
16.01.2021 

По т.1 Определят дата, място, час и дневен ред за провеждане на редовно Общо събрание 

на БРФК, както следва: 

Определя се дата 06,03,2021г., място – к-с 40-те Извора, Асеновград, час – 10,00ч., при 

следния дневен ред: 

1. Изключване на клубове от БРФК на основания, предвидени в Устава на БРФК и/или при 

наличие на обстоятелства, несъвместими с по-нататъшното членство в БРФК;  

2. Приемане на нови членове;  

3. Отчет за дейността на БРФК за 2019 и 2020 г.; 

4. Финансов отчет и доклад на одитор за 2019 и 2020 г.; 

5. Обсъждане на състоянието на БРФК; 

6. Освобождаване на Иван Иванов и Пеньо Запрянов като членове на УС и избор на нови 2 

членове на Управителния съвет на БРФК; 

7. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на БРФК;  

8. Избор на Председатели и състави на постоянните комисии към БРФК по чл. 10 от Устава на 

БРФК;  

9. Разни. 

Като делегати на Общото събрание не могат да присъстват: изключени и наказани от БРФК 

лица, изтърпяващи наказание от БРФК лица, киноложки съдии на чужди държави, както и хора 

с регистрирани развъдници в чужди държави, осъждани лица и лица, срещу които се води 

следствие. 

Горното ще се удостоверява с декларация от всеки делегат. 

Събранието да бъде проведено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. 

Решението по тази точка отменя решението по т. 2 от УС на 21.12.2020г. 

 

По т.2 Потвърждават се решенията на УС спрямо Иван Иванов, взети на 26,11,2020г. на 

основание чл.5 и чл. 13 от Заключителните разпоредби на Дисциплинарния правилник на БРФК 

и предлага на ОС изключването му като член на УС съгласно чл.3/5/ б/ от Устава на БРФК, и 

изключването му от БРФК, поради което предлага на клуба да го изключи от редиците си в 

двумесечен срок. 

 

По т.3 Предлага на ОС БККАСТ да бъде изключен от БРФК поради неспазване на Устава на 

БРФК чл.3/5/б. 

 

По т.4. Потвърждава се спирането на правата на клуб Френски булдог до провеждането на 

УС на клуба и вземане на решения за отстраняване на проблемите и до констатиране на 

действия, водещи до нормализирането на работата на клуба. Обслужването на клуба с 

издаването на родословия продължава от БРФК. Решението се потвърждава от получените 

жалби срещу клуба за неприемане на нови членове, с което според тях се нарушават 

гражданските им права. 

 

По т.5,1 Прекратява се наказанието на Костадин Шанков от 16,01,2021, поради лоялното му 

поведение към БРФК и липса на други прояви, водещи до продължаване на наказанието. 

По т.5,2 Във връзка с публикувания Меморандум от 22,12,2020, УС на БРФК изисква от всички 

клубове, участници в Меморандума, в едноседмичен срок от публикуването на този протокол, 

решения на Управителните им съвети за участие в същия. От кого и как са оторизирани 

представителите на тези клубове за участието им в това събиране. При не представяне на 



решение на УС на клуба, участието на председателите на клубове в това събиране, ще се счита 

за едноличен акт, за което ще им бъде потърсена персонална отговорност съгласно 

Дисциплинарния правилник. Считаме, че при възникване на проблеми в БРФК, първата 

инстанция към която трябва да се обърнат е УС на БРФК. В противен случай, тези действията ще 

се считат за действия срещу интересите и доброто име на БРФК и ще бъдат санкционирани 

съгласно Устава и Дисциплинарния правилник. 

 По т.5,3 Поради финансови проблеми в момента, БРФК не може да поеме никакви 

финансови ангажименти за заплащане на такса към организаторите на FMBB 2021г. 

 По т.5,4 Във връзка с Решение по т. 5,2 

Цвети Димитрова пише писма до  FCI, без предварително да се е отнесла към УС на БРФК. 

