ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНАТА И
ИЗЛОЖБЕНАТА ДЕЙНОСТ НА WCF
Съюза на Фелинолозите в България

1. Общи правилa
1.1. Целта на племенната работа на «Съюзa на Фелинолозите в България» се явява
подобряване на племенните характеристики на признатите породи, работа с нови
породи и окраски.
1.2. Племенната работа в определена порода/категория се ръководи от завеждащ
секция и контрол по направлението.
1.3. Племенната работа се води по следните направления:
1.3.1. работа с котки от признати породи, които имат родословие;
1.3.2. експериментална работа с малочисленни породи, провизорни породи в
процес на развитие, които нямат родословие и в развъждането, на които се
използват котки от различни породи;
1.3.3. обучение на нови породи;
1.3.4. обучение на нови окраски у признати породи.
2. Задължения на ръководителя на порода/категория
2.1. Задачите на ръководителя на порода/категория се явяват осъществяване на
общо ръководство на породата, координация, изпълнение на даденото положение.
2.2. Ръководителят има следните функции:
2.2.1. регистрира новозакупените и новородени животни в племенна и
експериментална книга на «Съюза на фелинолозите в България»;

2.2.2. регистрира и води отчет за племенните животни като се основава на
съответните документи – родословия, резултат от развъждане;
2.2.3. ежегодно попълва списък с племенни котки, който трябва да бъде
достъпен за всички членове на «Съюза на Фелинолозите в България»;
2.2.4. консултира членовете на «Съюза на Фелинолозите в България» по
въпроси относно племенната работа;
2.2.5. издава и приема всички необходими документи за развъждането;
2.2.6. осигурява преглед на белезите;
2.2.7. издава договор за покупко-продажба на котки.
3. Задължения на «Съюза на Фелинолозите в България»,
3.1. Осигурява издаване на единен образец на родословие на всички котки, родени
от животни, които са регистрирани в клуба.
3.2. Осигурява регистрация на развъдници.
3.3. Утвърждава титли, осигурява издаване на съответстващи сертификати.
3.4. Утвърждава нови окраски и стандарти на нови породи.
3.5.
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3.6. Издава разрешение за близкородствено заплождане.
4. Права и задължения на членовете на
България» по племенната работа.

«Съюза на Фелинолозите в

4.1. За племенно развъждане се използват само физически здрави и съвместими
по генетични данни животни.
4.2. Преди самото развъждане се получава разрешение от клуба (подбират се
стопаните на котките).
4.3. Наблюдават и удовлетворяват нуждите от Племенно положение в «Съюза на
Фелинолозите в България».
4.4. Избор на самостоятелен партньор за развъждане, освен в случай на родствено
заплождане.
4.5. Ежегодно представя животното на една изложба за подтвърждаване на
племенните му качества.
4.6. Съобщава на ръководителя на порода/категория за рожденните белези в
течение на 3 дни.

4.7. Създава на котките и котараците такива условия на отглеждане, каквито са
съобразени с техните физиологически и зоопсихологически нужди.
4.8. Прави първо вътрешно обезпаразитяване на котките, когато са на възраст от 5
седмици, за тези на 8 или 12 седмици - преди ваксинациите.
4.9. Ваксинират котките на възраст 8 седмици и създават условия за оглед на
генетичните белези от специалисти от «Съюза на Фелинолозите в България».
4.10. Могат да продават котките не по-рано от 10 седмична възраст.
4.11. Информират новите собственици за отглеждането, храненето на котката,
работата в клуба, получаването на родословие.
4.12. Предава на новия собственик ветеринарните документи на котката.
4.13. Попълват договор за разрешение за разплождане със собственика на
котарака.

5. Единна племенна книга на «Съюза на Фелинолозите в България»,
5.1. Единната племенна книга на «Съюз на Фелинолозите в Болгария», (ЕПК) е
подпечатана книга, в която се записват всички животни, които принадлежат на
членовете на организацията.
5.2. Приложение – Експериментална племенна книга, в която се записват
животните, чийто произход е неизвестен, сведенията, за който са непълни, или
организацията, издала родословието не явяваща се член на Световната
организация за котки.
5.3. ЕПК има следните раздели:
- пълно име на животното,
- номер на родословие,
- пол,
- дата на раждане,
- цвят,
- произход (първа степен).
5.4. Всички записи в ЕПК се правят само на национален език, превода на имената
на животните от оригинал е категорично забранен, освен в случаи, когато името е
записано на латиснки.
5.5. В ЕПК се записват само онези животни, които имат пълен произход от 4
поколения назад.
5.6. За да се запише животно в експерименталната книга е нужно да бъде
изпълнено едно от следните условия:

