
47-48 МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ НА КОТКИ ПОД ЕГИДАТА НА                 

        Националната Федерация по Фелинология и ФИФе 

 

На 26-27.11.2016г. от 10-17ч. всички любители на котките са поканени на поредните две   

Международни изложби, които ще протекат в Музея ,,Земята и Хората“ в град София. По 

традиция през тези два дни ще се срещнат лице в лице представителите на повече от 19 

породи котки и ще се състезават за титалата НАЙ-КРАСИВАТА КОТКА. Международно жури от 

четирима съдии ще отсъждат котките според тяхната възраст, пол, породна принадлежност и 

не на последно място –според характера. Отсъждането се извършва по правилата на ФИФе, 

според породните особености на стандарта за всяка порода, в различни класове, определени  

от възрастта и получените титли в различните изложби. 

Най- високата титла е Европейски Шампион. За кастрирани котки се присъжда титлата 

Европейски премиор . 

За да получи такава титла една котка започва от клас Открит,преминава в  клас 

Шампион,Международен Шампион и Гранд Международен Шампион.За получаването на 

всяка титила са необходими определен брой оценки, събрани от определен брой съдии в 

различни държави. 

Котките ще преминат ветеринарен контрол, ще бъдат проверени за микрочип и ваксини, както 

и за болести, подрязани нокти и чисти очи и уши. 

 Най-малките котета са на възраст 4месеца, а в клас ,,Ветерани,,- участват котки навършили 8 

години. 

В клас ,,Домашна котка,, може да вземе участие всяка кастрирана домашна котка. Тя получава 

специална награда за домашна котка,като  оценката и зависи единствено от нейната красота и 

излъчване.От котките се изисква търпение, желание за себеизява , стоицизъм, спокойствие, 

мъдрост и много харизма, за да могат заслужено да получат титилата,,НАЙ-КРАСИВА КОТКА“. В 

края на всеки от двата дни съдийското жури ще даде своите номинации и на БЕСТ ИН ШОУ и 

номинираните котки ще дефилират в ръцете на стюардите пред смълчаната публика, за да ни 

покажат отново многоликото лице на ПРИРОДАТА,която и до днес намира своето място в 

домовете ни, като частица от свободолюбивия дух на нашите котки. 

В залата на Музея ще заемат място фирми, представящи различни храни, аксесоари и 

принадлежности,без които любителите на котки не си представят съвременото общуване с 

потомците на Бастет. 

Между изложителите ще бъде разиграна томбола, чийто инициатор е една от фирмите. 

В специално организирано фото студио котките ще бъдат снимани от професионални 

фотографи. 



На втория етаж на Музея ще тече изложба на картини, посветени на котките.Любителите на 

котки могат да си закупят маслени, пастелни и графични картини на любимите си породи. 

Запознайте се с породите, които ще бъдат наши гости! 

По-долу те са представени със снимки и кратко описание на историята на всяка порода. 

Котките пристигат от Гърция,Италия, а голяма част от тях са родени у нас и са резултат от 

години селекционна работа на българските развъдчици. 

Заповядайте и бъдете наши гости! 

 

 

 

 

 

Иcтopичecĸи дaнни зa Aбиcинcĸaта ĸoтĸa: 
Имeтo "Aбиcинcĸa" ce cвъpзвa c Eтиoпия, нo пoвeчeтo иcтopии зa пpoизxoдa нa тeзи 
ĸoтĸи ги cвъpзвaт c Eгипeт. Гeнeтичнитe изcлeдвaния пoĸaзвaт, чe пpoизxoдa нa 
ĸoтĸaтa e в близocт дo бpeгa нa Индийcĸия oĸeaн, ĸъдeтo зaceлници ca ĸyпyвaли диви 
живoтни oт тъpгoвци. Cлeд тoвa пopoдaтa e дopaзвитa във Beлиĸoбpитaния. Зa пpъв 
път ĸoтĸaтa e внeceнa в CAЩ пpeз 1935 г. 
 
Cпopeд eднa oт иcтopиитe, нaчaлoтo нa пopoдaтa e пocтaвeнa oт жeнcĸo ĸoтe нa имe 
Зyлa(ĸoeтo билo ĸyпeнo oт бpитaнcĸи вoйниĸ в Aлeĸcaндpия и пpeнeceнo в Aнглия пpeз 
1868 г. Taзи иcтopия oбaчe нe e пpиeтa oт мнoгo xopa, тъй ĸaтo нямaлo ниĸaĸвa вpъзĸa 
мeждy Зyлa и пъpвaтa oфициaлнo peгиcтpиpaнa ĸoтĸa пpeз 1882 г. 
 
