
 
 

ПРАВИЛНИК 
за селекция и развъждане 

на „НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ФРЕНСКИ БУЛДОГ- България” 
 

I. Общи положения 
 
Развъждането на расови кучета с високи качества спада към културното и 
национално богатство на всеки народ. 
Правилникът за селекция и развъждане /ПСР/ на Национален Клуб ФРЕНСКИ 
БУЛДОГ- България способства за развитието на планомерна селекция и 
развъждане на функционално здрави расови кучета със стабилна психика. 
Компетентна и отговорна за селекцията и развъждането е Комисията по 
развъдна дейност (КРД) на Национален Клуб ФРЕНСКИ БУЛДОГ- България. 
Нейната дейност включва наблюдение и контрол на селекцията и 
развъждането, различни форми на консултации за селекцията и развъждането, 
както и водене на клубната селекционно-развъдна книга(племенна книга). 
Национален клуб Френски булдог-България(НКФББ) води методична борба с 
наследствените дефекти. В ПСР са взети под внимание съответните 
особености на породата. НКФББ не ограничава с излишни формални 
предписания своите членове, занимаващи се със селекционно развъждане, във 
възможността им за свободна селекционна изява. НКФББ е в правото си да 
реши реда за присъждане на отличия на развъдчици за образцово отглеждане 
на кучета. 
Клубният правилник за селекция и развъждане на Национален Клуб ФРЕНСКИ 
БУЛДОГ България и правилниците за селекция и развъждане (ПСР) на БРФК и 
Международната Киноложка Федерация (FCI) са задължителни за всички 
членове на клуба. НКФББ изпраща до седалището на БРФК три екземпляра от 
валидния текст на своя ПСР с отбелязване на направените изменения. 
В Национален Клуб ФРЕНСКИ БУЛДОГ- България не се допуска селекционно 
развъждане от страна на професионални търговци на кучета. 
 
II. Право на селекция и развъждане 
 
За развъдчик се счита собственикът или наемателят на кучката към момента на 
покриването, който е член на Национален Клуб ФРЕНСКИ БУЛДОГ- България и 
има регистрирано име на развъдник в БРФК и Международната Киноложка 
Федерация (FCI). 
Даването под наем на кучка за селекционно развъждане трябва да бъде 
уредено с писмен договор между собственика и наемателя на кучката и 
одобрено от Комисията по развъдна дейност на Национален Клуб ФРЕНСКИ 
БУЛДОГ- България. 
При използване на разплодници от чужбина в България е нужно да се спазят 
правилата на Клуба, на страната от която идва кучето. 
Всеки развъдчик е длъжен да спазва необходимата хигиена и 



профилактика на кучето си, а за развъдчика е строго задължително 
да създава здраво поколение. 
 
III. Консултация за селекция и развъждане и контрол на селекцията 
и развъждането 
 
Комисията за развъдна дейност осигурява различни форми на консултации на 
развъдчиците и контролира селекционното развъждане на породата. 
Кучетата получават Екстериорни оценки при участието си в клубни, национални 
и международни киноложки изложби в страната и чужбина. 
 
IV. Предпоставки за селекционно развъждане, селекционно- 
развъдна дейност 
 
1. За селекционно развъждане се допускат само родословни, здрави кучета със 
стабилна психика, записани в селекционно-развъдната книга с родословия и 
признати от FCI. Те трябва да отговарят на установените от НКФББ изисквания. 
На кучката и кученцата трябва да бъде подсигурено много добро отглеждане, 
а основни предпоставки за това са възможността за свободно движение и 
човешко отношение. При неспазване на условията за правилно отглеждане на 
кучетата и малките кученца, КРД има право да изиска от Общото събрание на 
НКФББ да изключи от редовете си нарушилия тези правила развъдчик, както и 
да отнеме правото му за развъждане на кучета от породата френски булдог. 
 
