
Защо да купя чистокръвна котка? 

  

 

У повечетото от нас са останали топли спомени от детството - домашна 

котка с пухкави игриви котенца или тлъст глупак – котарака на баба на  

село. Много от нас прибираха в къщи "ничий" котенца и жалностливо 

молеха майките си да пуснат котето. Някои имаха късмет – мама е 

позволила да си приберем коте и тези деца са израснали в щастливо в 

съседство с котката. Но някои хора могат да си позволят да купят коте 

само като възрастни. Тук възниква въпроса - какво животно ще живее 

редом с вас: чистокръвна или обикновена домашна котка. Към избора 

трябва да се подхожда много сериозно, защото котката ще бъде член на 

семейството средно 10-15 години. 

Случва се , че котка възниква в къщата "сама по себе си": я хвърлят под 

вратата, подаряват я на колеги, или на улицата се появява изоставено от  

безмилостни хора коте. Ако искате да имате нормална писи у дома си като 

домашен любимец, вземете коте, като може би това ще спаси живота му. 

 

Друг вариант - ако вече сте си изградили образа на перфектнате котка. 

Тогава ще трябва да потърсите между чистокръвните животни  и да 

изберете идеалния вариант. Породистата котка е предназначена за тези, 

които искат да имат за домашен любимец в къщата си животно с 

характерна определяща за вида порода. На някои им харесва пухкав облак 

- персийска котка, други харесват неокосмени котки с релефни мускули и 

изчистени линии на тялото. Също толкова важна е гамата на цветовете - 

пъстра котка с костенуркови цветове, или черна ориенталска като пантера, 

рижо "слънце" или на линти с див цвят. 

Добре известно е, че всяка порода има примерно подобен характер. За 

собственика на котката е много важно да съответства с животното по 

темперамент. На флегматичен човек спокойно може да му приляга 

плюшено мече - британска или персийска котки. На общителния по-

склонни да му приляга да избере котка от източните видове - бирманска, 

ориенталска, абисинска - за активна комуникация. Независимият 

самоиздържащ се човек може да придобие аборигенна порода котка - 

Курилски бобтейл, Сибирска, Норвежка горска. На някои им харесва 

подвижноста на животните, които си играят до напреднала възраст. А 

някой избират "интересна" котка, която с часове лежи на кожения диван. А 

за феновете на изкушения има много опции - котки без козина, гърли с 

къдрици усукани около ушите, късокраки манчкини. Главното е , да е в 

съответствие с вашите представи за красота. 

Не е тайна, че за чистокръвно животно трабва да се заплати, като ценовия 

диапазон може да бъде от 100 до 2000 долара. Цената на котето се 

обуславя не от размера на използваната храна и пълнителите, а от общите 



материални, морални, емоционални и физически ресурси на селекционера 

за получаване на  

 животно. Идеалният вариант ще бъде драстично по-скъп от средния за 

породата котка,но въпросът е, че за високото качествотрябва да се плаща. 

Наистина сериозния колекционер на картини няма да постави в къщата си 

евтина репродукция от списанието! Със знатната котка трябва и да се 

отнасяш по съответстван начин - като с произведение на изкуството, 

предмет на "колекция", обожание и възхищение. Мисля, че най-добрият 

купувач – това е човек, който е направил своя информиран избор, влюбен в 

породата, точно както и всеки друг селекционер. 

Един мой купувач ми в рамките на 3 часа не можа да избере между 

бирманска котка с цвят на самур и черен курилските бобтейл. На главата 

на семейството му се понрави червна като въглен курилска котка, но жена 

му не можеше да се примири с отсъствието на опашка при котката. 

Разногласията вече щяха да преминат в семеен конфликт, когато мъжът 

зададе един ключов въпрос: "Какъв вид котка е най-доброто за децата"? 

