане на причините, довели до отлагането му, за което членовете на БРФК ще бъдат 

своевременно уведомени. Решението на УС е в съответствие с мерките, които се 

предприемат на национално ниво за отмяна на масовите събития, с цел ограничаване 

разпространението на коронавируса. 

2. Възлага на Председателят на БРФК Георги Христозов да уведоми членовете на БРФК за 

взетото решение по т.1 , като публикува информацията за отлагането на ОС в интернет и 

фейсбук-страницата на БРФК. 

РЕШЕНИЯ УС 22,07,2020 

По т.1 – Забранява се промяната на класове по време на изложба 

-Ако членовете на клуб „Сибирско хъски – Блгария“ са недоволни от ситуацията в клуба, могат 

да свикат ОС според Устава на клуба и да решат проблемите си на него 

-Направени са проверки от държавни институции, които са установили с протокол, че Стефан 

Попов не е организатор на кучешки боеве; 

-При съмнения за незаконно събрание е редно да се подаде жалба към компетентните 

органи; 

По т. 2 – Въпреки създалата се ситуация около А. Пенкова, УС потвърждава съдийските и 

права; 

По т.3 – В следващите месеци настоящия спонсор ще бъде заменен с новия, тъй като 

предлаганите условия от него са много по-добри 

По т.5 – Клубовете, които не комуникират с БРФК и не спазват изискванията и правилата, ще 

бъдат предложени за изключване от БРФК; 

По т.6 – Чужди граждани могат да бъдат членове на БРФК, но не могат да водят развъдна 

дейност в България; 

 

РЕШЕНИЯ УС 21,08,2020 

По т.1,1 Да се подготви писмо до  FCI, с което да се обяви , че  

ЙАНИС АГЕЛОС 



Няма да бъде допускан до мероприятия на БРФК, считано от 24,08,2020, поради 

доказани документални злоупотреби; 

По т. 1,2 – Да се уведоми г-жа Н. Давидовска, че ако не приема членове в клуб  Сибирско хъски 

по лична преценка, те ще бъдат обслужвани от БРФК; 

По т.1,3 – Г-жа Бонка Ласло не е български съдия, заради подобни проблеми в миналото, 

затова да се обърнат към Сръбската федерация, където тя е съдия;  

Ако Г-жа Бонка Ласло има регистриран развъдник в България, да бъде уведомена, че трябва 

да го прехвърли в Сърбия; 

По т.1,4 – Да се изслуша за обяснение г-жа Катя Стефанова по постъпил сигнал срещу нея 

Съгласно т.1,2 

По т.2 - На всяко мероприятие на БРФК да присъства упълномощен съдия за всички породи, 

като наблюдаващ, който да даде писмен доклад с оценка за работата на съдиите 

 

РЕШЕНИЯ УС 30,09,2020 

По т.1 БРФК да делегира на новоучредената БНФК всичките си права, предоставени от 

членството и в ФЦИ на територията на България, като провеждането на изложби и всякаква друга 

киноложка  активност и предава физически племенната книга на БНФК, когато БНФК е приета за 

официален представител в България на ФЦИ.  

 

РЕШЕНИЯ УС 17,10,2020 

По т.1 – Отлага се изслушването на Катя Стефанова за следващо заседание на УС, за което ще 

бъде уведомена.  

По т.2 -  Напомняне на членовете на БРФК, че за всички мероприятия се иска писмено 

разрешение. За всяко събитие и ОС се определя делегат от УС на БРФК, който изготвя доклад за 

събитието, който се представя на УС. 

По т.3 – След запознаване с жалбата на  Диян Налбантов, Иван Иванов заяви, че г-н Налбантов 

не е член на клуб Булдог.  Жалбата се оставя без последствия. 

По т.4 – Да се представи протокол от ОС на Клуб Френски Булдог и становище от 

ръководството на клуба относно взетите решения. 

