
Вашата първа изложба 
 
 

Подготовка за първата изложба 
 
 
Взели сте важно и, безусловно, правилно решение и сте се сдобили 
с породиста котка. Поздравления, от това печелите и вие, и 
развъдчикът в частност, и фелинологията като цяло. При 
предаването на котето, развъдчикът е длъжен да ви обясни какви 
перспективи има пред вашето котенце – дали ще бъде домашен 
любимец, дали развъдна котка, дали звезда на ринга, което 
съществено се отразява и на неговата цена.  
 
И така – сдобили сте се с котенце изложбен клас (breed и show 
клас). Вашето котенце трябва да е в отлично здраве, както 
физически, така и психически, да няма генетични и фенотипни 
отклонения, и да има добро родословие. Вземайки решението да 
участвате в изложби, вие трябва ясно да осъзнавате, че поемате 
определени финансови ангажименти и задължения. При 
отглеждането на изложбено животно е нужно по-голямо внимание, 
отколкото на домашен любимец. 
 

 
На какво трябва да обърнете внимание 

 
1. Животното трябва да бъде отгледано правилно, без отклонения 
във физическото развитие. За това е необходимо правилно, 
балансирано хранене (в това число храни суперпремиум клас на 
фирми като: Hill`s, Iams, Royal Canin); физически упражнения, 
ежедневен груминг. Груминг – това са грижи за котките, които 
включват – грижа за козината, ушите, очите, ноктите – с една дума – 
грижи за външния вид на котката. Времето, необходимо за груминг 
зависи от породата на вашата котка.   

 
2. Трябва да обръщате постоянно внимание на психическото 
развитие на вашето котенце.  

Какво се има предвид – котенцето не трябва да проявява агресия 
към хората, не трябва да се страхува от тях. На изложбите една 
спокойна, дружелюбна котка предизвиква всеобщо възхищение, и 



особено - това на съдиите. Котенцето трябва спокойно да понася 
пътуване в превозно средство и пренасяне в клетка (ще оцените 
това при пътуване за изложба, особено, когато е в друг град). 
Котенцето трябва, повече или по-малко, да се държи спокойно в 
присъствието на други котки, да не изпада в паника или в агресия. 
Колкото по-рано започнете да привиквате котенцето на тези навици, 
толкова по-спокойно ще понесе то предстоящата изложба (същото 
се отнася и за пътуване в транспортна клетка). Поощрявай 
общуването на котенцето с други хора, водете го с вас на гости в по-
тихи компании, при роднини. Намерете му приятелче в игрите, 
добре е да бъде негово братче или сестриче, или някоя чиста и 
спокойна съседска котка. 

 
3. Ветеринарни грижи 

 
Вашето котенце трябва да има постоянен ветеринарен лекар, който 
го наблюдава от момента на пристигането му при вас. Котенцето 
трябва да бъде обезпаразитено и ваксинирано срещу вирусни и 
кожни заболявания и бяс.  

 
4. Необходимо е да решите в кой клуб ще членува вашето 
котенце  

 
За това – посетете няколко изложби, вижте лицето на клуба – това 
са неговите изложби. Това е едно голямо представление и шоу, а не 
седянка в някой тъмен ъгъл.  

И така въоръжени, вие сте готови за изложба. Вашето котенце – 
правилно отгледано, дружелюбно, ваксинирано и записано в клуб. 
Добре е първата изложба да се провежда във вашия град и от 
вашия клуб. Представителите на клуба са длъжни от рано да ви 
предупредят за датите на провеждане на изложбата.  

За подготовка за участие в изложба са ви нужни поне две седмици – 
да подадете заявка за участие (копие на родословно свидетелство и 
вашите данни) и да заплатите такса. Трябва да подготвите 
възглавнички и завеси за украса на изложбената клетка, чиито 
размери са описани от организаторите. Стандартната изложбена 
клетка е с размери: ширина – 50 см, височина – 50 см и дължина – 
50 см.  



Завесите е най-добре да ушиете от непрозрачен, лесен за 
поддържане и пране плат. От практиката съм забелязала, че като 
универсален се използва синия цвят. 

