
  Първата ТИКА 

изложба в България 

е история....   

 

За мен този не 

толкова отдавна 

отминал мартенски 

уикенд оживява 

всеки път, щом 

погледна снимките, 

съхранили завинаги 

многото усмивки, 

веселите деца, 

хората, обединени 

около една цел – да 

поставят едно ново 

начало. Някои от 

тези хора познавах, 

други виждах за първи път, но всички тях чувствах някак близки – два дни работихме рамо до 

рамо, смеехме се заедно, всички искахме да научим нещо ново, да направим нещо добро.  

 

 
 



 

       Атмосферата 

на изложбата беше 

на взаимопомощ и 

сътрудничество. 

Вместо типичното 

съперничество 

между хората, 

имаше готовност и 

желание да 

опознаеш чуждата 

гледна точка.  

 

Мисля, че успяхме 

да постигнем това, 



с което ТИКА е известна – 

приятелство. За това ни 

помогнаха и нашите съдии, на 

които сме безкрайно 

благодарни. Те бяха невероятно 

търпеливи, приказливи и 

отзивчиви. Обясняваха на 

стопаните какво харесват у 

техните котки, даваха 

напътствия какво може да се 

подобри и раздаваха много 

награди. В същото време 

успяваха да обърнат внимание и 

на зрителите, да ги въведат в 

света на изложбите и 

фелинологията. 

 

Всеки път като чуех зад гърба 

си някой да отбелязва колко са 

усмихнати съдиите, неволно се 

усмихвах и аз. 

 

 

 

 

 

Благодарен съм и на 

нашите спонсори, 

представители на водещи 

марки в света. Не пестяха 

време и усилия да дават 

консултации, да разясняват 

основите на правилната 

грижа за животните. 

 

 

 

 

Радвам се, че 

представители на „Четири 

лапи” успяха да се включат 

с представяне на 

проблемите на бездомните 

животни, както и мерките 

за решаването им. Първата 

ТИКА изложба в България 

беше истински празник - 



празник за хората, празник за котките, празник на доброто настроение....  

 

Радвам се, че станах част от света на ТИКА. Доволен съм, че въпреки всички трудности и 

благодарение на общите усилия на много хора, приели каузата присърце, успяхме да 

организираме за изключително кратко време нашата първа изложба така, че да се гордеем с 

постигнатия резултат.  

 



Гордея се също, че Естетикет беше в състояние да измисли, реализира и представи на 

участници и посетители много нови за България идеи и забавления. Смятаме и занапред да 

продължим в същия дух и с грижа за нашите членове! 

 

 
 

Очакваме ви отново! 

 

 

 
  