Изисква се от клуб Дакел Решение, че е оторизирал Цвети Димитрова да се отнесе до FCI, 

заобикаляйки УС на БРФК. В противен случай нейната проява ще се счита като едноличен акт, 

уронващ престижа на БРФК пред Световната киноложка общност. 

 По т.6 Молбата за оттегляне от УС на Пеньо Запрянов е включена в дневния ред на ОС 

 

УС на БРФК напомня отново на всички клубове, членове на БРФК, че са длъжни да 

уведомяват УС на БРФК за всяко свое мероприятие и Общо събрание предварително, както 

и да предоставят в посочените срокове всички документи, свързани с дейността на клуба, 

които УС на БРФК изисква от тях. 

 

 31,01,2021 

По т.1 Г. Христозов да продължи разговорите с Финансовия министър и НАП за 

уточняване на точния размер и състав на дълга на БРФК 

По т.2 За да се спазят всички противоепидемиологични мерки, събранието да се 

проведе в голямо помещение, в което ще се спази 1,5м разстояние между хората и е 

възможно периодично проветряване. Възможно е и провеждане на открито, в палатка с 

големи размери.   

За всеки клуб да бъде допускан само един делегат. На събранието няма да бъдат 

допускани хора без делегатски карти. 

Одобрените от УС за приемане клубове, да бъдат поканени на предварителна среща. 

Те няма да присъстват на ОС. 

Взетите решения са с цел намаляване на броя на присъстващите на едно място хора. 

По т.3  За ОС се попълва декларация на място, според условията, записани в  поканата 

за ОС. За клубовете, регистрирани в съда – актуално състояние от съда. 

По т.4  Приемат промени в Устава и го предоставят в офиса на БРФК, на разположение 

за преглед от желаещите.  

По т.5 Приемат се съставите на Контролен съвет и комисии, които ще бъдат 

предложени на ОС, както следва: 

Контролен съвет: Председател Диана Анева, тя ще предложи още двама члена на 

комисията 

Съдийска комисия: Радослав Стойнов, Галина Тодорова, Антоан Хлебаров, Николина 

Давидовска и Пламен Чолаков 

Спортно състезателна за служебни кучета: Георги Апостолов, Венци Дачевски, 

Сабине Глайнцер, Стефан Гелимачев и Галина Конзова 



Комисия за Спорт с кучета: Смилена Шепърд и Ивелин Тодоров 

Континентални птичари: Валентин Илиев, Тодор Гичев и Александър Стойчев 

Островни птичари: Мирослав Ненковски, Димитър Костов и Драгомир Костадинов 

Селекционно развъдна: Делчо Кочанков, Катя Стефанова, Мирослав Вълчев 

Национални породи: Стефан Попов и Христо Кънев 

Правно- арбитражна: Петър Радев и Петър Петров 

По т.6 Да се изготви предложение към УС на ЛРД Сокол А-д  за следното: БРФК да не 

заплаща договорения наем за к-с 40-те извора, считано от ноември, 2020г. до 

прекратяване на ограниченията за провеждане на масови мероприятия. БРФК се 

задължава да плаща всички текущи разходи и заплати за обслужващия базата персонал, 

както и да поддържа базата в добро състояние, както до сега.  

 

15,02,2021 

По т.1 УС приема „ПРАВИЛА за провеждане заседания на УС и ОС на БРФК в случаите на 

въведени от държавата ограничения или при други извънредни обстоятелства“ 

По т.2 УС ще излезе с Решение за начина на провеждане на ОС / на 06,03,2021/, съгласно 

приетите Правила, на 02,03,2021г. 

По т.3 УС определя Десислава Йорданова, член на клуб Хрътки за отговорник по 

провеждането на ОС по приетите Правила. 

По т.4 ОС ще се проведе на закрито заседание, само по един делегат от клуб, без присъствие 

на кандидат членове. Ситуацията се налага поради Ковид 19.  

