
БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

КИНОЛОГИЯ 

(БРФК) 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ТИТЛИ 

 

САС & CACIB ТИТЛИ 

 Титлата САСIB се присъжда на най-доброто куче измежду кучетата 

спечелили титла САС в класовете Междинен, Открит, Работен и 

Шампиони и за двата пола. 

 

 Титлата R-САСIB се присъжда на второто най-доброто куче измежду 

кучетата спечелили титла САС в класовете Междинен, Открит, 

Работен и Шампиони и за двата пола. 

 

 Титлата САС на изложби с ранг САСIB се присъждана на кучета 

получили Отлична оценка и класирали се на първо място в класа си 

за класовете Междинен, Открит, Работен и Шампиони и за двата 

пола. 

 

 Титлата R-САС на изложби с ранг САСIB се присъждана на кучета 

получили Отлична оценка и класирали се второ място в класа си за 

класовете Междинен, Открит, Работен и Шампиони и за двата пола. 

 

 Титлата САС на изложби с ранг САС се присъждана на кучетата 

получили Отлична оценка и класирали се най-добро мъжко и най-

добро женско куче. 

 

 Титлата R-САС на изложби с ранг САС се присъждана на кучетата 

получили Отлична оценка и класирали се резерв най-добро мъжко и 

резерв най-добро женско куче. 

 

 Титлата JСАС на изложби с ранг САСIB се присъждана на кучета 

получили Отлична оценка и класирали се първо в класа Млади. 

 

 Титлата JСАС на изложби с ранг САС се присъждана на кучета 

получили Отлична оценка и класирали се първо в класа Млади. 



 

ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ 

 Титлата ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, които 

притежават 3 титли САС от  3-ма различни съдии. 

 

 При наличие на шампионска титла на друга страна за титлата 

ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са необходими 2 титли САС от 2-ма 

различни съдии. 

 

 Титлата ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след като 

куче Шампион на България получи титла САС. 

 

 Титлата БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като куче 

Гранд Шампион на България получи титла САС. 

 

 Титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, 

които притежават 3 титли JСАС  от трима 3-ма различни съдии. 

 

 При наличие на шампионска титла за Млад Шампион на друга 

държава за титлата МЛАД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ са 

необходими 2 титли JСАС от двама 2-ма различни съдии. 

 

 Титлата МЛАД ГРАНД ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда 

след като куче Млад Шампион на България получи титла JСАС. 

 

 Титлата МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН се присъжда след като 

куче Млад Гранд Шампион на България получи титла JСАС. 

 

 Титлата БЕБЕ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета, 

които са получили оценка МНОГО ПЕРСПЕКТИВЕ и са се 

класиране 2 пъти на първо място в клас БЕБЕ. 

 

 Титлата ГРАНД БЕБЕ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда на 

кучета с титла БЕБЕ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ, които са 

получили оценка МНОГО ПЕРСПЕКТИВЕ и са се класирали на 

първо място в клас БЕБЕ. 

 

 



 Титлата БАЛКАНСКИ БЕБЕ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда на кучета с титла ГРАНД БЕБЕ ШАМПИОН НА 

БЪЛГАРИЯ, които са получили оценка МНОГО ПЕРСПЕКТИВЕ и 

са се класирали на първо място в клас БЕБЕ. 

 

 Титлата ПОДРАСТВАЩ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда 

на кучета, които са получили оценка МНОГО ПЕРСПЕКТИВЕ и са 

се класиране 2 пъти на първо място в клас ПОДРАСТВАЩИ. 

 

 

 Титлата ГРАНД ПОДРАСТВАЩ ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда на кучета с титла ПОДРАСТВАЩ ШАМПИОН НА 

БЪЛГАРИЯ, които са получили оценка МНОГО ПЕРСПЕКТИВЕ и 

са се класирали на първо място в клас ПОДРАСТВАЩИ. 

 

 Титлата БАЛКАНСКИ ПОДРАСТВАЩ ШАМПИОН НА 

БЪЛГАРИЯ се присъжда на кучета с титла ГРАНД ПОДРАСТВАЩ 

ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ, които са получили оценка МНОГО 

ПЕРСПЕКТИВЕ и са се класирали на първо място в клас 

ПОДРАСТВАЩИ. 

 

 

 Титлата ВЕТЕРАН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след 

като куче Шампион на България получи титла САС от клас 

Ветерани. 

 

 Титлата ГРАНД ВЕТЕРАН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда след като куче с титла Ветеран Шампион на България 

получи титла САС от клас Ветерани. 

 

 Титлата БАЛКАНСКИ ВЕТЕРАН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда след като куче с титла Гранд Ветеран Шампион на 

България получи титла САС от клас Ветерани. 

 

 Титлата РАБОТЕН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се присъжда след 

като куче Шампион на България получи титла САС от клас Работен. 

 



 Титлата ГРАНД РАБОТЕН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда след като куче с титла Работен Шампион на България 

получи титла САС от клас Работен. 

 

 Титлата БАЛКАНСКИ РАБОТЕН ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ се 

присъжда след като куче с титла Гранд Работен Шампион на 

България получи титла САС от клас Работен. 

 

 Титлата БАЛКАНСКИ ПОБЕДИТЕЛ (BALKAN WINNER)  се 

присъжда на куче спечелило най-добро куче на породата  по време 

на изложбта „БАЛКАНСКИ ПОБЕДИТЕЛ“  

 

 Титлите НАЙ-ДОБРО КУЧЕ НА ГРУПАТА (BOG), НАЙ-ДОБРО 

МЛАДО КУЧЕ НА ИЗЛОЖБАТ (JBIS) и НАЙ-ДОБРО КУЧЕ НА 

ИЗЛОЖБАТА (BIS) се присъждат спрямо регламента на 

Международната федерация по кинология (FCI). 

 

 Титлата SUPRIM BIS се присъжда на едно от всичките кучета 

спечелили титлата JBIS или BIS на изложба с ранг CACIB 

организирана от БРФК. 

 

 Титлата „Куче на годината“ се връчва на кучето събрало най-много 

точки в ранг листата на БРФК за съответната календарна година. 

 

 Титлата „Разплодник на годината“ се връчва на кучето събрало най-

много точки в ранг листата на БРФК за съответната календарна 

година. 

 

 Титлата „Развъдник на годината“ се връчва на развъдника събрал 

най-много точки в ранг листата на БРФК за съответната календарна 

година. 

 

Настоящият правилник е приет от УС на БРФК на 08.01.2020г. и отменя 

изцяло предишния правилник. 


