Правилник за развъждане на БДК
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В настоящия правилник за названията “развъдник” и “развъдчик” се внася следното
уточнение:
 Развъдник – защитено име на собственик, заявил и регистрирал такова по
смисъла на правилника и реда за защита на FCI;
 Развъдчик – собственик/собственици на развъдника;

1. Общи положения
БДК има за цел чистопородно развъждане на Далматини в Република България, които
отговарят на утвърдения от FCI валиден стандарт по отношение на външния вид
(екстериор), типично породен характер и здравословно състояние.
Клубът регистрира, преценява и планомерно се стреми да преодолява наследствените
заболявания и дефекти.
Международният регламент за развъждане на FCI и правилникът и регламентът за
развъждане на БРФК са задължителни за всички членове на БДК.
Целта на клуба не е да ограничава с излишни формални предписания своите членове,
занимаващи се с развъждане във възможността им за свободна селекционно-развъдна
изява.
2. Допускане до разплод
2.1. Предпоставките за допускане до разплод са:
2.1.1. Оригинално родословие с най-малко три генерации.
2.1.2. До разплод се допускат само кучета с най-малко 3 (три) оценки “отличен” от
признати от FCI интернационални и/или признати от БРФК национални, общи и/или от
специализирани породни изложби. Едната оценка може да е направена в клас “млади”.
2.1.3. Изследването за степен на HD (хипдисплазия) е задължително, като до
разплод се допускат само кучета с резултат от теста HD-A или HD-B. Мястото за
провеждане на изследването се определя от УС на БДК, като при спорни случаи за
арбитър се използват специалистите от ВМИ-Стара Загора.
2.1.4. Аудиометричният тест (BAER-тест) е задължителен. До разплод се допускат
двустранночуващи и комбинация от едностранно- с двустранночуващи. Прегледът
може да бъде проведен след шестата седмица. Идентификацията на кучето се извършва
от лекаря чрез номера на микрочипа/татуировката и се удостоверява с неговия подпис и
печат.
Забележка: Т. 2.1.4. влиза в сила, когато са налице предпоставките за извършване на
този тест у нас. Клубът препоръчва и изследване за наличие на бруцелоза.
3.

Право на развъждане
3.1. За развъдчик се счита собственикът или наемателят на женско куче към
момента на покриването.
3.2. Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да бъде
одобрено от комисията по Развъда дейност. На същата се предоставя писмен
договор за наемните отношения по развъждането. Препоръчва се договорите за
наем да се изготвят по образци на БРФК.
Комисията по Развъдна дейност е задължена ефикасно да регулира контрола на
развъждане с женски кучета под наем.
3.3.Взетото под наем женско куче трябва да бъде на съхранение при наемателя наймалко една седмица преди предполагаемия ден на раждане на кучилото до
обследването на кучилото, освен ако в договора изрично не е записано друго.
3.4.Женските кучета, притежание на лица с наложена забрана за развъдна дейност
от БДК или призната от FCI организация, не се допускат до наем за развъдна
дейност.

3.5.При продажбата на заплодени женски кучета, за развъдчик се счита новият
собственик.
4. Консултации за развъждане
БДК е задължен да осигури консултации на развъдчиците и контрол на развъждането.
За тази цел клубът избира комисия по Развъдна дейност, която съблюдава правилата и
осигурява система за обучение на развъдчиците.
4.1. Комисия по Развъдна Дейност (КРД).
Комисията се състои от трима души, като селекционерът е задължителен член на
комисията.
4.2. КРД отговаря за съблюдаването на всички дейности по развъждането,
определени в този правилник.
4.3. КРД регистрира, документира, преценява и се стреми да преодолява
наследствените заболявания и дефекти чрез консултации и контрол върху РД.
4.4. При възникване на противоречия или съмнения между комисията и
развъдчика същите могат да изискат експертно мнение от комисията за
развъждане и изследване на БРФК, чието решение е задължително за
клубовете при спорни случаи. Разходите се поемат от страната, чийто
претенции експертът не е потвърдил, съответно развъдчика или клуба.
4.5. За оценка и консултация при борбата срещу генетични дефекти на
разположение на БРФК стои комисията за развъждане и изследване, чието
решение е задължително за клубовете при спорни случаи.

5. Предпоставки за развъждане, развъдна дейност
5.1. За развъждане се допускат само здрави, чистопородни кучета със стабилна
психика, записани в племенната книга на клуба и в родословна книга, призната от
БРФК. Те трябва да отговарят на установените от клуба изисквания.
На кучетата за развъждане и кученцата трябва да бъде осигурено много добро
отглеждане в подходяща обстановка и основни предпоставки за това са:
- възможност за свободно движение и човешко отношение;
- задължитлно е спазването на закона за защита на животните;
5.2. Основни положения
5.2.1. До разплод се допускат само кучета, отговарящи на породния стандарт и
определените от него конституция и изисквания към характера. До разплод се
допускат само кучета, собственост или наети от лица, които притежават валиден
документ за име на развъдник.

