На 16 май по покана на проф. др Мирослав Милутинович  Председател на градска община
Червен кръст, град Ниш – Сърбия, се проведе среща между ръководството на общината и кмета
на община Първомай –България. От сръбска страна на срещата присъстваха председателя на
градска община Червен кръст проф. др Мирослав Милутинович, началника на общинската
управа – „секретар „ – Властимир Петрович, проф. др Драган Чорбич – Декан на правен
факултет на гр. Ниш, Председателя на киноложко дружество Ниш – Ненад Девич и други
официални лица.
На другия ден двамата кметове участваха в откриването и провеждане в Ниш  Сърбия на 25та
поредна международна изложба, организирана от Киноложко дружество Нишава и под
егидата на FCI. Паралелно се проведоха и четири специализирани изложби за доберман, немска
овчарка, шарпланинец и далматин. За участие в международната изложба бяха записани 456
кучета и отделно със специализираните изложби участие взеха над 600 кучета от 10 държави –
Сърбия, Македония, Хърватска, България, Русия, Германия, Румъния, Гърция .......
Мястото за провеждане на изложбата е Крепостта на Ниш – Нишката твърдина – един
прекрасен парк, в центъра на гр. Ниш, който прави атмосферата на изложбата много приятна и
посетена от любители на кинологията.
Традиционно в тази изложба вземат участие и български кучета. Само от породата далматин в
състезанието взеха участие 12 български кучета, чиито собственици са от Първомай, Пловдив и
София. Те участваха на Международната изложба и на специализираната и взеха призови места
в категориите, където се състезаваха.
На специални първи места бяха български далматини в клас интермедия  отворен, клас
ветерани  мъжки и клас шампиони и ветерани  женски. Най добрият ветеран на изложбата
/мъжки и женски/ бе спечелен от българските кучета. Най добър развъдник на изложбата
спечели развъдник Дивалинор от България.
Така за /Бест ин шоуто/, където се определят победителите в десетте породни групи и най
красиво куче на изложбата, взеха участие доста български кучета и завоюваха призови места,
което е голям успех в Сърбия – една държава с много развита кинология и кинолози с голямо
желание за победа. Така в шеста породна група – трето място зае български далматин. В пета
породна група второ място зае българско фараонова куче и още доста призови места бяха
спечелени. Успех е и победата в надпреварата за млад хендлер.
Но най големия успех са новите приятелите от цял свят, приятната атмосфера по време на
състезанието и любовта към домашните любимци.
От името на Община Първомай и Български далматин клуб на киноложко дружество Ниш, по
случай юбилейната им изложба и приятелството с Първомай, бе подарена стъклена купа,
изработена от ученици от СОУ „проф. Др Асен Златаров” Първомай с ръководител гжа
Лянгузова. И на края бе отпразнуван 10 годишния юбилей на Голди – далматина от Първомай,
който преди пет години пак в Ниш стана най доброто мъжко куче на изложбата, а сега е най
добрия ветеран мъжко куче на изложбата.