5.6.1. животното съответства на стандартите, двамата родители да са
регистрирани в ЕПК, но котенцето може да не бъде признато в племенното
развъждане, ако то има дефекти;
5.6.2. животното съответства на стандартите и в тези породи, където WCF
допуска до изложби клас нови, които са получили оценка отличен от 2
различни експерта;
5.6.3. и двамата родители или един от тях е регистриран в експерименталната
книга (потомци на новобранци, смесване на разни породи, което не е
желателно, и образуване на нови породи);
5.7. Ако двамата родители са регистрирани в ЕПК и по генетични данни няма
дефект, то всички потомци се записват в ЕКП. Ако в потомството има дефект, то
това животно се регистрира в експерименталната книга и се издава родословие с
надпис « Негоден за племенно развъждане». Ако един от родителите е регистриран
в ЕПК, а вторият в експерименталната книга и в потомството им няма дефекти, то
потомството се регистрира в експерименталната книга. Ако обаче в потомството
има дефект, то тогава родословие не се издава.
5.8. Ако по време на огледа на отличителните белези се констатира, че котките са
метиси, то потомството не се регистрира в племенната книга и не се издава
родословие.
5.9. Животните се местят от експерименталната книга в ЕПК ако те имат поколение
до 4-то коляно, регистрирано в племенната книга и на открития клас на изложбите
то е получило оценка «отличен».
6. Правила за използване на животното в племенното развъждане.
6.1. В племенно развъждане могат да се използват животни, които са на възраст
поне на 12 месеца.
6.2. Котките могат да се използват за развъждане 8 годишна възраст включително.
6.3. При котараците няма възрастово ограничение за развъждане.
6.4. За развъждане се използват животни, които са получили на изложба оценка
«отличен», котки с оценка «отличен» или «много добре», считайки и качеството на
предходното поколение.
6.5. Животните, които нямат известен произход, се използват в племенно
развъждане ако са получили на изложба в клас «Нови» оценка «отличен»,
подписана от 2 различни експерта или оценка «отличен», получена на две
различни изложби. Разплождане е разрешено ако животното е внесено в
експерименталната книга на основание на оценки от изложбата.
6.6. Всяко племенно животно трябва да потвърди изложбената си оценка веднъж
годишно с участие в изложба.
6.7. В отделни случаи животното може да бъде оценено на
международни експерти, но експертизата се заплаща в двоен размер.
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6.8. Постоянен достъп до племенната работа получава животно, което е навършило
5 годишна възраст, ако е получило 3 пъти оценка «отличен» и последната от тези
оценки е получена на възраст от 4-5 години.
6.9. Постоянен достъп дава «Съюзът на фелинолозите в България», по заявка на
ръководителя на породата/категорията.
6.10. Животното от експерименталната книга се запложда само с регистрираните в
ЕПК. Не се допуска заплождане на двама представители от експерименталната
книга, освен в случаите на провизорни породи или в процес на селеция на нова
порода.
6.11. Включването на котката в списъка на племенните животни не означава
обезателно предоставяне за разплождане.
7. Отчет за разплождане, регистрация, издаване на родословие.
7.1. Собствениците на племенните животни не са длъжни да допускат питомниците
си до непланирано разплождане.
7.2. Родословие на котките не се издава, ако не са изпълнени положенията в т.4.
7.3. В течение на 2 седмици племенния котарак има право да приеме само две
котки.
7.4. Племенната котка може да се заплоди повторно, ако от предходното раждане
са изминали 4 месеца.
7.5. По време на разгонването на котката, тя може да се заплоди само с един
котарак.
7.6. Разплождането се разрешава само на здрави животни. Собственика на
племенното животно има право да поиска справка за състоянието на здравето на
партньора. Ако справката не е поискана, то не се приемат претенции.
7.7. Всички разрешения за заплождане се регистрират и се отчитат в специалиен
регистър.
7.8. «Съюзът на Фелинолозите в България» променя Сертификата за собственост на
котката, в случай, че тя е продадена. Той може да се промени и от новия
собственик или развъдник, ако котката е продадена извън пределите на страната.
8. Развъдник
8.1. Всеки собственик на котка има право да регистрира свой развъдник.
8.2.
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8.3. Името на развъдника се явява собственост на члена на «Съюза на
Фелинолозите в България» и не може да бъде предавано на друго лице без негово
съгласие.

8.4. Ако развъдника е бил закрит (собственика е напуснал FBU, умрял, преместил
се е), то името на развъдника може да се предложи на друг член само след 20
години.
8.5. Ако названието на развъдника се унаследява, то новия собственик трябва да
бъде уведомен за това от FBU в течение на 8 седмици.
8.6. Един член на FBU може да регистрира само един развъдник.
8.7. Всички родени котета от развъдника получават имена по реда на латинската
азбука. Ако развъдника вече е използвал всички букви от азбуката, то следващите
новородени се регистрират с първата буква на акбуката.
8.8. В името на развъдника могат да се използват 30 знака (включително празните
полета).
8.9. Собственикът на котката дава имена на котенцата, които трябва да бъдат
известни по време на огледа на отличителните белези в клуба.
9. Преценки за заплождане, спорове.
9.1. За да се избегнат спорове и недоразумения по въпроса за преценките за
заплождане, собствениците на племенните животни записват своите условия и
разрешение за заплождане пред тези, чийто животни ще бъдат заплождани. След
подписването на този документ, всички поправки могат да бъдат направени само
при взаимно съгласие.
9.2. Всички преценки за разплождане се правят от собствениците на племенните
животни, в съответствие със записаното в договора за заплождане.
9.3. Съветът на FBU и ръководителя на порода/категория не решават споровете,
които са възникнали между собствениците на племенни животни по повод
преценката.
9.4. Всички спорове по повод преценката трябва да се решават в съответствие с
действащото законодателство.

