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КИНОЛОЖКИ КЛУБ „РУСКИ ЧЕРЕН ТЕРИЕР – БЪЛГАРИЯ”

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪЖДАНЕ И СЕЛЕКЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правилника за развъждане и селекция /ПРС/ е задължителен за развъждачите на
кучета от породата Руски черен териер обединени в КК”Руски черен териер – България”
и е съобразен с международният правилник за на FCI и правилникът за развъждане на
/ПР/ на БРФК.
Правилникът за развъждане и селекция е съставен в съответствие с развъдните цели,
съобразени със спецификата на породата Руски черен териер. ПРС способства за
развитието на планомерно развъждане на функционално здрави, расови кучета със
стабилна психика.
2. КК”Руски черен териер – България” поема отговорността незабавно, без напомняне
да изпраща до седалището на БРФК три екземпляра от валидния текст на своя ПРС с
отбелязване на направените изменения (параграф 6 т. 9 от Устава на БРФК).
3. Развъждач е всеки член на клуба, който е регистрирал запазено име в клуба или
друга структура и чрез него в БРФК и МФК, притежава или ползва под аренда женска в
момента на заплождането. Условията за аренда се договарят задължително писмено и
се заверяват с подписите на собственика и арендатора.
4. Племенната работа в клуба се води само с кучета, вписани в служба „Племенна
книга” на БРФК или в чужда Племенна книга призната от МФК.
5. Всеки развъждач води дейността си самостоятелно, като се съобразява със
спецификата на породата и се ръководи само от положенията в този правилник, както
и целта да подобрява екстериорните и ползвателните качества на произвежданите
кучета в рамките на Стандарта на породата.
За развъждане на роднини по 1 степен (братя и сестри, родители и деца, инбридинг I-II,
II-I, II-II, I-III, III-I) се изисква съгласието на Клубната развъдна комисия и БРФК.

Експериментално селекционно развъждане може да се провежда само с
предварителното съгласие на ККЧТБ и БРФК.
6. Координацията на цялата племенна работа се извършва от Отговорник развъдна
дейност,а текущ контрол се провежда от Комисията по развъждане.
7. В ККЧТБ не могат да развъждат професионални търговци на кучета.
II. ОТБОР И ПОДБОР НА ПЛЕМЕННИТЕ КУЧЕТА
8. До развъждане се допускат кучета, навършили минимум 18 месечна възраст, към
момента на връзката, и за двата пола.
9. За допускане да развъдна дейност всяко куче трябва да бъде оценено най – малко от
двама различни съдии с ранг Клубен, Национален или Международен. За допускане да
развъдна дейност са валидни оценките получени на изложби на БРФК с ранг CACIB най-малко две оценки и оценка от Клубна изложба-най-малко една
оценка/препоръчително/ или три оценки от изложби на БРФК с ранг CACIB, както
следва:
- при мъжките кучета, най- малко 3 (три) пъти „Отличен”
- при женските кучета, най-малко 3 (три) пъти „Много добър” или „Отличен”
- за всяко заплождане на женска след навършване на 8 годишна възраст се изисква
писмено разрешение от Комисията по развъждане
- всяко женско куче може да роди веднъж в течение на 365 календарни дни,
изключения могат да се допуснат само с изричното разрешение на Комисията по
развъждане, след което задължително се пропускат поне две разгонвания. От едно
женско куче не могат да се получат повече от 6 кучила за целия му живот.
- всяко женско куче отглежда толкова кученца колкото му позволява кондицията.
10. За допускане да развъдна дейност на всяко куче родено след 01.01.2006 год. След
навършване на 15 месечна възраст, се провежда рентгенологично изследване за
наличие и степен на тазобедрена и лакътна дисплазия.
- Рентгеновите снимки трябва да бъдат изпълнени според правилата на FCI и оценени
от лицензиран по FCI специалист ортопед със съответният Международен сертификат
удостоверяващ наличие/отсъствие на тазобедрена дисплазия (HD) със степен А,В или С
и лакътна дисплазия (ED) със степен 0,1 или 2
- Рентгеновите снимки и сертификата /оригинал или копие/ се изпращат на ОРД в
електронен вариант,
Оригиналите се съхраняват от собственика на кучето.
- Копия от рентгеновите снимки се публикуват на общодостъпен ресурс /brtinfo.ru/
- Резултатите от изследването се вписват в родословията на потомците
- Изключения се допускат при връзки с кучета регистрирани в чужди племенни книги и
намиращи се в собственост на чужди граждани,постоянно пребиваващи в страна
различна от Република България,където не съществува такова изискване.
11. Препоръчва се за развъждане да се използват кучета с успешно издържан работен
изпит включващ защитна служба както и такива успешно преминали през обучение по
ОКД, ОКД+ЗКС, обидиенс, BH/VT, IPO 1-3, IPO-FH 1-2, IPO ZTP, IPO-VO, UPr 1-3, IPO-R, IPOMR
12. Всеки развъждач е длъжен да отчита следните показатели:
- конституция и екстериор
- родословие и произход
- качество на потомството, ако е имало такова до момента
- тип ВНД и характер