5.2.2. Минимална и максимална възраст на кучетата, допускани за разплод.
Женските кучета: 18 месеца при първи опит на покриване
Мъжките кучета: 18 месеца при първо покриване.
Женските кучета, не трябва да се допускат до разплод след 8 годишна възраст.
Мъжките кучета, след тази възраст могат да бъдат използвани до края на живота им
при съответно разрешенеие от КРД към клуба.
Забележка: Пред вид спецификата на достигане на зрялост при Далматина,
клубът препоръчва минималната възраст по т.5.2.2 да е 24 месеца, особено за
женските кучета.
5.2.3. Честота при употребата на кучета за развъдна дейност.
Женските кучета не могат да имат повече от едно кучило за една календарна
година.
5.2.4. Численост на кучилото.
Препоръчва се, ако женско куче има повече от 10 приплода, същото да бъде отново
заплодено най-рано 18 месеца след деня на покриване.
5.2.5. Инбридинг (кръвосмесително развъждане)
За чифтосването на роднини от 1-ва степен (братя и сестри; родители и деца),
близкородствено съешаване се изисква съгласието на клуба. Клубът не може да
забранява чифтосването на цветови варианти без генетична обосновка.
Експериментално селекционно развъждане може да се провежда само с
предварително съгласие на клуба и след консултация със специалист по генетика и
имунология.
5.3.

Развъдна дейност

5.3.1. Не се допускат до разплод кучета с отклонения от стандарта като:
Отклонения от ножицовидна захапка;
Ектропия, ентропия; син сегмент в кафяв ирис (белмо), очи с различен цвят
(хетерохромия);
Сини очи;
Глухота;
Вродени петна;
Трикольор (черни и кафяви петна едновременно);
Лимонени или прасковени точки;
Немотивиран страх или агресия;
Мъжки кучета, които нямат два нормални тестикули;
5.3.2. Използване на мъжко куче за разплод от чужбина.
Ако се използва мъжко куче за развъждане от чужбина, важат правилата,
определени в настоящия правилник.

6. Име на развъдник и защита на името на развъдник
6.1. Значение
Името на развъдника е допълнително име на кучето, то се регистрира и запазва в
FCI, според регламента на БРФК.
6.2. Отказване от име на развъдник
Отказ от по-нататъшно използване името на развъдника може да последва по всяко
време с декларация до РРЦ на БРФК, като на титуляра не може да бъде запазено
друго име за същата порода.
6.3. Клубът води отчетност за запазените имена на развъдници на далматини.
Заявка за защита на име на развъдник във FCI се прави от желаещите да регистрират
такъв чрез клуба по приет формуляр до БРФК, като се заплащат съответните такси
към БРФК
Имена на развъдници, подлежщи на защита във FCI трябва ясно да се различават от
вече защитените имена на развъдници във FCI. Клубът събира еднократно такси за:
1)процедурата по заявката за защита на име; 2) за вписване на името в регистъра на
клуба. На собственици, защитили име на развъдник във FCI чрез други клубове се
събира еднократно втората такса. Имена на развъдници, защитени от новоприети
членове, трябва да бъдат така променени, че да изключват недоразумения. Ако няма
друг регламент на клуба, 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.
Прехвърляния се допускат само при наследяване или при договорна уредба,
подлежаща на одобрение от клуба. В родословията на кучета, дошли от чужбина,
могат да се вписват само имена на развъдници, защитени там, а не допълнителни
имена на развъдници. Кученца от женско куче, дадено под наем, трябва да се
запишат с името на развъдника на наемателя, доколкото той може да се счита за
развъдчик (Прехвърляне на право на развъждане). При сдружения от развъдници
името на развъдника може да се защити само в националния клуб (член на FCI), при
който се води на отчет кучилото.
При разпускане на сдружения на развъдници само един партньор може да продължи
да ползва името на развъдника.
Развъдчикът може да заяви при клуба второ име на кучето без име на развъдник,
чиито родители са от същата порода и имат признати от БРФК родословия. Това
второ име трябва да има връзка със собственика и се записва в скоби след името на
кучето.
6.4. Валидност на името на развъдника
Име на развъдник, защитено вече за една порода, може да бъде защитено от
собственика, желаещ да развъжда порода Далматинн, като бъде вписан в регистъра
на БДК.
Създаването на сдружения от развъдници извън границите на
страната, членка на FCI, се нуждае от разрешение на БРФК и на другата
компетентна киноложка организация (извън граница).
Предпоставка за даване на разрешение е представеното договорно регламентиране

на име на развъдник и право на собственост. Молбите се подават до БРФК чрез
клуба.
Ако няколко лица имат собственост върху мъжкото куче, респ. женското и при
липса на договореност между съсобствениците, 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 различини клубове в чужбина.
7.