Следствената служба в София е предала преписката по кражбата с взлом, извършена от Иван 

Иванов в офиса на БРФК на ул. Чарлз Дарвин 27, на прокуратурата. Иван Иванов е признал, че 

той е извършителят. Поради тези обстоятелства, както и последвалите опити на Иван Иванов за 

ощетяване на организацията чрез манипулиране на счетоводни документи: 

На основание Устава на БРФК чл.3, ал.5, т.б  

-при нарушаване на Устава, Правилниците и др. нормативни документи на БРФК; 

-при неспортсменско поведение; 

-при констатирани действия срещу интересите и престижа на БРФК, 

Както и на основание чл.13 от заключителните разпоредби на Дисциплинарния правилник 

на БРФК 

Лицето Иван Георгиев Иванов се изключва от БРФК завинаги, като не се допуска до 

дейността на организацията като член на клуб – член на БРФК, участник, развъдчик, хендлер, 

публика и всичко останало, свързано с дейността на федерацията. Закрива се развъдника му, 

регистриран в България. 

Решението влиза в сила незабавно. 

Иван Иванов не може да присъства, като неговата жалба ще бъде предоставена за 

разглеждане от ОС. 

 

 01,03,2021 

По т.1 Според „ПРАВИЛА за провеждане заседания на УС и ОС на БРФК в случаите на 

въведени от държавата ограничения или при други извънредни обстоятелства“, както и 

въведените от държавата ограничения и противоепидемиологичните мерки на 01,03,2021г., УС 



определя ОС на БРФК на 06,03,2021г. да се проведе изцяло присъствено при спазване на 

противоепидемиологичните мерки; 

По т.3 УС определя начало на регистрация за ОС на БРФК на 06,03,2021г. – 8,30 часа. 

Всеки делегат да представи документ за самоличност и ЕИК на представлявания член на 

БРФК. За нерегистрираните в АВ – Актуално състояние от Съда по регистрация; 

Упълномощените делегати трябва да представят нотариално заверено пълномощно за ОС. 

Отпада декларацията за делегатите по т.3 от УС 31,01,2021. 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ! 

ОС ще се проведе на закрито заседание, само по един делегат от клуб, без присъствие на 

кандидат членове. Ситуацията се налага поради Ковид 19.  

 

10.07.2021 

По т.1 Поради това, че Председателят на Софийско киноложко дружество – Христо 

Тотев, заедно с Любомир Попантонов е подал в ГДБОП сигнал - клевета, в който обявява 

Георги Христозов – Председател на УС на БРФК, Росица Христозова – Председател на БНК 

Английски сетер и Николай Христозов – техен син във формирана от тях Организирана 

Престъпна Група, присвояването на 580 000 евро, закупуването на апартаменти и 

фотографско ателие в Германия, в следствие на което оклеветените са били подложени 

на разпити и проверки относно цялото си имотно състояние и получавани 

възнаграждения. 

Поради това, че образуваната преписка е оставена без последствия и е прекратена 

от прокурор, защото не са открити данни за извършването на престъпленията, за които 

се твърди в сигнала, Христо Тотев – председател на Софийско киноложко дружество е 

нарушил Устава на БРФК, Глава 3, Чл.3/5/, т.б – „Изключване от БРФК при констатирани 

действия срещу интересите и престижа на БРФК, при нарушаване на Устава, 

правилниците и другите нормативни документи на БРФК, при неспортсменско 

поведение“. Съгласно дисциплинарния правилник на БРФК Глава 6, ал.13, във връзка с 

Глава 2, Член 1, ал.8 и ал.9 

се изключва от БРФК завинаги, като не се допуска до дейността на федерацията във 

всичките и форми, включително като хендлер, изложител и публика. Съдийските му 

права се отнемат завинаги. Ако има развъдник, той се закрива. Решението влиза в сила 

от 10.07.2021. Софийско Киноложко дружество се представлява в БРФК от неговия 

заместник. 