2. Основни положения 
 
Минимално допустимата възраст за селекционно развъждане не бива да бъде 
под 18 месеца за женски кучета и под 15 месеца за мъжки кучета. Максималната 
допустима възраст за селекционно развъждане на кучката може да прехвърли 
деветата година само в обосновани единични случаи. Майката може да отгледа 
толкова кученца, колкото позволява кондицията й. 
При големи кучила НКФББ следва да поставят допълнителни изисквания, 
например използване на дойка, включително и от друга порода, определяне 
времето за следващото покриване на кучката и специални проверки на 
състоянието на кученцата. 
Поради спецификата на породата и свързаното с нея често прилагане на 
Цезарово сечение, не се допуска женска кучка да бъде заплождана два пъти за 
една година. Женско куче, което е имало три Цезарови сечения се изключва от 
по нататъшна развъдна дейност. Допуска се заплождане не по-рано от 10 месеца 
след последното раждане на женската. В този смисъл, за раждане се смята и 
спонтанно прекъсване на бременността след 45-я ден. 
Тъй като всички високо селектирани породи произхождат от тясна селекционна 
база, достатъчно е, ако се прилага широк инбридинг. При него се търси кръвна 
връзка с предци, които са били добри унаследители. Селекции, произхождащи 
от тесен инбридинг, би трябвало да бъдат освежавани редовно с вливане на 
кръв от неблизки роднини, за да могат евентуално да се избегнат нежеланите 
последици от инбридинга. 
За неволни актове на покриване преди навършване на съответната минимална 
възраст трябва да се съобщава незабавно на съответния отговорник за 
селекционно развъждане на НКФББ и на Комисията по С и Р. Решението за 
евентуално вписване на кученцата от подобна връзка взема отговорникът по 
селекция и развъждане на НКФББ. 
За мъжки и женски кучета, собственост на няколко човека, пред комисията по 
развъждане трябва да се представи лице, което ще полага представителен 
подпис. 



Кученцата с двама различни бащи не могат да бъдат вписани в Книгата за 
селекционно развъждане на НКФББ.  
Забранява се чифтосване на роднини I степен (братя и сестри; родители и деца). 
 
3. Селекционно-развъдна дейност: 
 
При селекционно-развъдната дейност се прави следната класификация: 
 
а/ За селекционно развъждане са допуснати всички кучета, записани в 
селекционно-развъдната книга, признати от БРФК, които отговарят на 
установените от КРД на НКФББ изисквания във връзка със здравословното 
състояние /например степен на тазобедрена дисплазия /ТД/, психика, възраст, 
промеждутък между две кучила. 
б/ За селекционно развъждане са препоръчани кучета с качества, надхвърлящи 
тези показатели по критериите на НКФББ. 
в/ За селекционно развъждане не се допускат: 
- кучета с пороци, изключващи възможността за селекционно развъждане, 
например: слаба психика, вродена глухота или слепота, заешка устна, отворено 
небце, значителни зъбни дефекти, челюстни дефекти, епилепсия, крипторхизъм, 
монорхизъм, албинизъм, дефекти в окраската, доказана тежка ТД, скелетна 
деформация и т.н. 
г/ Задължително е да бъдат направени изследвания за Бруцелоза (Brucellosis) на 
мъжкото и женското куче преди да бъдат допуснати до разплод. 
д/ Кучета с Брахицефален синдром (Brachycephal syndrome) не се допускат до 
развъдна дейност. 

е/ Изисква се изследване за глухота с “БАЕР” тест (Brainstem Auditory Evoked 
Response -BAER test) на бели кучета и бели с петна, 

преди да бъдат допуснати до разплод. Глухи или наполовина глухи кучета не 
се допускат до развъдна дейност. 
ж/ Кучета (мъжки и женски ) които ще влизат в разплодна дейност трябва да имат 
направени ДНК профил и тестове за пателарна луксация (Patellar luxation), 
ехокардиография и преглед на очи .  
 В предвид голямата популярност  на  френския булдог през последните години е 
много важно селекционерите  да взимат отговорни решения за разплод свързани с по-
нататъшното подобряване здравето на тази порода . В тази връзка НКФББ препоръчва 
на животните за разплод да се правят и рентгенови снимки на гръбнак и тазобедрена 
дисплазия, а от наличните ДНК тестове за наследствени заболявания - генетичните 
тестове за Наследствена Катаракта (Hereditary Cataract -HC HSF4) , Дегенеративна 
миелопатия (Canine Degenerative Myelopathy DM) и други, според желанието на 
развъдчиците . 
  