Cмятa ce, чe xapaĸтepния вид нa Aбиcинcĸaтa ĸoтĸa e в peзyлтaт oт ĸpъcтocвaнeтo й c 
няĸoлĸo дpyги ĸpacиви пopoди, ĸaтo Cиaмcĸa ĸoтĸa, Биpмaнcĸa ĸoтĸa и Pycĸa cиня 
ĸoтĸa. 
 
  



 

Кимрик – това е дългокосместата вариация на породата Манкс. 

Имa мнoгo лeгeнди зa пpoизxoдa нa Maнĸca, нaй - вeчe зa тoвa ĸaĸ e зaгyбил oпaшĸaтa 
cи. 
 
Cпopeд eднa oт тeopиитe зa тoвa e винoвeн Hoй. Koтĸaтa излязлa пocлeднa oт ĸoвчeгa 
и Hoй зaтpъшнaл вpaтaтa и oтpязaл oпaшĸaтa й. 
 
Cпopeд дpyгa лeгeндa ĸoтĸитe oт пopoдaтa ca плoд oт любoвтa мeждy зaeĸ и ĸoтĸa и нa 
тoвa ce дължи xapaĸтepнoтo им пoдcĸaчaнe, ĸoeтo пoняĸoгa нaпoдoбявa зaeшĸи 
пoдcĸoци. 
 
Maнĸcът ce e пoявил във Beлиĸoбpитaния пpeди oĸoлo 300 г. Πpoизлизa oт ocтpoв 
Maн, извecтeн oщe ĸaтo Maнĸc. 
 
Днec, Maнĸcът oщe oбитaвa ocтpoв Maн и житeлитe мy ca гo oбявили зa мecтeн 
cимвoл. 
 

  
 



Бенгалска котка:Историята на бенгалската котка стартира с кръстосването на 

азиатската леопардова котка с различни породи домашни котки. За работата си по 

създаването на новата порода селекционерите са използвали бирманска котка, 

египетска мау, американска късокосместа котка и абисинска котка. В резултат се е 

получило красиво животно, което много прилича на хищник от джунглата, но е готово 

да мърка по всяко време в близост до стопанина си. Бенгалската котка е 

предан домашен любимец, който е верен приятел за цял живот. Бенгалската котка не 

проявява агресия и е много подходяща за семейства с малки деца. 

 

Петерболд:Изящният сфинкс петерболд е един от най- популярните породи 

котки.Съчетава в себе си тънката естетика на котешката грация,деликатно  поведение 

и безгранична преданост към стопанина си.Зад лъжливо крехкото тяло се крие 

животно с весел и игрив нрав , което обича да изследва заобикалящия го свят и не се 

задържа дълго на едно място. 

 

http://grad.bg/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://grad.bg/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://grad.bg/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B8


 

Тайска котка:Първите представители на тази порода са внесени в Европа през 1884 г., 

малко по-късно (ок. 1920) и в Америка и поради екзотичния си вид бързо си спечелват 

популярност. Започват да се извършват интензивни селекции, в резултат на които се 

стига до появата на днешната сиамска котка, която е с максимално издължено тяло, 

клиновидна глава, големи уши и дълги елегантни крайници. Тя предизвиква фурор 

докато старата (фактически оригиналната) порода на тайските котки е изместена на 

заден план и се отглежда от немногобройни любители. Тайските котки се признават 

като порода през 1990 г., когато официално е приет стандартът за тях, като 

името тайски получават поради промененото междувременно название на тяхната 

прародина - Сиам е преименувана в Тайланд. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1884
https://bg.wikipedia.org/wiki/1920
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1990


 

 

Египетската мау е порода късокосместа домашна котка, произхождаща от 

обитаващите Египет улични породи запазили естествения за дивите представители на 

семейство Котки петнист външен вид. Тези котки са отглеждани и почитани в Египет 

още преди 4000 г. и техни изображения се срещат в древни папируси. Египетската мау 

е била обожествявана като се е смятало, че тя е превъплъщение на богинята Бастет, 