По т.2 Поради това, че е участвал като съдия на повече от една международна 

киноложка изложба в чужбина, без да е получил разрешение от Националната 

организация, към която принадлежи, с което е нарушил правилниците за съдии на ФЦИ, 

съгласно циркуляр 49/2020г., както и поради наложената му забрана за всякаква 

киноложка дейност на територията на Русия, да се отнемат съдийските права на Антоан 

Хлебаров считано от 10.07.2021г. до следващо решение на УС. Наложената санкция е 

съгласно Дисциплинарния правилник на БРФК, Глава 2, Чл.1, ал.8 и ал.9. 

По т.3 Поради явяване на международни киноложки изложби, CACIB 16,02,2020г. в 

зала Универсиада гр. София, в качеството му на съдия, в нетрезво състояние, с което е 

нарушил Дисциплинарния правилник на БРФК, Глава 2, Чл.1, ал.1, ал.3, ал.8. 

по свидетелски показания  



на много свидетели, и предизвикване на скандали пред български и чуждестранни 

участници, с което се уронва имиджа на БРФК и България, да се отнемат съдийските права на 

Пламен Чолаков считано от 10.07.2021г. до следващо решение на УС. 

 

23.07.2021 

По т.1. Поради това, че: 

- Камен Калчев – Председател на БКК Английски бултериер е обявявал кампания за 

събиране на пари от името на БРФК, без да бъде упълномощаван от УС. Той сам е 

признал това в публичното пространство; 

- На проведеното ИОС на БРФК на 04.07.2021г. г-н Калчев беше избран за 

Съпредседател на ОС. Като такъв, той си позволи да води събранието по 

недемократичен начин, като отказа да даде думата на колегите си, предложени за 

изключване, за да изкажат аргументите си и с това си действие умишлено манипулира 

мнението на делегатите. Това поведение е абсолютно неприемливо за Председател на 

ОС и показа, че г-н Калчев ръководи клуба, на който е председател по същия 

недемократичен и деспотичен начин, като налага единствено собственото си мнение;  

- г-н Калчев е подписал писмо до ФЦИ, предоставено на БРФК от ФЦИ, с което 

обещава БРФК да изплати дълга си към НАП в размер на 1250000 лв., без да има никакви 

законови основания за такова твърдение, нито оторизация от Председателя и УС на 

БРФК 

Г-н Камен Калчев се изключва от БРФК и развъдникът му се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5  

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, БКК Английски бултериер се представлява 

пред БРФК от зам. Председателя. 

 

По т.2. Поради това, че: 

- г-жа Катя Стефанова е водила тайна кореспонденция с членове на борда на ФЦИ, на 

които се е опитвала да въздейства срещу интересите на БРФК. Получената от ФЦИ 

информация тя е използвала, за да манипулира кинолозите в България. За това има 

разпечатки от профила на Стефанова във Фейсбук;  

- г-жа Стефанова има регистрирани няколко киноложки клуба, на които е 

председател. Тя е сменила до момента 3 клуба, на които е била председател и член на 

БРФК, като мотивите за смяната са били вътрешни противоречия в клуба. Единият от тези 

клубове има дълг към държавата, който е в размер около 12 000 лв. Г-жа Стефанова е 

регистрирала нов клуб, като е оставила настрана клубът – длъжник и не плаща 

задълженията си към държавата. В същото време тя води кампания срещу законовото 

обявяване в несъстоятелност на БРФК; 

 – В УС на БРФК е постъпила жалба от Валентин Илиев – Председател на УС на НК 

Курцхаар, че във връзка с провеждане на мероприятие на клуба на 01-02.08.2020г. в с. 



Равногор, на 31.07.2020г. са подадени 3 сигнала от 3 различни телефона в дирекция на 

ИАГ, че на това мероприятие ще се извършва незаконен лов. Сигналите са подадени от 

жена, представила себе си за „юрист на парламентарна група“. Тя е искала спиране на 

мероприятието и санкции срещу клуба. За мероприятието клубът е направил нужната 

подготовка, никой не е носел оръжие, дивечът е бил закупен и разселен за 

мероприятието и са били взети всички разрешителни за провеждането му. След 

проведени разпити и проверки, включително на телефонните номера, от които са 

подадени сигналите се установява, че единият от телефоните е на г-жа Катя Стефанова. 