Акт на покриване
7.1. Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва преди акта на
покриване да се убедят, че предпоставките за развъждане са налице. За състоялия се
акт на покриване собствениците (развъдчиците) на кучетата за разплод уведомяват
клуба чрез общ писмен документ – приет от клуба формуляр “Акт за покриване”
удостоверяващ осъществяването на акта, подписан и от двамата. Тя се подава до 8
дни от деня на акта и задължително се прилага снимка от самия акт.
7.2. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато споразумение за
съответното обезщетение на покриването. То касае единствено собствениците
(развъдчиците) на мъжкото и женското куче.
7.3. Задължения на собствениците (развъдчиците) на мъжкото и женско куче.
Кучета, които не са изпълнили изискванията за допускане до развъждане в
настоящия правилник, не могат да бъдат привличани за разплод.
7.4. Преди всеки акт на заплождане собствениците (развъдчиците) на мъжкото и
съответно на женското куче за разплод трябва да се убедят, че техните кучета за
развъждане са изпълнили всички предпоставки на БДК за влизане в разплод.
7.5. Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмен отчет за всички актове
на покриване.
7.6. Ако по време на едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета,
родословия на приплодите не се издават.
7.7. Изкуствено заплождане
Изкуственото заплождане е възможно след разрешерение на КРД, като се спазва
процедурата,описана в регламента на FCI.

8. Контрол по развъждане и приемане на кучило
8.1. Доклад за кучило
След раждане на кучилото собственикът на женското куче информира селекционера
в пет дневен срок. Селекционерът оформя “акт за раждане”в периода петипетнадесети ден от раждането на кучилото. Ако кучилото се намира в друго
населено място “акт за раждане” се издава заедно с обследването на кучилото. При
огледа на кучилото се попълва приет от клуба формуляр за опис на кученцата.

8.2. Съобщение на собственика на кучето за разплод
Резултатът от акта на покриване се съобщава на собственика на мъжкото куче до 8
дни след раждането на приплодите, респективно незачеването на женското куче
след изчисления термин за раждане.
8.3. Съобщение и вписване в племенната книга
Собственикът (развъдчикът) на женското куче е задължен да съобщи на
селекционера (КРД) за всички приплоди (кученцата от едно кучило, също и
мъртвородените). В регистъра се вписват всички кучета, чиито родители са
изпълнили изискванията на този правилник за разплод.
8.4. Върху родословието на женското куче наблюдателя по разплод вписва деня на
раждането и числеността на приплодните.
8.5. Всички приплоди от кучилото получават имена, които започват с една и съща
начална буква, последователно се вписват мъжките, после женските кученца.
Началните букви на кучетата от различни кучила следват една след друга в азбучен
ред, като всеки развъдник трябва да започне с буквата “А”.
8.6. Общи задължения на развъдчиците
Собственикът (развъдчикът) на женското куче е задължен да се грижи за
правилното хранене и хигиена на майката и приплодите, както и да осигури
необходимите условия за отглеждане на малките. Кученцата задължително трябва
да са ваксинирани, за което трябва да се представи удостоверение.
Отделянето на малките се разрешава най-рано в деня на навършване на 8 седмица.
Изключения се допускат с разрешение на КРД. Продажбата и/или предаването на
продавач-посредник на зоо-магазини или професионални търговци на кучета е
забранена и ще се наказва с изключване от развъдна дейност.
8.7. С цел обхващане и улесняване преборването на наследствените дефекти и
болести, развъдчиците трябва да съобщят на КРД, след отделянето на малките,
имената и адресите на новите собственици. Ако новият собственик не е съгласен с
това, същото да се съобщи като неофициално при възможност.
8.8. Оглед и приемане на приплодите
8.8.1. Огледът и приемането на кучилото се извършва от селекционера или от
упълномощено от КРД лице в периода 42-60 ден. (заради ваксините). Изключения
се допускат след разрешение на КРД. Поставянето на микрочип е задължително.
Малките кученца трябва да са достигнали тегло от 5 кг., преди да бъдат предадени
на новите собственици. В противен случай те остават поне още 14 дни при майката,
след което отново подлежат на оглед, преди да бъдат отделени и предадени.
8.8.2. Селекционерът или опълномощено от КРД лице попълва документ за
приемане на приплодите, в който отбелязва всички значителни сведения за
кучилото, особено при тези кученца с установени недостатъци. Слизането на
тестикулите при мъжките кученца се констатира до 20 седмица на основата на
ветеринарната атестация или контрол на селекционера или опълномощено от КРД
лице.
Забележка: Задължителното поставяне на микрочип по т. 8.8.1. влиза в сила, след
като стане задължително за всички български кучета, които получават родословия