Основни правила за изложбен груминг за всички породи котки 

- Чиста козина, без омазнявания в областта на шията и под 
опашката, без пърхот, паразити, плешиви или сплъстени 
участъци;  

- Чисти ушни раковини; 
- Бистри, чисти очи и област под очите; 
- Чисто носле (муцунка) без корички и секрети; 
- Ако животното проявява агресия, нервничи, е необходимо да 

подрежете ноктите (само прозрачната част, на която не се 
вижда кръвоносен съд) 

 На изложбата е нужно да носите: 

- Документите на животното (родословно свидетелство и 
ветеринарен паспорт) 

- Пари 
- Завеси за клетката 
- Тоалетна 
- Съдове за храна и вода 
- Питейна вода 
- Котешка храна 
- Пособия за груминг (гребени, четки, пудра и други, които 

използвате) 
- Лист и химикал. 

И така – вие сте на изложба… 

На изложбата цари суетня, вие се вълнувате, вашите действия: 

- Изберете клетка, която ви харесва (да не е на входа и да не е 
на течение) 

- Вземете котката, парите, и документите и отидете на 
регистрация. 

Проверете дали данните на вашата котка, вашите данни, 
изложбен клас, са отразени правилно в каталога. Заплатете 
таксата за участие в изложбата, ако не сте го направили 
предварително, или потвърдете плащането. 



- Преминете ветеринарен контрол; 
- След ветеринарния контрол и регистрацията, подредете 

изложбеното си място. Прикрепете завесите, изложбения 
номер по каталог, поставете в клетката тоалетна и подгответе 
котката за изложба. Уверете се, че котката не може да изскочи 
от клетката. Поговорете с нея, помилвайте я, успокоете я. 

- Постарайте се да не се отделяте за дълго от клетката и не 
оставяйте котката без надзор. Ако се наложи да излезете, 
помолете съседите по клетка да я наблюдават; 

- Когато ви извикат за оценяване, помогнете на стюарда да 
изведе котката от клетката, ако нервничи или съска, то по-
добре сами я отнесете за оценяване (ако това, разбира се, е 
разрешено на съответната изложба). 

 

  

 

Предпазни мерки на изложбата 

- препоръчва се в деня непосредствено преди изложбата или на 
самата изложба, да се инжектира или накапе в носа 
«Фоспренил», след предварителна консултация с вашия 
ветеринар.  

- Обработете клетката с дезинфекциращ разтвор („Виркон“) и я 
оставете да изсъхне преди да закачите завесите; 

- Не давайте на никой, с изключение на ветеринаря, стюарда и 
експертите, да пипа животното; 



- Избягвайте контакт с други котки на изложбата; 
- Не давайте на котката антидепресантни препарати, особено 

хуманни такива (в т.ч. валериан), реакцията може да бъде 
непредсказуема; 

Запознайте се с каталога на изложбата, прочетете правилата и се 
придържайте към тях. Ако забележите грешка в изписаните данни 
на вашата котка, се обърнете към секретаря – колкото по-рано, 
толкова по-добре. Ако у вас възникнат каквито и да е въпроси или 
проблеми, то по-добре се обърнете към организаторите на 
изложбата, а не ги решавайте самостоятелно.  

Няколко думи за изложбените класове. В зависимост от възрастта и 
положението в клуба, вашата котка спада към определен изложбен 
клас на изложбата. 

Изложбени класове (по система WCF) 

Клас „Котило“ (Litter)  – котило от котенца на възраст от 10 седмици 
до 3 месеца, не по-малко то 3 котенца. Оценява се котилото като 
цяло. 

Клас „Бебе“ (Baby) – 1,5 – 3 месеца. Получавате изложбена оценка 
без получаване на титла и право на развъждане. Котенцата може да 
бъдат номинирани за участие в конкурс «Best in Show» в клас Бебе 

Клас Котенца (Kitten) – 3 – 6 месеца (номинациите за конкурс «Best 
in Show» се прави сред всички котенце, участващи в този клас и 
след това се избира „Най-добро котенце на изложбата“ без 
разделение на полове) 

Клас Подрастващи /Младши/ (Junior) – 6-10 месеца (аналогично на 
клас Котенца, на конкурса се избира „Най-добро подрастващо 
животно на изложбата“. Оценката, получена в този клас (само за 
женски котки) може да бъде призната само за едно чифтосване в 
качество на „развъдна котка“. 

Открит клас (Open class)– започва от 10 месеца. Животните се 
борят за титла САС (кандидат – шампион) и получават развъдна 
оценка (т.е. котка с не по-ниска оценка от „много добър“ и котарак, с 
не по-ниска оценка от „отличен“, може да бъдат използвани в 
програми за племенно развъждане.  



