
Договор за развъждане 

 

I. Условия развъждане: 

1) Котките трябва да са ваксинирани срещу  панлевкопения, ринотрахеит, 

калицивирус и бяс, което се потвърждава  от наличието на печати във 

ветеринарния паспорт. Собственицит на двете котки удостоверяват и преставят 

документи за собственост и ветеринарни паспорти.  

2) Собственикът на женската котка  е отговорен за здравето на двете котки по време 

на развъждането. 

3) При агресивно поведение на мъжката котка,  заплашващо женската,  

Собственикът на котката трябва да прекрати развъждането и да върне мъжката 

котка на собственика и. 

II. При неуспешно заплождане: 

1) Собственикът на мъжката котката има право на преглед до 3 седмици след 

чифтосването, с цел проверка за неуспешно заплождане (когато няма зачеване).                       

2) Собствникът на мъжката котка има право  да изиска преглед по всяко време, с 

цел проверка за неуспешно заплождане ( ако няма родени живи котенца или са 

починали до навършване на 2 месечна възраст) . 

III. При успешно заплождане: 

1) Собствeникът на мъжката котка има право първи да избере котенце, но не по-

малко от 2 и не по-голямо от 4 месечно коте. 

2) В случай, че се родят 2 котенца, Собственикът на женската котка е длъжен да 

даде едното на Собственика на мъжката котка. В случай, че се родят шест или 

повече котенца, Собственикът на женската котка е длъжен да даде две от тях на 

Собственика на мъжката. 

3) Ако се роди само едно коте, което доживее до 2 месечна възраст, таксата за 

развъждане се определя в размер на 30% от стойността на котката, изразена в 

парична стойност. В този случай, таксата за развъждане се заплаща при 

продажбата на котето. 

4) Собственикът на мъжката котка има право на предварителен преглед на 

котилото. 

5) Собственика на женската котка има задължение да отгледа котенцата до 

навършване на 2 месечна възраст  и да направи първата ваксина (срещу 

панлевкопения, ринотрахеит, калицивирус и бяс) на възраст 9 – 10 седмици.                           

6) Разходите, свързани със поддържането, растежа и здравето на котенцата преди 

продажбата им, са задължение на Собственика на женската котка. 

 



IV. Продажба на котенцата: 

1) В случай, че купувачът на котенцето (котенцата) е по препоръка на Собственика 

на мъжката, той получава 30% от стойността на всяко коте, закупето от този 

купувач. 

2) Собственика на женската котка съгласува цената на котенцата със Собственика 

на мъжката. 

V. Други условия: 

1) Настоящият договор влиза в сила в момента на подписването и се прекратява при 

взаимно съгласие. 

2) Всички въпроси, които не са обхванати в настоящия договор, се определят в 

съответствие с Българското законодателство. 

3) Всички допълнения и изменения на настоящия договор, трябва да бъдат съставени в 

писмена форма и подписани от двете страни. 

4) Споровете, възникнали в хода на изпълнението на задълженията по този договор, 

трябва да се решават с допълнителни споразумения или в Съда. 

  

 

 

                                     Данни за котките: 

Мъжка: Женска: 

Име:................................                                           Име:............................... 

Рожд. дата:...................... Рожд. дата:........................ 

№ чип:....................... .....                                                № чип:...............................    

 

Собственик мъжка котка:                                                            Собственик женска котка 

...........................................                                                             .............................................. 

 

дата: 

град: 