По т.5 – Изключване на Даниел Димитров, Светлин Николов и Павлин Казаков от БРФК, с 

отнемане на всичките им права, произтичащи от членството в БРФК и  FCI 

 

РЕШЕНИЯ УС 26,11,2020 

По т.1  – Приемат следния график за изложби CACIB през 2022год; 

ЯНУАРИ 20-23 4 ДНИ СОФИЯ 

ФЕВРУАРИ 17-20 4 ДНИ  СОФИЯ 

МАРТ  17-20 4 ДНИ БАЛК ШАМП СОФИЯ/А-Д 

АПРИЛ  14-17 4 ДНИ АСЕНОВГРАД 

МАЙ  12-15 4 ДНИ ДОБРИЧ/А-Д 

ЮНИ  15-19 5 ДНИ ВАРНА/А-Д 

ЮЛИ  13-17 5 ДНИ  ВАРНА/А-Д 

АВГУСТ  17-21 5 ДНИ ЗЛАТНА РОЗА ВАРНА/А-Д 

Септември 15-18 4 ДНИ АСЕНОВГРАД 

Октомври 13-16 4 ДНИ  АСЕНОВГРАД 

Ноември 11-13 3 ДНИ  АСЕНОВГРАД 

Декември 15-18 4 ДНИ  СОФИЯ 



По т. 2 – Временно се замразяват правата на Клуб Френски булдог – България като член 

на БРФК, до изясняване на фактите и обстоятелствата относно ОС на клуба от 03,10,2020. До 

тогава родословия на развъдчиците от клуба ще се издават от БРФК. 

По т. 3 – Поради: 

- постъпила жалба до УС на БРФК от бившия председател на БККАСТ за 

неправомерното и отстраняване като такъв; 

- постъпила жалба до УС на БРФК от Весела Видева за незаконно проведено ОС на клуб 

БККАСТ на 01.12,2019г и фалшифицирани  родословия; 

- Установено провеждане на събранието на БККАСТ от 01,12,2019г. в нарушение на 

Решение на УС на БРФК от 21,06,2019г. т.1, публикувано на сайта на БРФК. Ситуацията 

се утежнява от факта, че събранието е отчетно-изборно, а сменения президент не е 

присъствал на събранието. 

- установени действия на Любомир Попантонов, водещи до грубо уронване 

международния престиж на БРФК в нарушение на Решение на УС на БРФК от 

25,03,2019г. т.2, публикувано на сайта на БРФК 

- поради факта, че в негови писания по цял свят са дискутирани теми, които никога 

преди това не са отнесени към УС на БРФК за обсъждане, какъвто е нормалният ред 

във всяка организация: 

- Поради грубо и системно неспазване на Решение на УС на БРФК, съгласно чл.3 ал 5   от 

устава на БРФК 

УС на БРФК реши:   

Не признава ОС на БККАСТ от 01,12,2019г. за легитимно, както и избора на Л. Попантонов 

за президент и представляващ клуба, независимо от вписването му в АВ. Замразява се дейността 

на БККАСТ, поради грубо неспазване на решенията на УС на БРФК. Решението влиза в сила 

незабавно. 

Лицето Любомир Любомиров Попантонов  не се допуска до дейността на БРФК, като 

член на клуб – член на БРФК, участник, развъдчик, хендлер, публика и всичко останало, 

свързано с дейността на федерацията. Закрива се развъдникът му, регистриран в България. 

Решението влиза в сила незабавно. 

За да не бъдат ощетявани и наказвани обикновените членове и развъдчици от клуба, 

които нямат вина за случващото се, те ще бъдат обслужвани от БРФК, с изключение на всички, 

избрани в УС на БККАСТ на ОС от 01,12,2019г. 

По т.4 – УС на БРФК снема доверието си от Иван Георгиев Иванов, като член на УС на БРФК 

и Председател на клуб Булдог - България, поради: 1.  Съмнения, че същият е отговорен за взлома 

в офиса на БРФК, 2. Води се разследване по случая, 3. Поради установени извършени саботажни 

действия срещу БРФК.   

До изясняване на фактите и обстоятелствата около извършената кражба с взлом от офиса 

на БРФК, се замразяват правата на Иван Георгиев Иванов като FCI съдия и развъдчик. Като 

представител на клуба в БРФК ще се счита заместник-председателя на клуба. Решението влиза в 

сила незабавно. 

 

 

РЕШЕНИЯ УС 21,12,2020 

1. Свикват ОС на БРФК на 06.03.2021г. от 10.00 часа в гр. Асеновград, СЛК „40-те Извора“. 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, ОС ще бъде отложено за 1 час по-късно на 

същото място и при същия дневен ред, като ще се проведе независимо от броя на явилите се.  

2.  ОС ще протече при следния дневен ред 



1. Изключване и приемане на нови членове ; 

2. Отчет за дейността на БРФК през периода 2019, 2020г.; 

3. Финансов отчет и доклад от одита за същия период; 

4. Обсъждане на състоянието на БРФК 

5. Обсъждане на  промени в Устава на БРФК; 

6. Избиране на Председатели и състави на постоянни комисии към БРФК по чл.10 от 

Устава на БРФК 

7.Разни 

 