от БРФК. Дотогава всяко куче трябва да има задължително или татуировка или
микрочип. Всякакви изключения в сроковете се допускат само с разрешение на КРД.
8.9. 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. Всеки развъдчик е длъжен
да води дневник на развъдника за всички подробности около кучилата и
селекционното развъждане в неговия развъдник. Препоръчва се употребата на
развъдна книга (цвингер-книга) на БРФК. За всяко приемане на кучило трябва да се
състави писмен доклад, като развъдчика получава копие от него.
9. Племенна книга.
В племенната книга се вписват само тези кучета, чийто произход може да бъде доказан
с над три генерации без празноти в признати от FCI племенни книги.
9.1. Ообщи положения
Воденето на племенна книга се полага според устава на БДК.
9.2. Вписване в племенната книга
В племенната книга се завеждат всички кучила с указание за брой родените и на
вписаните в племенната книга приплоди. По-късно се вписват всички проявени
наследствени пороци.
9.3. Отказ за вписване
Отказ да се впишат приплоди става в случаите:
- всички приплоди, чиито развъдници са отхвърлени от племенната книга и/ или
регистъра.
- всички кучета, които произхождат от разплодник на друга порода или от
разплодник, негоден за вписване.
- Всички кучета, чийто произход не е доказан без съмнения.
9.4. Припознаване на други племенни книги
БДК припознава всички племенни книги на национални клубове на FCI (и БРФК).
10. Родословия
10.1. Основни положения
Родословието е удостоверение за произход, издавано от РРЦ при гарантирана,
идентичност със записванията в РК. Родословието трябва ясно да е маркирано с
емблемата на БРФК (и FCI при пълноправно членство в нея).
10.1.1. В родословието на женското трябва да са нанесени датите на окучване и броя
на кученцата в кучилото. Тези данни трябва да се вписват при издаване на копия от
родословието.
10.1.2. Родословието остава собственост на клуба. Право на притежване на
родословие има собственика на кучето.
10.1.3. Право на собственост върху родословието може да има и залогополучател (за

наемане на отдаване в залог или наемател на женското куче с цел селекционно
развъждане за времето на договора за наем).
10.1.4. Смяна на собственост върху кучето се потвърждава в родословието с име и
адрес, място, дата и подпис на продавача.
10.1.5. При попълване на родословието, селекционерът задължително спазва
следните условия: родословието се попълва на компютър; информацията се изписва
с латински букви; показва най-малко три родствени генерации; изписват се пълните
киноложки имена на всички кучета, родословните номера с абревиатурите;
съкращенията за цвят за космена покривка; всички оценки, титли, звания и
постижения от изложби; при наличие на инбридинг се вписва неговата
степен/коефициент по метода на Пуш-Шапоруш; пълни данни за производителя.
Родословието носи печата на БРФК и БДК.
10.2. Процедури
10.2.1. Родословия се издават след 59 ден от раждането на приплодите.
10.2.2. Верността на данните се потвърждава с подписа на развъдчика.
10.2.3. Клубът може по всяко време да изисква представяне на родословието за
проверка на записванията, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви
родословия се обявяват за невалидни и се изземват.
10.2.4. Родословия, издадени от клуба, са валидни в чужбина при условие, че в
съответната страна е призната БРФК.
10.2.5. Родословия и евентуално удостоверения за признаване в чужбина не бива да
бъдат пресмятани от продавача на кучето.
10.2.6. Изгубени родословия се обявяват за невалидни. Съответният клуб издава
дубликат след проверка на данните за загубата; това се публикува в изданието на
клуба и същевременно се съобщава на другите клубове.
11. Такси
Таксите за издаване на родословия и всички услуги, свързани със списването, са за
сметка на развъдчиците.
12. Нарушения
Спазването на настоящия правилник е задължителен за всички членове на БДК.
Констатирането на нередности и нарушения по смисъла на този правилник е
отговорност на КРД.
Всеки член трябва да съобщава незабавно за нарушения по правилника.
При нарушения по смисъла на закона на защита на животните и настоящия правилник,
КРД може да наложи следните наказания:

-

забележка
срочна или постоянна забрана за развъдна дейност
отписване от племенната книга
глоба

13. Арбитраж
При възникнали разногласия по изискванията на настоящия правилник за развъждане,
всеки член на БДК има право да се обърне къ комисията за развъждане към БРФК. УС
на БРФК взема решение за всеки конкретен случай след изслушване на комисията за
развъждане.
14. Заключителни разпоредби
Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на
правилника за развъждане като цяло.
Всеки член на БДК е длъжен да се запознае с настоящия правилник и самостоятелно да
се информират за съдържанието и промените в него.
Правилникът и промените по него влизат в сила след приемането им на ОС на БДК
Настоящият правилник е приет на ОС, състояло се на 24.06.2006 г.