4.Записване в Селекционно Развъдната Книга(СРК): 
 
А) Женски кучета. 
 
За да бъдат вписани в СРК и съответно да бъдат допуснати до селекционно 
развъждане женските кучета трябва да отговарят на следните изисквания: 
а) да притежават родословие с най-малко три поколения доказан произход, 
заверено с печат на НКФББ и служба Племенна книга в БРФК; 
б) да са навършили 18 месеца; 
в) да имат най-малко две оценки „Отличен“ от киноложки изложби или 
експертни оценки; 
Забележка: Женски кучета с оценки „Много добър“ от Киноложки изложби в 
страната и чужбина, могат да бъдат допуснати до Развъдна дейност, само след 
допълнително разрешение на клуба и КДР. 



г) да са собственост на член на НКФББ, който си е платил членския внос за 
текущата година. 
 
Б) Мъжки кучета. 
 
За да бъдат вписани в СРК и съответно да бъдат допуснати до селекционно 
развъждане мъжките кучета трябва да отговарят на следните изисквания: 
а) да притежават родословие с най-малко три поколения доказан произход, 
заверено с печат на НКФББ и служба Племенна книга в БРФК; 
б) да са навършили 15 месеца; 
в) да имат най-малко две оценки „Отличен“ от изложби или експертни оценки. 
г) да са собственост на член на НКФББ, който си е платил членския внос за 
текущата година. 
д) да са одобрени от комисията по развъждане и селекция на НКФББ като 
изключително ценни за породата и годни да допринесат за подобряването на 
породата в страната. Това условие е временна мярка за настоящия период от 
развитието на породата в България и нейната цел е да не се допусне 
влошаване на качеството на породата чрез недобросъвестно заплождане с 
мъжки кучета със средно качество с комерсиални цели. Тази мярка е временна 
и следва да бъде отменена от комисията по развъждането и селекцията в 
момент, когато се появят достатъчно качествени мъжки екземпляри. 
 
V. Име на развъдник и защита на името на развъдник 
 
1. Значение 
 
Името на развъдника е допълнително име на кучето, изясняващо неговия 
произход. Избраното от развъдчика име се регистрира в КРД на НКФББ. 
Всяко запазено име на развъдник трябва ясно да се различава от вече 
регистрираните за тази порода , то се предоставя на развъдчика изключително 
за лична употреба. С имена на развъдници, записани в БРФК и чрез нея 
регистрирани в FCI, могат да се записват кученца, които подлежат на проверка 
на кучилото от страна на КРД на НКФББ. 
КРД води точен отчет за запазените от членовете на НКФББ имена на 
развъдници. Имената задължително се запазват и чрез регистрация в FCI. 
Заявка за защита на име на развъдник от FCI се прави от развъдчика чрез КРД 
до БРФК. 
Имената на развъдници, подлежащи на защита от FCI, трябва ясно да се 
различават от вече защитените имена на развъдници във FCI. Имена на 
развъдници, защитени от новоприети членове, трябва да бъдат така 
променени, че да изключват недоразумения. Защитата на име на развъдник 
отпада при смърт на развъдчика, ако наследникът не заяви прехвърляне на 
името на развъдника на свое име. До десет години след смъртта на развъдчика 
името на развъдника не се предоставя на друг развъдчик. По това време 
наследници и потомци на развъдчика все още могат да направят заявка за 
името на развъдника. Прехвърляния се допускат само при наследяване или 
при договорна уредба, подлежаща на одобрение от Общото събрание на 
НКФББ. 
Кученца от кучка, дадена под наем, трябва да се запишат с името на 
развъдника на наемателя. 
 