Жалбата към БРФК е подадена на 08.08.2020г. УС е отправил покана за изслушване на г-

жа Стефанова. С писма от 17.09.2020г., 28.09.2020г. и 19.10.2020г. г-жа Стефанова иска 

да отговаря писмено, а не да се яви на изслушване. До момента, тя не се е отзовала на 

поканата на УС за изслушване 

Г-жа Катя Стефанова се изключва от БРФК, съдийските и права се отнемат завинаги и 

развъдникът и се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5  и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, Клуб Епаньол Бретон България се 

представлява пред БРФК от зам. Председателя. 

 

По т.3 Поради това, че: 

-Г-жа Гергана Бакалова – Председател на Клуб Немски шпиц България, рекламира 
изложба на клуба на фейсбук-страница, алтернативна на официалната страница на БРФК 
и администрирана от Любомир Попантонов. Проведената изложба не е обявена в БРФК, 
не е получено одобрение за провеждането и. Въпреки това, тя е обявила изложбата, като 
провеждана от БРФК, което не отговаря на истината; 

– Въпреки няколко проведени разговори с Председателя на УС на БРФК, г-жа 
Бакалова упорито продължава да разпространява в публичното пространство клевети и 
лъжи. Тя твърди в публикации във фейсбук, че има „не толкова читави договорки между 
наш Вожд и някои личности от ФЦИ“, като така намесва в интригите ФЦИ. Поддържа 
напрежение сред членовете на клуба си и на цялата киноложка общност чрез 
телевизионни и интернет изяви, като налага тезата, че БРФК се фалира умишлено. 
Участва в „Организационен комитет за спасяване на БРФК“, въпреки че е напълно наясно 
със законовото състояние на федерацията. Извършва умишлени действия, с цел 
създаване на напрежение и настроения срещу легитимното управление на БРФК, с цел 
лично облагодетелстване и заемане на ръководен пост в БРФК. Притиска членовете на 
клуба си да „засипват с писма ФЦИ, за да не посмеят да вземат решение за БНФК“, 
според постовете във фейсбук.  С това г-жа Бакалова е извършвала дейност против 
интересите на всички развъдчици в България;  

- Действията на г-жа Бакалова не се ограничават само с говорене, тя си позволява да 
въвлича членовете на клуба си в незаконни действия за саморазправа с Председателя 
на БРФК, заради законосъобразните му действия, като обявява пред членовете на клуба 
си водени разговори за наемане на мутренски фирми за въздействие върху него. За това 



свидетелстват записи от конферентни разговори с членове от нейния клуб, водени на 
13.03.2021г.; 

– на 08.04.2021г. има постъпила жалба в УС на БРФК срещу г-жа Бакалова, че не 
третира еднакво всички членове на клуба си;  

- г-жа Бакалова е подписала писмо до ФЦИ, което ни е предоставено от ФЦИ, с което 
обещава БРФК да изплати дълга си към НАП в размер на 1250000 лв., без да има никакви 
законови основания за такова твърдение, нито оторизация от Председателя и УС на 
БРФК 

Г-жа Гергана Бакалова се изключва от БРФК съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.3 и ал.5  

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, Клуб Немски шпиц България се 

представлява пред БРФК от зам. Председателя. 

 
По т.4  Поради това, че: 

Г-н Валентин Илиев – Председател на НК Курцхаар, заедно с Мирослав Ненковски – 

Председател на НК Пойнтер България, са провеждали мероприятия на клубовете си, без 

да уведомяват и да получат разрешение от УС на БРФК, на  17-18.07.2021г. в местност 

Юндола  

Г-н Валентин Илиев се изключва от БРФК като се отнемат съдийските права завинаги 

и се закрива развъдника съгласно:  

Устав Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, т.а, т.г, т.ж; 

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1, ал.9, Глава 6, чл.13 във връзка с 

Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, НК Курцхаар се представлява пред БРФК 

от зам. Председателя. 

