
Отчет за дейноста на „Киноложко дружество Първомай” за 2016г. 
 

През 2016г. продължихме работата с младежките киноложки 

групи, като за нас важно бе провеждане на Киноложка изложба в гр. 

Първомай за всички породи. С помощта на Български Далматин клуб 

и с разбирането и подкрепата на община Първомай, включихме 

нашето събитие в майските културни тържества на гр. Първомай. 

Нашата изложба придоби „колосални“ размери за събитие от такъв 

тип в България и в нея се включиха 240 кучета, които бяха отсъдени 

в пет ринга. 

Голяма благодарност на международните съдии отсъдили в 

ринговете / Ненад Девич, Галина Тодорова, Вихра Григорова , Георги 

Христозов, Миливое Урошевич /, които не само работеха в ринговете 

на ИзложбаТА, но и помогнаха на нашите младежи да разберат на 

практика, как се провежда едно такова мероприятие. Благодарим за 

всеотдайността им и добрите сърца, които дадоха възможност на 

нашите деца да се изявят и да се почустват горди със своето 

представяне. 

В ИзложбаТА се включиха над 40 млади кинолози и много деца 

от училищата на нашата община се изявиха на сцената през двата 

дни. 

В събота се проведе и семинар със седем лектори, които разискваха 

всички аспекти на кинологията. 

Благодарим на всички наши спонсори и спомоществователи, на 

членовете на дружество и колективите на училищата от община 

Първомай, които помогнаха да се осъществи нашия празник. 

 

Броя на членовете на КДП през 2016 г. достигна общо – 35. 

Благодарение на тяхната ангажираност бе възможно провеждането 



на ИзложбаТА, както и обучението и представянето на нашите 

възпитаници. 

Представяме и приложение №1 – Финансов отчет на дружеството 

през 2016г. 

 

Във финансовия отчет , не са включени таксите събрани в деня 

на ИзложбаТА от общинска администрация Първомай, с които са 

покрити част от разходите на съдиите. 

 

С останалите средства от дарения покрихме разходите по 

посещението на пет деца от клубовете на международната 

киноложка изложба в гр. Ниш Сърбия. 

 

Удачно се оказа и отпечатването на календари на КДП , които 

освен за реклама на КДП чрез направените дарения за тях до 

финансираха провеждането на ИзложбаТА през 2017г. 

 

В предвид нашия устав всички средства извън разходите по 

организирането на киноложката изложба, банково и счетоводно 

обслужване се разходват единствено за обучение и посещение на 

изложби на младите ни кинолози. Това ни дава възможност да 

поканим участниците в нашите мероприятия със символични такси за 

участие като целта ни е да популяризираме , кинологията, 

правилното отглеждане на кучетата и спазване на нормативните 

изисквания. Направили сме така, че регистрираните кучета в 

българска община да платят минимална такса за участие. 

Към 15 март 2017г. за двата дни на ИзложбаТА има записани 

284 кучета от 40 породи. За това спомогна и поканата да се включат 



в нашата изложба за съвместни мероприятия – Български далматин 

клуб, Аджилити клуб България, Национален клуб немски ловен 

териер и Клуб Хрътки – за което им благодарим! 

 

Освен провеждането на ИзложбаТА, ето и някои от мероприятията , 

които взеха дейно участие и посетиха нашите кинолози: 

 

1. 26.04.2016 CACIB ASENOVGRAD  - осем ученика от 

младежките ни клубове посетиха международната изложба в 

гр. Асеновград. Те участваха в организацията в ринговете и 

се включиха в хендлерските конкурси! Подготвяме се за 

предстоящата изложба в гр. Първомай. 

2. 07.05.2016 – участие в организацията на Dalmatian Dog Show 

3. 08.05.2016 – участие в организацията на ИзложбаТА 

4. 05.06.2016 – посещение и участие на CACIB в гр. Ниш Сърбия 

 

5. 10.07.2016г. младите кинолози от нашия клуб посетиха в 

спортен комплекс “ 40 те извора“ гр. Асеновград – Семинара 

по обучение на кучета за охрана и отбрана. Благодарим на 

Георги Апостолов, че бе наш домакин! 

6. 11.09.2016 - посещение в Специализираната изложба за 

породата Епаньол бретон  

7. 27.11.2016г. момчетата и момичетата от двата клуба се 

включиха активно в провеждането на „Купа Тракия“ – 

Състезанието е за работни изпитания – BH, IPO-1, IPO-2, 

IPO-3 и IPO-FH, което се провежда в Асеновград , Комплекс 

40-те извора! 

 



Няма да изброявам всички занятия и обучения, както и дните преди , 

по време на и след ИзложбаТА, когато хлапетата бяха навсякъде и 

активно се включиха в организацията и провеждането и. 

 

И тази година по инициатива на Киноложко дружество Първомай и с 

разбирането и подкрепата на директорите на СУ „проф.д-р Асен 

Златаров“ и ПГСС „Васил Левски“ бяха създадени два клуба „Млад 

кинолог“ с ръководител г-жа Венета Кичукова, в които учениците ще 

изучават кинологията и ще се учат на толерантност, хуманно 

отношение и правилно възпитание и отглеждане на домашните си 

любимци. Естествено лектори и учители ще им бъдат както хендлери, 

така и международни киноложки съдии от БРФК, Киноложко 

дружество Първомай, Пловдивски киноложко дружество, 

Международен киноложки и развлекателен център „Марица” – 

Димитровград” /CYNOLOGY CENTRE/, които безвъзмездно предават 

своите знания и умения на нашите възпитаници. 

 

Всички мероприятия / извън посещението в гр. Ниш /на децата са 

платени с лични средства, за превоз, храна, участие, и т.н. от 

членовете на дружеството. Активно в това се включиха – Пеньо 

Запрянов, Запрян Кичуков, Иван Ангелов, Иван Вангелов, Веселин 

Аргиров, Янко Диков, Ангел Папазов, Ангел Муратев, Кольо Иванов, 

Венета Кичукова……..и тук май трябва да изброя всички членове. 

Мероприятията бяха отразени по БНТ2, Хоби ТВ и Е-ТВ. 

 

Решени сме да продължим и развием киноложкия празник 

„ИзложбаТА“ и заради това още през тази година УС определихме 

датата за 2018г. , а именно 26 и 27 май 2018г. за до може да поканим 



съдии и да рекламираме мероприятието на тазгодишната изложба – 

така както се прави навсякъде по Европа. 

 

Зам. Председател:                           Председател: 

                  Запрян Кичуков                               Пеньо Запрянов 

 