VI. Акт за връзка 
 
Собствениците на предвидените за чифтосване кучета трябва, преди акта на 
покриване, да се убедят, че предпоставките за селекционно развъждане са 



налице. За предстоящия акт на покриване предварително трябва да бъде 
уведомена КРД. Преди акта на покриване трябва да бъде постигнато 
споразумение за съответното заплащане на покриването. За безплатно 
покриване на не заченала кучка при следващо разгонване от същото мъжко 
куче трябва да има писмено споразумение. Собствениците на мъжки кучета 
трябва да водят писмен отчет за всички актове на покриване. Ако по време на 
едно разгонване кучката е покрита от две различни кучета (включително от 
една и съща порода), кученцата получават родословие само при 
недвусмислено доказано бащинство. 
 
VII. Контрол на селекционното развъждане и приемане на кучилото 
 
1. Документиране на покриването (акт за заплождане) 
 
Собственикът на разплодника удостоверява правилно извършения акт на 
покриване с изготвяне на акт за заплождане, който е удостоверение за 
покриване. В него той, с подписа си, удостоверява, че е бил свидетел на акта 
на покриване. В този акт има място за подписите на още двама свидетели, 
който трябва да са членове на НКФББ. 
Задължение на собственика на кучката е да се снабди с акт за заплождане от 
отговорника по развъдна дейност на НКФББ още преди покриването, да го 
попълни правилно и да го представи за подпис на притежателя на разплодника 
в присъствието на отговорника по развъдната дейност. Този акт се попълва 
веднага след извършване на заплождането. Отговорникът по развъдната 
дейност трябва да подпечата и подпише акта. 
 
2. Документ за удостоверяване на раждането (акт за раждане) 
 
Този документ се попълва от собственика на женското куче в срок от 3 до 5 дни 
след раждането. Собственикът на женското куче се подписва на акта. 
Отговорникът за развъдната дейност също подписва и подпечатва акта със 
своя печат. 
 
3. Акт за оглед на кучилото(акт за оглед) 
 
Този документ е необходим на собственика на женското куче за изготвяне на 
родословие на новородените. Той се попълва от отговорника по развъдната 
дейност след оглед на кучилото от 30 до 45 дни от раждането. В този документ 
се описва броят на мъжките и женските кучета, имащи право на родословие. 
Кученца с видими пороци и генетични дефекти, установени по време на огледа, 
получават родословия, в които е изрично отбелязано, че кученцата са пет клас 
и не могат да бъдат допуснати до развъдна дейност. Актът се подписва от 
собственика на кучката и от отговорника по развъдна дейност и се подпечатва 
от последния. Този акт служи на отговорника по развъдната дейност за 
изготвяне на родословните документи на кученцата. 
 
4. Сведение относно адресите и лицата, които са придобили 
Кученца 
 
Всеки развъдчик трябва да има списък, в който подробно да си записва 
имената, адресите и телефоните на всеки нов стопанин на кученце. Всеки 
развъдчик трябва добре да запознае стопанина на малкото кученце с 
особеностите при отглеждането и възпитаването на кученцето, както и да 
препоръча на новия стопанин членство в НКФББ, както и да обясни значението 
на клуба за съхраняването на породата в България. 



Абсолютно се забранява на член на НКФББ да предоставя произведени от него 
кученца на зоомагазини. Подобни нарушения се разглеждат от УС, който 
предлага най-строги наказания пред ОС. 
 
VIII. Родословия 
 
1. Основни положения: 
 
Родословието е удостоверение за произход, издавано от НКФББ и 
регистрирано в службата племенна книга при БРФК при гарантирана 
идентичност със записванията в Селекционно Развъдната Книга на НКФББ . 
Родословието трябва ясно да е маркирано с емблемата на БРФК и FCI. 
Родословието остава собственост на НКФББ. 
Право на притежание на родословие има собственика на кучето. Право на 
собственост върху родословието може да има и залогополучател (за наемане 
на отдаване в залог или наемател на кучката с цел селекционно развъждане за 
времето на договора за наем). Смяна на собственост върху кучето се 
потвърждава в родословието с име и адрес, място, дата и подпис на 
продавача. 
 