 

По т.5 Поради това, че: 

Г-н Мирослав Ненковски – Председател на НК Пойнтер България, многократно е 

провеждал мероприятия на клуба си, без да уведомява и да получава разрешение от УС 

на БРФК, за което са му правени многократни устни забележки, с които той не се е 

съобразил до момента. Проведени са мероприятия на 17-18.07.2021г. местност Юндола, 

19-20.06.2021г. местност Цигов Чарк. В публичното пространство се рекламира и 

следващо мероприятие за 01.08.2021г., за което също не е уведомена БРФК 

Г-н Мирослав Ненковски се изключва от БРФК като се отнемат съдийските права 

завинаги и се закрива развъдника му съгласно:  

Устав Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, т.а, т.г, т.ж; 

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1, ал.9, Глава 6, чл.13 във връзка с 

Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 



До избирането на нов Председател на УС, НК Пойнтер България се представлява пред 

БРФК от зам. Председателя. 

 

По т.6 Поради това, че: 

-Г-жа Цвети Димитрова – Председател на БКК Дакел е изпращала писма до ФЦИ, без 

да уведоми първо УС на БРФК, писмата са ни предоставени от г-н Деклерк, изпълнителен 

директор на ФЦИ, с които е уронвала авторитета на БРФК;  

- В записи от конферентни разговори на Гергана Бакалова с членове на нейния клуб 

от 13.03.2021г. става ясно, че Цвети Димитрова се е заела със задачата да „омаскарява“ 

Председателя на УС на БРФК; 

- по време на ИОС на БРФК на 04.07.2021г., г-жа Димитрова контролира как да 

гласуват делегатите и ги съветва, да не се съобразяват с изказванията на Председателя 

на БРФК и други делегати 

Г-жа Цвети Димитрова се изключва от БРФК и развъдникът и се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5  

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, БКК Дакел се представлява пред БРФК от 

зам. Председателя. 

 

По т.7 Поради това, че: 

-Г-жа Радостина Тонева – Председател на КК Дого Аржентино България, прави 

клеветнически и неверни твърдения относно действията на Председателя на БРФК в 

публикации във фейсбук като пише, че „БРФК има ли въобще финансови документи“ и 

„Христозов е откраднал племенната книга на БРФК“. Тонева пише че „се подготвят 2 

изложби“ – без знанието на БРФК, „парите на БРФК се отклоняват в лични сметки“. Тези 

писания са публикувани въпреки, че многократно е писано и обяснявано, че цялата 

дейност на БРФК от 2019г. е изрядно осчетоводявана и водена и че всички данъци и 

осигуровки са плащани. Освен това, Председателят на УС на БРФК няма нужда да краде 

племенната книга на БРФК, защото той отговаря за съхранението и. Относно 

отклоняването в лични сметки на средства на БРФК, при направените проверки от 

прокуратурата се установи, че това не е вярно и беше обявено публично; 

-Във фейсбук страницата на БРФК Г-жа Радостина Тонева пише, че „Христозов не е 

председател на УС на БРФК“, след ИОС на БРФК на 04.07.2021г., въпреки че решенията 

на това събрание не са вписани в Агенция по вписванията, т.е. тези решения нямат 

правна стойност. С тези действия г-жа Тонева умишлено подклажда напрежение и 

настроения срещу законното ръководство на БРФК 

Г-жа Радостина Тонева се изключва от БРФК и развъдникът и се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5  



Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, КК Дого Аржентино България се 

представлява пред БРФК от зам. Председателя. 

