БЪЛГАРСКА
РЕПУБЛИКАНСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КИНОЛОГИЯ

КИНОЛОЖКИ
КЛУБ
ЧЕРЕН
ТЕРИЕР
БЪЛГАРИЯ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
КИНОЛОЖКИ КЛУБ ЧЕРЕН ТЕРИЕР БЪЛГАРИЯ НА
16.03.2013 В СОФИЯ
Присъстващи – общо (по приложен списък): 14 /четиринадесет/
Упълномощители – (по приложен списък): 0 /нула/
1. Отчет за 2012година
а. Клубни кучила: 1 кучило от 4 женски с родители Январская Ночь с Золотого Града х
Блек Роси Жером
б. Клубна изложба: проведена е една клубна изложба, като е отчетено твърде слабо
участие на членовете на клуба
в. Участие на други изложби:
 Дан Гаврилич Джамалица покри изискванията и получи титлата Шампион на
Интернационалния Клуб на Породата
2. Приемане на нови членове
 Красимир Крумов – собственик на куче от кучило „И“
приет единодушно
3. Разни
а. Организиране на клубна изложба
 Дата – 7. Април 2013;
 Място – очаква се актуална информация от БРФК;
 Предложение за съдия – Радослав Стойнов ;
прието единодушно
б. Повдигнат е въпрос за провеждане на тест за психика
 Тестът е неофициален и по никакъв начин не влияе на допуска до развъждане;
 Участието е доброволно;
 Ще се използва системата на провеждане и оценка, описана от Александър Власенко;
 Тестът не носи състезателен характер, а целта е да се прецени психиката на кучето в
критични ситуации и всеки участник да получи представа за психиката на кучето си;
 До 7 април, участниците да заявят желание за участие чрез попълване на форма за
участие на сайта на клуба или на е-поща.
в. Повдигнат е въпрос относно задълженията и отговорностите на Отговорника по
развъдната дейност (ОРД). На членовете на клуба се напомня следното:
 ОРД отговаря за спазване на правилника за допуск до разплод;
 ОРД не е длъжен да осигурява връзки на членовете на клуба;
 Членовете на клуба са длъжни да уведомяват за извършена връзка, като попълнят
„Акт за заплождане“ и предоставят копие на ОРД за регистрация на връзката.
г. Членски карти на БРФК
 За получаването на членска карта от БРФК няма да се заплаща такса.

16.03.2013г
София

Водил протокола
инж. Велемир Пашов
стр. 1 от 2

БЪЛГАРСКА
РЕПУБЛИКАНСКА
ФЕДЕРАЦИЯ ПО
КИНОЛОГИЯ

КИНОЛОЖКИ
КЛУБ
ЧЕРЕН
ТЕРИЕР
БЪЛГАРИЯ

Приложение 1
Списък на членовете присъствали на общо събрание състояло се на 16.03.2013
1. Албена Стоянова
2. Анита Димитрова
3. Велемир Пашов
4. Велизар Кирилов
5. Георги Костов
6. Делян Тарабанов
7. Иван Сталев
8. Красимир Крумов
9. Любима Канайкова
10. Нели Иванова
11. Светломир Иванов
12. Таня Шмилева
13. Тодор Атанасов
14. Филип Малеев

стр. 2 от 2

