
 

Отчет за дейноста на „Киноложко дружество Първомай” за 2015г. 

През 2015г. със създаването на двете младежки киноложки групи, възникна и идеята 

да се създаде Киноложко дружество „Първомай”, което да подпомага и дейноста на 

младежите в общината да развиват ствоята киноложка култура и умения. 

През 2015г. се проведоха три лекции с гост лектори – Вихра Григорова и Таня 

Арангелова – международни съдии по кинология и пет практически обучения по хендлинг с 

гост лектор Анелия Шанкова – професионален хендлер. Те безвъзмездно отделиха от 

своето време за да предадат знанията си на нашите хлапета. 

Проведени мероприятия: 

CACIB – Асеновград 

15.04.2015г. – Дете с куче – Child With A Dog – за деца, от 7 до навършени 13 години – 

Първо място!- Павел Аргиров 

18.04.2015г. –  още по-достойно представяне на нашите деца на Международната 

киноложка изложба в Асеновград! 

Дете с куче – Child With A Dog – за деца, от 7 до навършени 13 години – Второ място – 

Наделина Велкова! 

Млад водач – Best Junior Handler – за младежи от 13 до 17 годишна възраст – Първо – 

Красимира Манолова и Второ място – Росица Петкова! 

Plovdiv CUP 2015 – Млад хендлер –  Росица Петкова  – от 7 до 14 години 2 ро място:))))) 

30.05.2015г. – Двадесет и пет деца от клубовете се включиха в цялостната подготовка, 

организиране и участие в проведената специализирана изложба на Български далматин 

клуб в гр. Първомай! Тук се проведе и изпита на членовете на детските клубове за 

наученото през годината. 

Дете с куче – Child With A Dog – за деца, от 7 до навършени 13 години – Първо място – 

Наделина Велкова.  

28.08.2015г.  - Излезе и решението на Пловдивски окръжен съд за вписването в регистъра 

за юридически лица с нестопанска цел сдружението с обществено полезна дейност- 

Киноложко дружество "Първомай" - то е №295/28.08.2015г. 

Септември - Посещение и проведени разговори с управителя на „Киноложки център 

Марица” за съвместни дейности. На срещата присъстваха и деца от младежките групи. 

28.09.2015г. - На 28 септември от 18:30 часа се проведе среща на членовете на Киноложко 

дружество „Първомай” на което присъстваха и ученици от двата киноложки клуба, участвали 

в организирането на киноложката изложба в гр.Първомай тази година . На срещата се обяви 

досега свършеното , от членове на КДП, както и се наградиха учениците с предметни 



награди и грамоти. 

Обяви се че БРФК, е приела Киноложко дружество „Първомай” да я представлява на 

територията на община Първомай, както и спогодбата със Киноложки център Димитровград 

за съвместна дейност и сътрудничество. 

Бяха приети и двамата нови членове от Управителния съвет. 

21.11.2015г. - С 10 деца от киноложките младежки дружества посетиха традиционното за 

Димитровград състезание Купа „Тракия”  в киноложкия център „Марица“.Състезанието бе за 

работни изпитания – BH, IPO-1, IPO-2, IPO-3 и IPO-FH. В двата изпитни дни да участваха 20 

кучета. С организаторът Георги Апостолов се уточниха възможностите нашите възпитаници, 

да  започнат занимание с техните любимци в неделя за да станат и те така обучени, като 

участниците в състезанието:)  

Естествено нашите възпитаници бяха насреща и се включиха като статисти в състезанието 

и помогнаха в упражненията за послушание:) 

В създаването на клуба се включиха деветнадесет човека, като по- късно бяха приети 

още трима члена през 2015г. и още един през 2016г. 

Бяха приети и пет почетни членове с изключителни заслуги за създаването на дружеството 

и способствали за осъществяването на идеята. 

Събрания членски внос от двадесет и тримата членове / почетните членове са освободени 

от такъв/ е в размер на 340 лева. 

Изразходваните средства са в размер на 300 лева за регистрация на дружеството. 

Налични в касата са 40 лева, които са внесени в откритата банкова сметка в Банка ДСК на 

20.01.2016г. 

Всички мероприятия на децата са платени с лични средства, за превоз, храна, участие, 

изработка на тениски и т.н. от членовете на дружеството. Активно в това се включиха – 

Пеньо Запрянов, Запрян Кичуков, Иван Ангелов,  Иван Вангелов, Веселин Аргиров, Ангел 

Папазов, Венета Кичукова. 

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

Зам. Председател:     Председател: 

                                   Запрян Кичуков                                                Пеньо Запрянов 

 