 

По т. 8 Поради това, че: 

Г-жа Милена Хлебарова – киноложки съдия е съдила на  Изложба 12-13.06.2021г. в 

Солун, Гърция, без разрешение от БРФК се отнемат съдийските и права завинаги считано 

от 24.07.2021г. съгласно   

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, т.а, 

т.г, т.ж 

Дисциплинарен правилник на БРФК, Глава 2, Чл.1,  ал.9., Глава 6, чл.13 във връзка с 

Глава 3, Чл.5, ал.5 

 

По т.9 Поради това, че: 

-Клубът на г-н Иван Димитров БКК Северни кучета беше предложен за приемане в 

БРФК на ОС през 2019г., но не беше приет от ОС. Въпреки това, г-н Димитров се яви на 

ИОС на 04.07.2021г. като представител на този клуб, с претенцията, че е редовен член на 

БРФК, като участва в гласуването на събранието; 

-В УС на БРФК постъпиха сигнали и снимки, на които г-н Димитров е съдия на 

мероприятие на Киноложка федерация за Европа, алтернативна на ФЦИ 

Г-н Иван Димитров се изключва от БРФК, отнемат се съдийските му права завинаги и 

развъдникът му се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

 

По т.10 Поради това, че: 

Г-н Христо Кънев – Председател на НК Български барак, при поискване на 

информация относно племенната книга на клуба му заяви писмено, че г-н Христозов 

вече не е в качество на Председател на БРФК, въпреки че вписване на ИОС от 04.07.2021г. 

в АВ няма, поради многобройните закононарушения; 

- г-н Кънев е подписал писмо до ФЦИ, което е предоставено от ФЦИ на БРФК, с което 

обещава БРФК да изплати дълга си към НАП в размер на 1250000 лв., без да има никакви 

законови основания за такова твърдение, нито оторизация от Председателя и УС на 

БРФК; 

- г-н Кънев е провел мероприятия на НК Български барак на 21.03.2021г. и 

23.05.2021г. без да се уведоми БРФК и да се одобри събитието и съдиите за него 

Г-н Христо Кънев се изключва от БРФК, отнемат се съдийските му права завинаги и 

развъдникът му се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  



Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, НК Български барак се представлява пред 

БРФК от зам. Председателя. 

 

По т.11 Поради това, че: 

Г-н Антоан Хлебаров  – Председател на БНК за Афгански хрътки е подписал писмо до 

ФЦИ, което е предоставено от г-н Деклерк, изп. Директор на ФЦИ, с което обещава БРФК 

да изплати дълга си към НАП в размер на 1250000 лв., без да има никакви законови 

основания за такова твърдение, нито оторизация от Председателя и УС на БРФК 

Г-н Антоан Хлебаров  се изключва от БРФК, отнемат се съдийските му права завинаги 

и развъдникът му се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, БНК за Афгански хрътки се представлява 

пред БРФК от зам. Председателя. 

 

По т.12 Поради това, че: 

Г-н Костадин Шанков  – Председател на НК Австралийски овчарки е подписал писмо 

до ФЦИ, което е предоставено от г-н Деклерк, изп. Директор на ФЦИ, с което обещава 

БРФК да изплати дълга си към НАП в размер на 1250000 лв., без да има никакви законови 

основания за такова твърдение, нито оторизация от Председателя и УС на БРФК 

Г-н Костадин Шанков  се изключва от БРФК, отнемат се съдийските му права завинаги 

и развъдникът му се закрива съгласно:  

Устав на БРФК: Глава 3, Чл.3/5/, т.б/, тире 3, 4, 5 и 6; нарушение на Глава 4, Чл.4/2/, 

т.а, т.г, т.ж;  

Дисциплинарен правилник на БРФК: Глава 2, Чл.1,  ал.8 и ал.9, Глава 6, чл.13 във 

връзка с Глава 3, Чл.5, ал.5 и Глава 5, чл.13 

Считано от 24.07.2021г. 

До избирането на нов Председател на УС, НК Австралийски овчарки се представлява 

пред БРФК от зам. Председателя. 

 

29.07.2021г. 

По т.1 

1. Всички родословия на български кучета да бъдат издавани от Румънската 

киноложка федерация. 

2. Всички документи ще се събират и обработват от БРФК от работници на 

доброволен принцип, за да се провери редовността на документите и заплащането на 

таксите за издаване на родословия към Румъния. Събирането на документите ще става 

по клубове. 