13. До селекционно развъждане не се допускат на първо място кучета с пороци,
изключващи
възможността за селекционно развъждане:
- слаба психика
- вродена глухота или слепота
- заешка устна
- отворено небце
- значителни зъбни дефекти
- челюстни дефекти
- епилепсия
- крипторхизъм
- монорхизъм
- албинизъм
- нетипична окраска
- доказана тежка тазобедрена или лакетна дисплазия
- скелетни деформации
- проявяващи немотивиран страх или агресия спрямо хора
14. ККРЧТБ стимулира заплождане на клубните женски кучета извън страната.
Разноските по родословията и татуировките на кученцата, родени от задгранична
връзка се поемат от Клуба.
III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВРЪЗКИТЕ
15. Всеки развъждач е длъжен да заяви намерението си да запложда пред ОРД на
клуба в срок не по-малък от 7/седем/ дни преди очакваното време за осъществяване
на връзката. ОРД извършва проверка дали са изпълнени изискванията на ПРС и
потвърждава/отказва връзката,в случай на отказ ОРД е длъжен да изложи мотивите си
писмено пред УС на ККРЧТБ.При потвърдена връзка собственикът на женското куче
попълва Акт за заплождане/приложение №1/ в три екземпляра:за себе си, за
собственика на мъжкото куче и за клубния архив. Ако условията на ПРС не са
изпълнени връзката не се регистрира.
16. ОРД е длъжен да присъства лично по време на скачката, като гарант за
провеждането и. В случай на невъзможност да присъства лично, упълномощава член
на клуба.
17. Преди осъществяването на връзката ОРД /упълномощеното лице/ се уверява, че
взаимоотношенията между собствениците на мъжкото и женското куче са уредени
устно или чрез Договор за заплождане/приложение №2/. Скачката се
фотодокументира. Кучетата се свързват повторно след 24-48 часа. Ако повторната
връзка не се състои, това се отбелязва, както и причините, попречили за нейното
осъществяване. При осъществяване на изкуствено заплождане, това се отбелязва на
Акта за заплождане с печата и подписа на ветеринарния работник осъществил
заплождането.
18. Акта за заплождане се подписва от трите страни и се поставя печата на ОРД на
ККРЧТБ или регионалната му секция. Липсата дори на един от подписите или печата го
правят невалиден и връзката не се регистрира.
19. При заплождане на клубно женско куче извън страната, връзката се регистрира с
подписа на собственика на мъжкото куче върху Акта за заполждане и копие от
родословието му, на ОРД трябва да бъдат предоставени и начини за връзка със
собственика на разплодника/телефон,E-mail и други възможни способи за контакт/ .

20. На кучило родено от нерегистрирана връзка не се издават родословия
21. Развъждачите са длъжни да съдействат на ОРД/упълномощеното лице/ за
изпълнение на задълженията му.
22. Собствениците на мъжки кучета трябва да водят писмен отчет за всички актове на
заплождане.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ
23. Задълженията между страните се оформят устно или писмено в два екземпляра,
препоръчва се това да става чрез Договор за заплождане/приложение№ 2/
24. Всеки един от собствениците на мъжкото и женското куче има право да изиска
тестове за болести предавани по полов път, отказът от отсрещната страна да представи
такива е достатъчен мотив за отказ от връзката. Ако такива тестове не са изискани,
страните нямат право да повдигат обвинения при евентуално заболяване на някое от
кучетата.
25. При устна договорка и евентуалното и неспазване от страна на собствениците,
ръководството на ККРЧТБ не се ангажира с арбитърство по случая.
26. За констатирани нередности в договарянето между страните, за нарушение на
писмени договори и некоректно отношение на някоя от страните на кучилото не се
издават родословия. Ощетеният подава своевременно писмено оплакване до УС на
ККРЧТБ или до ръководството на регионалния клон в който членува.
V. АКТИРОВКА НА КУЧИЛОТО
27. Всеки развъждач е длъжен в срок до 5 дни след раждането на кучилото да попълни
Акт за раждане на кучилото/приложение № 3/, препоръчва се водене на дневник на
кучилото до 20-тия ден от раждането, а след това личен картон на всяко кученце.
28. ОРД на клуба е длъжен да обследва кучилото не по-късно от края на седмата
седмица от раждането в присъствието на майката, в обичайното място за живот на
кучетата, при спазване на всички хигиенни изисквания, както и да организира
маркирането на кучетата с татуировка и микрочип. Маркирането на кучилото се
заплаща от развъждача.Чипирането на кучилото е задължително съгласно ЗЗВМД и се
извършва от ветеринарен работник и същият удостоверява това с подпис и печат в Акта
за маркиране.
Обследването може да бъде извършено и от комисия. ОРД издава Акт за оглед и Акт за
маркиране /приложение№4 и № 5/
29. Забранява се смяна на собственост на кученца преди маркирането им с татуировка
и микрочип.
VI. ИЗДАВАНЕ НА РОДОСЛОВИЯ
30. Родословието е свидетелство за произход издавано от ККЧТБ с гарантирано
идентично вписване в ПК на БРФК, родословия се издават на всички кученца родени от
регистрирани връзки, които са живи в момента на актировката. Имената на кученцата
от едно кучило започват с еднаква буква, която се определя от ОРД, към личното име
на всяко кученце се добавя в префикс или суфикс запазеното име на развъждача.
Имената на кученцата се дават от развъждача.
31. Собственикът на женското куче попълва сведение, относно лицата, придобили
кученцата.
Този документ съдържа трите имена, точен адрес за кореспонденция, телефонни
номера и електронна поща. Кучето се записва на името на пълнолетно лице.
Сведението се предава на ОРД до три дни, след продажбата на последното кученце.