която предпазвала от страшни бедствия и спомагала за узряването на реколтата. Тези 

котки са били отглеждани в храмовете, посветени на Бастет, както и в домовете на 

египетската аристокрация, където са били считани за членове на семейството с всички 

произтичащи оттук привилегии. От 2016 вече има регистриран официален 

представител  на породата и в България. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82


 

 

Донски сфинкс:Историята на котките донски сфинкс в Русия започва през 1986, когато 

в Ростов на Дон намерили на улицата мъничка синьо-кремаво костенуркова котка на 

около 3-4 месеца. Нарекли я Варвара. Тя растяла все повече и повече, но на 8–

месечна възраст цялата й красива козинка започнала да пада. Вероятно е изглеждала 

в очите на хората доста странно и дори ... болнаво. Затова я подложили на 

внимателен преглед от ветеринарни лекари. Той показал, че котката е съвсем здрава и 

нормална въпреки странния си външен вид. В Москва се заинтересували от тези нови 

удивителни котки... и ето, че вече е факт породата донски сфинкс, когато през 1998г е 

утвърден и приет стандарта на породата.У нас вече от няколко години тази порода се 

развъжда с огромен успех.Котката на снимката е родена в български развъдник. 



 

Девон Рекс е сравнително млада порода, появила се за пръв път през 1966. Породата е 
получила това име поради голямата си прилика с къдравокосместия заек Рекс.  
Със своята физиономия, наподобяваща малка приказна фея, нежна и склонна към 
привързаност природа, тази грациозна котка бързо си е извоювала голяма група от верни 
привърженици по цял свят. 
Тази котка има навика да размахва своята опашка като израз на задоволство, което и е 
заслужено завоювало прозвището "пуделова котка". 
 Нейната екзотична къдрава космена покривка, големи и изразителни очи, тънки крака и 
елегантна походка не може да ни подведе по отношение на нейната котешка природа. Девон 
Рекс е игрива, любвеобилна натура, правеща я идеален избор като домашен любимец.Имаме 
от тези котки и у нас, посещават изложби и вече се раждат нови бебета. 

 



Невска Маскарадна котка произлиза от Русия, по-точно от град Санкт-Петербург. 

Невска Маскарадна котка е сравнително млада порода - тя е регистрирана през 1992 

година. Смята се, че Невска Маскарадна котка произлиза от сибирските породи котки и 

се различава от тях само по ярко сините си очи. Не е ясно как се е появила породата 

Невска Маскарадна котка, има хипотези, че преди векове са се осъществявали 

кръстоски между аборигенните породи сибирски котки и Сиамски котки. Така се е 

появила дългокосместа котка, която е с характерното оцветяване за Сиамките, 

известно като колор пойнт, и с ярко сини очи. Наименованието си породата дължи на 

руската река Нева. Породата е наречена Маскарадна заради своеобразната маска на 

муцуната на котката, която я кара да изглежда така, все едно ще ходи на маскен бал. 

 

Мейн Куун-ът, познат също като Американска Дългокосместа, е най-голямата 
опитомена порода котки и има доста отличителен външен вид, както и много добри 
умения да ловува. Тази порода е една от най-старите натурални (аборигенни) породи в 
Северна Америка, и по-точно в или около щата Мейн, където е официална котка на 
щата.Достига големи размери, масивна и мускулеста е, с дебела, дълга опашка. На 
възраст 5-6 години теглото на мъжките може да достигне до около 15 кг, а на женските 
– 5-8 кг. На външен вид наподобява малък рис.Много дружелюбна,издръжлива и 
активна. Свикнала да живее при по-суров климат и да води нелек живот, тя обича да 
спи в особени пози и на странни места. Обича да играе, има тих, приятен глас. Нуждае 
се от повече пространство. Прекрасно се разбира с деца, но като цяло е срамежлива и 
деликатна. Има добър характер, много е умна, лесно се адаптира и не се нуждае от 
особени грижи. Разбира се и с други животни, обича да си играе дори с кучета.Тази 
порода има своите фенове у нас, които са запленени от нейния вид и 
размер.Развъжда се успешно у нас. 