3. Издадените от Румъния родословия ще се приемат от БРФК, за да се отразят в 

приложение към българската племенна книга.  

4. Взетите решения за издаване на родословия целят въвеждането на ред и 

недопускане на издаването на документи с невярно съдържание. 

5. БРФК няма да признава документи, издадени извън приетия ред, за да може да 

бъде гарантирана истинността на родословията. 

 

27.08.2021 

По т.1. Поради различните цени за издаване на родословия от съседните на България  

FCI  държави, както и поради различните условия за банкови операции със страните в и 

извън Европейския съюз, УС на БРФК дава разрешение на всеки развъдчик да определи 

сам държавата, от която да си извади родословия.  

Условията за издаване на родословия остават непроменени – изискват се три 

екстериорни оценки на всяко куче от трима различни съдии. 

Всеки, който е получил родословие по този ред, трябва да изпрати пдф формат на 

родословието на  office@brfk.bg, за да бъде вписано кучето в приложение към 

племенната книга на БРФК. Това решение отменя решението на УС от 29.07.2021. 

По 2. Тъй като не са провеждани киноложки изложби от 10 месеца, много кучета се 

нуждаят от експертни оценки за влизане в разплод. Затова възлага на НКБОК, член на 

БРФК,  да организира експертно оценяване на кучета за влизане в разплод. 

По т.3 Поради обявяване на киноложка изложба Короната на София на 11 и 

12.09.2021г. от Софийско киноложко дружество, без да е дадено разрешение от БРФК, с 

което се нарушава Устава на БРФК Глава 4, Чл.4/2/, а/, г/, ж/: 

УС на БРФК спира всички права на СКД и то ще бъде предложено за изключване от 

БРФК на следващото Общо събрание, на основание Устава на БРФК, Глава 3, Чл.3/5/, б/, 

тире 3 и 4. До тогава Софийско Киноложко дружество няма право да използва името и 

логото на БРФК и  FCI. Наказанието се налага съгласно Дисциплинарен правилник на 

БРФК, Глава 4, Чл.1, ал.4. 

 

12.09.2021 

По т.1. Всеки член на БРФК може да издава родословия на своите членове за 

собствена сметка. Клубовете, които нямат собствени родословия ще могат да използват 

родословието на БРФК, по заявка. Издадените от клубовете родословия да се изпращат 

за вписване в племенната книга на БРФК на адрес гр. Асеновград, офис на ЕКОНТ на ул. 

Христо Ботев, за Георги Христозов. Родословията за заверка се изпращат в пакет за 

всички членове на клуба от Отговорника по развъдна дейност. Няма да се приемат 

самостоятелно изпратени родословия. Таксата от 1 лв за заверката на родословията да 

се внася по сметката на НАП от името на клуба IBAN: BG09 UBBS 8888 3322 9433 00, BIC: 

UBBSBGSF, в ТБ Обединена българска банка АД 

 

Пакетите с издадените родословия от клубовете да съдържат: 

- Всички родословия за клуба; 

- Копие на трите оценки за влизане в разплод; 

- Платежно нареждане за платена такса към НАП, по 1 лв. на родословие. 



Заверените родословия ще се изпращат обратно на ОРД на клуба за сметка на клуба. 

По 2. Да се разреши на клуб Далматин, клуб Хрътки и КД Харманли провеждането на 

изложби с ранг САС, като дължимите такси към БРФК се преведат по сметката на НАП. 

 

23.09.2021 

По т.1. Всеки редови член на БРФК, на който е отказано издаване на родословия от 

клуба му,  може да се обърне към БРФК на office@brfk.bg и ще му бъдат дадени указания 

за издаване на родословия без клуба, в който членува; 

По т.2. Приема Правилник за спортни изпити. 

По т.3 БРФК издава експортни сертификати за кучета, регистрирани в България, като 

таксата от 30 лв. се заплаща по сметката на НАП, а данните се изпращат на office@brfk.bg 

 