2.Процедури 
 
Записвания в родословията могат да се извършват само до записването на 
кученцата от кучилото от страна на служба племенна книга в БРФК. 
НКФББ може по всяко време да изиска представяне на родословието за 
проверка на данните, за отчет или за допълване. Неистински или фалшиви 
родословия се обявяват за невалидни и се изземват. 
Родословия, издадени от НКФББ, вписани в племенната книга на БРФК, са 
валидни в чужбина при условие, че съответната страна е член на FСI. При 
износ на куче произведено в страната, освен родословието издадено от 
НКФББ, се издава и експорт родословие от БРФК. 
Родословия и евентуални удостоверения за признаване в чужбина не бива да 
бъдат пресмятани в цената от продавача на кучето. Изгубени родословия се 
обявяват за невалидни. НКФББ издава дубликат след проверка на данните за 
загубата и същевременно се съобщава на служба племенна книга в БРФК. 
 
IX. Селекционно-развъдна книга 
 
1. Основни положения 
 
Клубната Селекционно-развъдна книга /КСРК/ е основа на селекционното 
развъждане на расови кучета. Информацията в нея е възможно най-подробна. 
При записвания в КСРК трябва да бъдат доказани поне три генерации от 
предците, записани в СРК, признати от БРФК или FCI държава. Освен имената 
и номер в СРК трябва да са посочени цвят, номер на чип/татуировка/, положени 
изпити, шампионски титли, изпити и тестове. За едно кучило трябва да се 
записани най-малко име на развъдника, име и адрес на развъдчика, дата на 
раждане на кученцата, имена и номера от КСРК на родителите, пол, малко име, 
номер на чип или татуировка и номер от КСРК на кученцата. 
По решение на НКФББ в КСРК могат да бъдат записани и други данни, 
свързани с кучилото. 
НКФББ води като приложение към КСРК втори регистър, в който се вписват 
кучета, чийто произход не може напълно да бъде доказан с три признати 
генерации в КСРК или кучета с непризнати родословия, чийто външно 
проявление и психика обаче отговарят на определените характерни белези на 



породата. 
 
2. Процедури 
 
Печатни КСРК се издават по възможност всяка трета година като сборен том. 
Екземпляр от тази книга с изпраща в БРФК веднага след нейното излизане. 
През останалото време всяка година до 15 май КРД изпраща в БРФК актуален 
списък с данните от КСРК на НКФББ. 
 
X. Такси 
 
Таксите за издаване на родословия и другите необходими документи, издавани 
от КРД, се определят от общото събрание на Национален Клуб ФРЕНСКИ 
БУЛДОГ- България. Таксите за издадените от БРФК родословия и СРК се 
определят от БРФК. 
 
XI. Нарушения 
 
Нарушения на настоящия правилник за селекционно развъждане, като 
например отказ от отговорност за направление на СР, недостатъчно 
консултиране за СР, недостатъчен или погрешен контрол за СР, се считат за 
основание за изключване по смисъла на Устава на НКФББ 
Член на клуба, нарушил Правилника за селекция и развъждане на НКФББ, се 
наказва с лишаване от право да развива развъдна дейност за срок от 1 
календарна година. В зависимост от нарушението, нарушителят може да бъде 
лишен и от издаване на родословия, на въпросно кучило. 
 
XII. Заключителни разпоредби 
 
1. Обявяването за невалидни на части от този правилник не води до 
невалидност на правилника за СР на Национален клуб Френски булдог- 
България като цяло. 
2. УС и КРД на НКФББ имат право да предлагат промени в настоящия 
правилник, като промените влизат в сила съгласно Устава на НКФББ след 
одобрение от страна на Общото събрание. За гласуваните промени се 
уведомява БРФК като се предават и три екземпляра от променения правилник 
за СР на НКФББ. 
 
 