 

 

http://pochivka.com/gradove/n20-8827-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ezine.bg/%D0%9E%D1%87%D0%B8
http://grad.bg/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8
http://grad.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%82
http://sanovnik.bg/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://pochivka.com/reki/n72-17467-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0


 

Норвежката горска котка (Скогкет) е порода полудългокосместа котка, 
произхождаща от опитомени диви котки,обитавали норвежките гори.Норвежката горска 
котка има едро, но елегантно тяло, дълги уши със снопчета косъмчета на върха както е 
при рисовете, големи очи, които могат да бъдат различно оцветени, задните ѝ 
крайници са по-дълги от предните и има дълга рунтава опашка. Козината ѝ е пищна и 
гъста и не пропуска влагата. Сменя козината си - през лятото тя е по-къса докато през 
есента се образува зимното окосмяване, което е по-обилно, за да я предпазва от 



студа. Стандартът на породата допуска всякакви цветове като най-често се среща 
основен цвят бял по гърдите, корема, лапите и муцуната и различно оцветяване на 
останалите части на тялото. Като всички по-едри котки съзрява на около 3-4 
години.Свободолюбива котка, която въпреки това се радва на общуването с хората. 
Любознателна, изпълнена с чувство на достойнство.Обича спокойствието, уютният 
дом и добрите грижи.Редува игри с летаргия.Въпреки това най-любими са ѝ мекото 
легло и вкусната храна.Не обича да ѝ заповядват, послушна е, но само при условие,че 
всичко се случва по заобиколен начин,както на нея ѝ харесва.Тя успешно се развъжда 
у нас, има своите почитатели,като по-малък вариант на породата Мейн Куун. 

 

 

Руска синя котка: Котки от тази порода попадат в Западна Европа с кораби, идващи от руския 

град Архангелск, поради което ги наричали "сини архангели". Според една от версиите руската 

царица Екатерина II през 1790 г. подарила рядко красива двойка от тази порода на английското 

кралско семейство, а според друга версия - "сини архангели" попаднали на британския остров с 

търговски кораби през 1860 г. През 1880 г. в Лондон на една от първите изложби на котки били 

демонстрирани няколко екземпляра от тази порода. Оттогава в Англия започнала сериозна 

селекционна работа. Вероятно в своята над 100-годишна история на развъждане руската синя 

котка е била кръстосвана с различни видове сиво-сини котки от различни страни и места, така 

че днес тя се среща почти из цяла Европа.  

 



 

 

Сибирската котка е порода среднодългокосместа домашна котка, произхождаща 
от Сибир, Русия. По всяка вероятност произлиза от кръстоска между европейските 
породи котки и дивите котки в сибирските гори. Породата се е появила по естествен 

път и се отличава с доброто си здраве и приспособим характер.Тази котка достига 
големи размери и тегло 6-15 кг за мъжките и 3,5-8 кг за женските екземпляри. Излъчва 
сила и мощ, които са в контраст със симпатичната ѝ муцунка. Цялото тяло оставя 
впечатление на закръгленост, което не се дължи на наднормено тегло, а на 
характерната ѝ скелетна конструкция. Има дълга 

 

гъста козина, която не пропуска влага, и гъст подкосъм.Породата има своето място у 
нас, няколко поколения вече има родени в България. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Corina.JPG


 

 

Свещена Бирманска котка: Въплъщаваща естетиката на сиамската и персийската 
котка едновременно, бирманската котка (свещена бирма) има свой особен и 
несравним с друга порода котки облик. Нейната елегантна глава в съчетание със 
средно по размер тяло създава впечатление за пълна хармония. Всичко в бирманската 
котка е подчинено на тази хармония: симетричните петна на по тялото й; белите 
„ръкавици”, открояващи се на тъмните лапи; необикновената лекота на копринената 
козина, която се удължава около шията в разкошно жабо; пухкавото и обемно перо на 
опашката.  
Този шедьовър в котешкото царство се е появил на бял свят не случайно, а в резултат 
от многогодишната внимателна работа на развъдчици, вложили много време и усилия 
за да запазят и затвърдят външните признаци на породата свещена бирма – преди 
всичко оригиналния „римски” нос и белите „ръкавици”. Към тях се предявяват особени 
изисквания – „ръкавиците” трябва да са строго симетрични, с определена височина и 
чисто бели на цвят. Но това не е единственото уникално качество на бирманската 
котка. Тя е изпълнена с очарование и има чудесен характер: общителна, игрива, умна 
и любопитна, тя е винаги наблизо, гледа ви в очите и се разтапя от удоволствие, 
когато я хвалите. Прекрасно се разбира с деца, понася добре и присъствието на други 
животни у дома. Котките от породата свещена бирма са истински членове на 



семейството, участващи във всички събития и недопускащи никакви 
конфликти.Породата се развъжда е нас и   вече има много подрастващи синеоки 
бижута.  