При получаване на всяка титла, може да възникне конкуренция 
между животни от една и съща порода, пол, цвят и изложбен клас. 
Например, няколко британски късокосмести сини котки, претендират 
за титла САС, в този случай титла САС (кандидат-шампион) и 
оценка „отличен“ (Ex) I се дава на най-добрата от тях, а останалите 
получават оценка „отличeн“ и съответно места 2,3 и така до 5, а 
тези след тях, получават оценка „отличeн“ без място, следват 
оценка „много добър“ или „добър“ в зависимост от съответствието й 
на  стандартите на съответната порода. Такава конкуренция е 
естествена и, в случай на ваша победа, много приятна. С 
получаване на три титли САС от трима експерти на две изложби, 
вашата котка става шампион на породата за дадения сезон и 
навсякъде и се приписва тази титла. Получаването на титлата 
„шампион“ дава на животното пожизнено право за развъждане, и 
към името му се добавя префикс Ch  (напр. Ch. Ruaztec Pablo 
Picasso of Nostalgie). 

Клас Шампион (Ch) – вашата котка е претендент за получаване на 
титла CACIB (международен шампион) от трима различни експерти 
в два региона. 

Клас международен шампион (CACIB) – вашата котка е претендент 
за получаване на титла CAGCIB (голям международен шампион) от 
трима различни експерти в три региона на три различни изложби. 

Клас Голям международен шампион (CAGCIB) - вашата котка е 
претендент за получаване на титла CACЕ (европейски шампион) от 
трима различни експерти в три региона на три различни изложби. 

Клас Европейски шампион (CACЕ) - вашата котка е претендент за 
получаване на титла CAGCЕ (голям европейски шампион) от трима 
различни експерти в три региона на три различни изложби. 

Клас Голям европейски шампион (CAGCЕ) - вашата котка е 
претендент за получаване на титла CACM (световен шампион) от 
трима различни експерти в три страни, на три изложби, на два 
континента – клас Световен шампион, почетен клас (ЕР). Животното 
автоматично се номинира за конкурса Best in show, без да минава 
през експертна оценка. 

 Ако вашето животно е с правилен тип, в добра кондиция и добре 
подготвено за изложба, в допълнение към получената титла, то 
попада и в конкурса Best in show – най-добър на изложбата. 
Провежда се избор на най-добро котило на изложбата (litter class), 



най-добро бебе на изложбата (baby), най-добро котенце на 
изложбата (kitten), най-добро подрастващо животно на изложбата 
(junior).  
  
Възрастните котки се делят на групи: 

- Група „Късокосмести“; 
- Група „Полу-дългокосмести“; 
- Група „Дългокосмести“; 
- Група „Сиамо-ориенталски“. 

Във всяка група се избират най-добра мъжка и женска котка и след 
това се сравняват помежду си и така се избира най-добър 
представител на всяка група – загубилият получава титла – Най-
добър късокосмест (полу-дългокосмест, дългокосмест, сиамо-
ориенталски) от противоположния пол (Best opposite sex). 

Четиримата победители от всяка група се състезават помежду си и 
си разпределят местата, съответно: 

- Най-добър от най-добрите 4 (BOB 4) 
- Най-добър от най-добрите 3 (BOB 3) 
- Най-добър от най-добрите 2 (BOB 2) 
- Най-добър от най-добрите  (Best of Best) 

 

 



Ако мненията на съдиите се разминават, се провежда жребий. При 
липса на конкуренция в някоя от групите, единственият 
представител автоматично става победител. 

 Ако, по някаква причина, вашата котка не е получила титла, 
или не е попаднала на конкурса „Най-добър на изложбата“, не 
се отчайвайте – това може да се случи на всеки. Съдиите също 
са хора, всеки има субективни възгледи за всяка порода котки. 
И понеже мнението на съдиите не подлежи на обсъждане, то не 
се поставяйте в неловката ситуация, опитвайки се да докажете, 
че вашето животно е по-добро. За всеки – неговата котка е най-
добрата. Дерзайте – ще имате късмет на друга изложба, тъй като 
липсата на късмет, също е фактор.  

Желая успех на изложбата на вас и вашата котка! 

 

Благодарности за превод на Венера Костадинова с развъдник 
“Vesta”! 

 


