
От:

Като член на НК “Пойнтер - България”,

желая да заплодя с мъжко куче на име:

Pод. №     РК №   татуировка/чип:

Pод. №     РК №   татуировка/чип:

и собственик на женско куче на име:

собственост на:

ОРД:
подпис

подпис / собственик на мъжкото куче подпис / собственик на женското куче

Бе
ле

ж
ки

:

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ЗАПЛОЖДАНЕ
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* отговорникът по развъдна дейност (ОРД) на клуба трябва да бъде уведомен преди заплождането!

Долуподписаните собственици на мъжкото и женското куче, гарантираме, че между 
гореописаните  кучета се осъществи заплождане, на което бяхме свидетели. 
С подписите си удостоверяваме верността на тази информация.

Регистрирана връзка №  _______  / _______ год.    Дата на връзката:

* попълва се от ОРД

1



подпис / собственик на мъжкото куче подпис / собственик на женското куче

Двете страни се споразумяха, че собственика на мъжкото куче, получава срещу връзката, 

A)  сумата  от _______  лева.  Б)   Правото на първи избор на едно кученце от кучилото плюс _____ кученца, 

при родени и оцелeли над _______ малки. Издължаването на кученцата става след 45-я ден от раждането. 

Заплащането на ваксината и други условия се уточняват предварително по взаимно съгласие.

 Условия на свободно договаряне

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ЗАПЛОЖДАНЕ

ДОГОВОР
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Раждането се състоя на: ___________________          Родени са: ________ мъжки и _______ женски кученца.

Останали живи са:  _____  мъжки и  _____ женски кученца.       Бракувани: ________________

Огледът на кучилото е извършен в присъствието на развъдчика /или оторизирано 

лице на: _________________ г. 

Огледът е извършен от: ___________________________________________  подпис: ___________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ЗАПЛОЖДАНЕ

РАЖДАНЕ И ОГЛЕД НА КУЧИЛОТО
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Бе
ле

ж
ки

:

ОРД или оторизирано от клуба лице



Моля да бъдат издадени родословия на кучило със следните родители – баща:

дата:_______________      развъдчик:  ________________________     касиер:  ________________________ 

и майка:

Прилагам необходимите документи и данни за издаването на родословията.

 -    копия от родословията на двамата родители.

 -    копие от картончето за регистрирано запазено име.

 -    подробна информация за кучилото / дата на раждане, имена, пол, цвят,номер на
      микрочипа развъдчик и собственик /

 -    списък на оценките и / или титлите, които родителите са получили
      /данните се проверяват/

Без наличието на пълни данни, родословия не могат да бъдат издадени.  

Родословните документи за заплатени предварително с квитанция №  ________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ЗАПЛОЖДАНЕ

ЗАЯВКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РОДОСЛОВИЯ
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подпис подпис



 Порода:  _____________________________________________________________   дата на раждане: ________________________

Производител: _______________________________________________________  тел: ________________________________________

Адрес___________________________________________________________________ e-mail: _______________________________________

1. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

2. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

3. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

4. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

5. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

6. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

7. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

8. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

9. Име на кучето _____________________________________________________ пол ____________  Цвят _____________________ 

микрочип  _____________________________  Име на новия собственик ______________________________________________

Дата  __________________                                           Подпис на развъдчика ___________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ЗАПЛОЖДАНЕ

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
РОДОСЛОВИЯ НА КУЧИЛОТО
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