 

Ангорска котка: Ангорските котки са очарователни и изящни домашни любимци. Те 
имат много привлекателна външност: издължено, гъвкаво тяло и пухкава 
опашка. Ангората не е от „разговорливите” котки, тя е предана, ласкава, много добре 
се адаптира към различни условия. За нея няма особено значение дали живее в града 
или на село, но много обича да се разхожда из дома си. Бдителна, жизнерадостна и 
умна, тя обича да кокетничи пред публика. Въпреки, че се срещат различни 
оцветявания на козината й, най-популярен е белият цвят. Породата е любима у нас, 
развъжда се от години и има своята история.  

 



 

Персийската котка е порода дългокосмести домашни котки произхождащи от древна 

Персия, днешен Иран. В Европа започват да се отглеждат от 16-17 в. първоначално 

в  Италия. Особен интерес предизвикват в Англия, където от 19 в. се извършват най-

сериозните селекции по отношение на тази порода.Масивно, закръглено тяло със 

средни до големи размери. Характерна е сплесканата муцуна с малък и широк нос, 

изпъкнали скули и масивна брадичка. Погледнати в профил челото и брадичката са в 

една вертикална линия. Козината е дълга и гъста със средна дължина на косъма около 

10 см, около врата достига и до 20 см. Козината е копринено мека, фина, със също 

толкова гъст подкосъм. Стандартът позволява всякакви разцветки като към момента са 

признати над 150 различни вида, а действителният им брой надвишава 300. Най-

старите видове персийски котки са били едноцветни - главно бели, сиви и черни. 

Черните са редки поради това, че е трудно да се постигне безупречен черен цвят без 

сиви или кафеникави петна, също така те по-трудно се поддържат, тъй като слънцето и 

влагата с течение на времето спомагат за промяната на черния цвят. Сравнително по-

скоро са се появили рижите, шоколадовите, кремавите и лилавите персийци. Освен 

едноцветните съществуват и много двуцветни видове, таби и т.н.Това е една от най- 

популярните породи, която обаче поради необходимостта от специални грижи за 

козината,постепенно губи своето присъствие на котешките изложби. 



 

Екзотична късокосместа котка: Казано кратко и ясно - екзотичните котки са късокосместата 

версия на персийските котки.Те също имат забавни муцунки с големи бузки, а козинката им - 

сякаш от плюш - им придава неповторим чар. Много са отзивчиви към хората и с 

разбиране откликват на всички човешки емоции. Породата екзотична късокосместа е 

наследила от предците си персийските котки общителен и нежен темперамент, но 20 години 

привнасяне на кръв от други късокосмести породи е превърнала екзотичните котки в по-весели 

и по-любознателни създания от дългокосместите им предци. Доброжелателният характер на 

екзотичните котки им позволява с лекота да заемат мястото си в дома ви, независимо от 

възрастта им.  

Те остават игриви и ще ви доставят удоволствие с присъствието си до дълбоката им старост. 

Забавна, весела, послушна и чиста – за мнозина екзотичната котка е съвършеният домашен 

любимец. От всички породи единствено тя е взела най-доброто от двата свята – на 

късокосместите и на дългокосместите котки.   



 

Британска късокосместа котка: В знаменитата приказка на Шарл Перо се разказва за 

един забележителен котарак, който ловял зайци и правел всякакви други интересни 

неща, които обикновено котките не умеят, като например, да се разхожда в ботуши и 

да говори с човешки глас. Това бил шартрьоз - потомък на големите сини котки, 

живеещи в манастира Шартрьо, които охранявали от плъхове знаменитите винарски 

изби. А Луис Карол в своята повест "Алиса в страната на чудесата" разказва за 

котарак, който можел да се усмихва. (Без съмнение си спомняте за изчезващия 

Чеширски котарак "котка без усмивка - усмивка без котка"- б.р.) И в двете приказки 

става дума за една и съща порода, която сега се нарича британска синя 

късокосместа...  