Разбира се, за близнаци на възраст 1,5 години аз препоръчах  бирманска. И 

бях много доволна след 2 седмици, да чуя мнение за поведението на 

котето. "Котката не се отделя от децата, яде и спи с тях, щастливи дас 

удоволствие сяда на ръцете им, не се обижда или ядосава, ако детето 

случайно я докосне." Ето какво означава това – Случихме с породата. Не 

мисля, че тедин бебтейл щеше да позволи на децата такава свобода. 

 

Така че, какво ще получите при закупуване на чистокръвни котки? 

Определен външен вид на домашен любимец и предсказуем характер. 

Плюс това, по желание, набор от документи, което ще позволи на котката 

да бъде излагана на изложби и да се гордеете с постиженията и, и с 

възможност да се занимавате с размножавне. 

 

На 2-4-тия месец селекционерът оценява класа на котето. Разграничават се 

клас домашни любимци – домашно коте, за душата, клас - за разплод, шоу 

клас - животно, най-близо до идеалната порода за изложба. Цената на тези 

котенца е различно: изложбения клас може да струва 2-5 пъти по-скъпо, 

отколкото на котето „на възглавницата”. Закупуване на домашен любимец 

предполага кастрация (стерилизация), като по различни причини не е 

предназначен за създаване на потомство. В този случай не е необходимо, 

че котето има дефекти или здравословни проблеми. Просто селекционерът 

избира животни за разплод, според своята програма за развъждане. 

 

Всеки собственик на развъдник или развъдни котки, иска потенциалният 

купувач трезво да оцени своите възможности и правилна да избере коте. 

Чрез закупуване на котка или котка за разплод, трябва да помним, че това е 

сложна, усилената работа, която изисква пълна отдаденост, със сериозни 



материални и физически ресурси и експертни умения. Селекционерът 

избира за определен вид родословни котенца определен вид собственик - 

лице, отговорно, трудолюбиво, мотивирано, раязполагащо със свободно 

време, и подходящо жилище. А в чужбина, по принцип, не се практикува 

продажбата на котенца за разплод за начинаещи. Собствениците на 

котенцата започват пътя си във фелинологията с кастрати и едва след като 

се убедят в своето увлечение, могат да  купят животно за разплод. Това е 

много разумно, така че се отсейват случайните хора, които са решили да се 

занимават с размножение от каприз или от желанието да изкарат някакви 

пари  котенцата. Котета от разможителен/изложбен клас често се продават 

с условието, че първата година или две, купувачът ще се занимава с 

развъждане под ръководството на селекционера. Мисля, че това е 

правилно, тъй като при всяка професия, първо трябва да се научиш за да не 

се правят грешки. А фелинологията е науката и умение, и опит, и 

интуиция, и елемент на късмет. Даже за това да се открие за котенцата 

достоен домакин, трябва да се познават основите на психологията, 

маркетинга и правото. А за да се отгледат здрави котета, трябва да си и 

малко ветеринар: да бъдеш в състояние да биеш инжекции, да израждаш, 

да бъдеш готов да предоставиш първа помощ при извънредни ситуации. 

Понякога можете да чуете, що за проблем ? Котките си  раждат и си 

отглеждат котенцата сами , най-важното е – да се продадат котенцата. Това 

се нарича не селекция, а размножаванте на котки и  няма нищо общо с 

фелинологията. 

Така че,  закупувайки чистокръвно коте, трябва да съобразим своите 

желания с възможностите си. Ако искате да получите от котето нещо 

предвидимо и близко по дух - проучете породата и изберете подходящия за 

себе си вариант. Ако се каните да се занимавате с разплод, първо трябва да 

решите дали можете да си позволите тази сложна и енергоемка работа. Е, 

ако сте амбициозни и желаещи да посещавате "звездни" котешки изложби, 

купете си коте шоу клас. И бъдете готови да платите за него като за 

изключителност. 

Ако имате нужда само от жива котешка душа в къщата, а по вашия 

характер разчитате на Провидението – вземете си даром нормална 

домашна котка. Само не забравяйте, че от детено-метис-може да израстне  

и "тънкогласа котка " и дебелобуз „пухчо”" с тегло 8 кг, и хулиган и  

мързелив дремльо. Успех в търсенето на своята котка. 
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