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КЕББ Бюлетин  2 / 2013 г. 

 
„Насилието над бездомни животни все още е нарастващ феномен и проблем в югоизточните 

страни - членки на Европейския съюз. Нелегалната търговия с кученца и бруталните боеве с кучета са 
ежедневие и причиняват страдания на милиони животни в Европа. Това е недопустимо в модерното 
европейско общество. Наш дълг е да го променим и да се отнасяме към животните като към живи 
същества, които изпитват страх, стрес, жажда и глад - също като нас. След като векове наред сме 
използвали кучетата за лов, като пастири и пазачи, както и за домашни любимци, сега нашето 
безотговорно и равнодушно отношение предизвиква неконтролируемото им размножаване, което 
носи със себе си и здравни проблеми на обществото. Трябва да се изгради научно и етично 
обоснована, трайно приложима, хуманна стратегия, която да предизвика коренна културна 
промяна, повишаваща чувството за отговорност на собствениците на домашни кучета. Ако 
потърсите информация за кучетата и за тяхното отглеждане и защита в Интернет, Вие ще се 
сблъскате с много граждански инициативи, документи и детайли за проекти на различни 
неправителствени организации. Ще Ви е трудно обаче да намерите надеждна и научно подкрепена с 
факти и данни информация, което е също част от проблема.  

В момента интересът към защитата на животните компаньони в Европа е голям и 
Европейският съюз разглежда възможността да поеме в бъдеще отговорност. Въпреки това 
липсата на структурирана, точна и надеждна информация все още е проблем.” 

 

Източник: http://www.carodog.eu   

 
 
 Здравейте, бретонджии! 
 
 В този брой на клубния бюлетин сме подбрали малко информация за вас относно 
предстоящите киноложки събития през 2013 / 2014 г.  
 

Световното по екстериор ще се проведе месец Май (след броени дни) в Будапеща, 
Унгария. Има записани само 29 бретона. Съдия ще бъде аржентинецът Miguel Angel 
Martinez. 

Изложбите от главния ринг могат да се наблюдават на живо тук: 
 

https://www.facebook.com/events/450011595087329/#_=_ 
 
Нужно е само да имате фейсбук акаунт и да се присъедините към групата. Видеото се 
стриймва в реално време.  
 / Или директно на сайта на Еуканюба: http://www.eukanuba.co.uk/wds2013  / 
 
 Европейското първенство по екстериор тази година ще бъде в Женева, Швейцария 
от 30.08 – 01.09.2013 г. Формуляр за участие можете да намерите на следния адрес в 
интернет: 

http://www.eurodogshow.ch/PDF/INSCR_EURO.pdf 
 
Последният срок за записване е 27.07.2013 г., а таксата за участие за едно куче е 100 евро 
/ 109 евро ако се запишете в последния срок.  
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Съдия ще е французинът Christian Eymar-Dauphin, а официалният сайт на събитието, 
където можете да намерите повече информация, е: 

http://www.eurodogshow.ch/home_E.html 
 
 
 Пролетната купа Европа за континентални птичари /Spring European Cup for 
Continental Pointing dogs/, работещи със стойка за 2014 г. ще се проведе месец Март в 
Италия, град La Tollara. Все още няма изнесена подробна информация за събитието, но 
може да следите сайта на Италианската киноложка федерация на този линк:  

http://www.enci.it/en/ 
 

Световното първенство на породата епаньол бретон също ще се проведе в Италия, 
но е твърде рано за повече информация. Италианският клуб ще уведоми всички клубове 
на бретона, когато времето наближи.  
 
 
 Световното и Европейското по екстериор през 2014 г. ще бъдат съответно във 
Финландия (през Август) и в Чехия (през Октомври). На този линк можете да разгледате 
целия календар на FCI за екстериорни изложни 2014 г.: 

http://www.fci.be/documents/dogshows2014.pdf 
 
 

Това са по-важните международни киноложки събития, но остава да 
организираме и нашите клубни в България за тази година. Все още важи молбата за 
предложения и идеи за провеждане на ИВК, специалка и CACT. Оставихме 
мероприятията за края на лятото/началото на есента, но не бива да чакаме пак 
последния момент, за да съгласуваме всичко. Надяваме се и на вашата подкрепа като 
членове на Клуб епаньол бретон – България   

 
УС ви желае светли и мирни великденски празници! 

 
 

 
 
 

Силвия Николова / секретар  
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