32. На основание на документите:Акт за заплождане, Акт за раждане, Акт за оглед, Акт
за маркировка. Оригиналното родословие на майката, копие от родословието на
бащата, копия от изследването за дисплазия, копия от изложбените и работни
резултати на двамата родители, документ за запазено име в МФК – се издават
родословия на кученцата и се вписват в ПК на БРФК.
33. ОРД е длъжен да внесе данните за родословията в канцеларията на БРФК преди
навършване на 60 дневна възраст на кучилото.
34. Развъждачът заплаща всички такси за издаването на родословията, попълването им
и регистрацията в СПК.
35. При попълване на родословието, ОРД задължително спазва следните
условия:родословието се попълва на компютър;информацията се изписва с латински
букви;изписват се пълните имена на всички кучета, родословните номера
абревиатурите, съкращенията за цвят на космената покривка, всички оценки, титли,
звания и постижения от изложби, пълни данни за производителите.
36. Право на собственост върху родословието има собственика на кучето. Всяка
промяна на собствеността на кучето се отразява в родословието.
37. ККРЧТБ ползва родословна бланка /приложение № 6/. При
продажба на куче извън страната е необходимо да се издаде и експортен сертификат
от БРФК.
VII. ОТГОВОРНОСТ
38. Всеки разъждач има право да продава само напълно здрави кученца, с попълнен
ветеринарен паспорт и всички необходими ваксини според възрастта. Здравословното
състояние се констатира от ветеринарен лекар в присъствието на купувача. Препоръчва
се всяка смяна на собственост да се урежда посредством писмен договор в който се
уреждат взаимоотношенията при поява на наследствени заболявания и скрити пороци.
39. Развъждачът е длъжен да подържа контакт с новите собственици, да дава
консултации относно отглеждането и да следи развитието на кученцата произведени
от него.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
40. Заплождане на клубно женско куче без знанието на ОРД се счита за нерегистрирана
връзка. На кученцата, родени от такава връзка не се издават родословия.
- изключение се допуска само за връзки, осъществени извън територията на България,
при представяне на следните документи:ветеринарен сертификат за преминаване на
граница, документ за потвърждение на връзката в страната в която е осъществена
скачката, копие от родословието на разплодника.
41. Ако в клуба или някоя негова регионална секция са постъпили молби за закупуване
на кученца, ръководството им е задължено да ги предостави безвъзмездно на
собствениците на женските кучета, които имат или очакват кученца.
42. Селекционерите, експертите по порода и клубните съдии са длъжни да дават
безплатни консултации и препоръки на развъждачите, както и да предоставят
безвъзмездно цялата налична клубна информация имаща отношение към
развъждането.
43. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до невалидност на
ПРС на ККРЧТБ като цяло.
44. УС и КРД на ККРЧТБ имат право да предлагат промени в настоящия правилник, като
промените влизат в сила след одобрение от страна на Общото събрание
45. За гласуваните промени се уведомява БРФК като се предават и три екземпляра от

променения ПРС на ККЧТБ
Този Правилник е одобрен на Общо събрание, състояло се на год.
Този Правилник влиза в сила от 01.09.2018 год.__