Да оставим настрана ботушите, които явно не са по мярка на котешките 

лапи, а така също и умението да се говори с човешки глас. Останалото е 

чиста истина. Шартрьозът ловял зайци без проблеми, винаги оставал 

верен на своя стопанин, а с ум и хитрост тази порода е известна от 

незапомнени времена. Една английска дама, дълги години занимавала 

се с развъждане на британски късокосмести котки, в продължение на 15 

години изучавала навиците на тези животни и написала монография, в която доказва, 

чебританецът е в състояние да разбира до 700 произнасяни от човека думи. 

Британските котки отдавна живеят в аристократичните семейства и обичат еднакво 

всички, които живеят в дома. Но миловидното и тромаво "плюшено мече", виждайки 

плячка, се превръща в тигър, няма спасение от него нито за малката мишка, нито за 

големия плъх, пък и птичка едва ли би му убягнала на дървото, където той се 

покатерва със завидна за вида му пъргавина. 

Британците са единствените, които в котешкия свят притежават способност да се 

усмихват. Мнозина от техните стопани твърдят, че е много лесно да се предизвика 

животното да се усмихне - трябва само добре да похвалите своя любимец. Достатъчно 

е да кажеш на котарака: "Ти си млад, красив, котките те обичат... а аз съм луд(а) по 



теб" и ще видите как бузите му се разтягат в снизходителна усмивка, а медните му очи 

весело гледат към стопанина...” 

Британската късокосместа котка е порода домашна котка произхождаща от 

Великобритания. Мъжките екземпляри тежат от 5-10 кг, а женските 5-7 кг. Има къса 

гъста козина и също така гъст подкосъм. Характерна е с кръглата си глава и големите 

си кръгли очи. Тялото ѝ е с "квадратна" форма. Очите са големи и закръглени. Ушите 

са с леко заострени връхчета и отдалечени. Нейните черти я правят популярна порода 

за участие в котешки шоута.  Има спокоен, уравновесен характер, умна и чистоплътна 

е, лесно се адаптира и се разбира с деца, кучета и други домашни любимци. 

Отстъпчиви и толерантни са, особено към деца. Докато собствениците им са навън те 

предпочитат да спят. 

Породата се е превърнала в любимец на животински треньори, заради своя характер и 
интелигентност, а в последните години тези котки са се появили в холивудски филми и 
телевизионни реклами. Могат да научат малки трикове.У нас тази порода е най-
популярната в момента.Поради огромното разнообразие от цветове, както и заради 
слънчевия си характер и сравнително лесната поддръжка на козината, британската 
късокосместа котка е една от най-многобройните породи на котешките изложби.У нас 
има много развъдници, които успешно работят с нея, както селекционират все по-
редки и екзотични цветове. 

 

Сингапура: Сингапура е плод на труда на американски селекционери. През 70-те 

години на ХХ век американският геофизик Хал Мидоу, който бил по работа в Сингапур, 

видял там котки с необичаен дори за Азия цвят и прекалено малък размер. Той взел 

четири котки и ги подарил на своя приятелка селекционерка от САЩ, която се 

занимавала с развъждане на сиамски и абисински котки и се интересувала точно от 

красивия кафяв нюанс на козината, какъвто имали сингапурските котки. Тези четири 

котки – една мъжка и три женски, станали родоначалници на породата Сингапура. 

Фелиноложките асоциации не признавали новата порода и след редица трудности за 

регистрирането на новата порода, други селекционери специално внасяли от Азия 

http://grad.bg/rabota_bulgaria


котки със съответните документи и ги кръстосвали с американски представители на 

породата Сингапура. Скоро трудът им бил възнаграден и породата била официално 

призната през 80-те години на миналия век.Котките от породата Сингапура са едни от 

най-дребните, те дори са записани в Книгата на рекордите Гинес като порода с най-

малък размер. Теглото на мъжките възрастни екземпляри от породата Сингапура е до 

3 кг, а на женските - до 2 килограма. Козината на Сингапура е къса, копринена, без 

долен слой и е много приятна на допир. 

Докато котенцата от породата Сингапура са малки, козината им е по-дълга, след това 

пораства нова, по-къса козина. Цветът на козината на котките от породата Сингапура 

може да е само един – сепия агути, тоест златисто-кремав тон с примес на тъмно 

кафяво по главата, ушите и гърба. Козината на гърдите и корема на Сингапура е с цвят 

на слонова кост. 

 

 


