
ПРАВИЛНИК за съдии на БРФК  

  

I.   Определение на категориите съдии за изложби на БРФК.  

1. По отношение номенклатурата на БРФК.  

а. клубен съдия - съдия, одобрен от клуб за дадена порода, със съдийски 

права на клубно ниво за съответната порода (без право да присъжда титла 

САС или CACIB).  

б. Национален съдия  - съдия, одобрен от БРФК с право да съди на 

регионални и национални изложби в България с права да съди на изложби 

с ранг САС и да присъжда титла САС.  

в. Международен съдия - съдия одобрен от БРФК и FCI с права да съди на 

изложби с ранг САСIB и да присъжда титла САСIB.  

2. По отношение на породите 

 а. Съдия на порода е този, който е бил одобрен от БРФК да съди за една 

или повече породи.  

б. Съдия на породна група е този, който е одобрен от БРФК да съди на 

ниво групи една или повече официални породни групи на FCI.  

в. Съдия на всички породи е този, който е одобрен от БРФК да съди всички 

породни групи, признати от FCI.  

 

II. Задължения и права на съдия на БРФК  

Задължения  

                                 

Съдиите трябва винаги да следват FCI стандартите за породите, които 

съдят.   

 

Съдия на БРФК може да съди единствено на изложби провеждани под 

егидата на БРФК, FCI или друга организация с договорни отношения с FCI.  

 



Анулиране на поканите - Ако поради здравословни причини или други 

важни обстоятелства съдията не може да изпълни предвиден ангажимент, 

то той незабавно трябва да уведоми организаторът. 

 

Съдията не трябва да закъснява, нито да напуска местата на изложбата 

преди изцяло да е изпълнил задълженията си.  

 

Поведението на съдията на БРФК трябва да бъде безукорно, дори и когато 

не е ангажиран служебно. Съдията не трябва да критикува публично 

работата на своите колеги.  

 

Съдията няма право да се консултира с каталога на изложбата преди или 

по време на съдийството.  

 

Той не може да включва нито едно куче, регистрирано на негово име или 

на името на партньор или член на семейството му в изложби, на които е 

официален съдия.  

 

Кучетата, които той представя в изложба, където не е съдия, трябва да са 

негова собственост, съсобственост на негов партньор или на член на 

неговото семейство.  

 

Съдията не може да съди куче, на което е бил собственик, съсобственик, 

което е поставил при специални условия, запазил или продал през шестте 

месеца, предхождащи изложбата, в която съдийства. Същото се отнася и 

за кучета на неговото семейство или партньори.  

 

На изложби, в които съдийства, не му е разрешено да се среща с 

изложители, които ще представят своите кучета, нито да пребивава у тях. 

Тези ограничения важат до пълното приключване на съдийските работи.  

 



Не му се разрешава да съди на мероприятия, не признати от FCI и БРФК, 

освен когато тези мероприятия са организирани от страни, непопадащи 

под юрисдикцията на FCI.  

На ринга той трябва да изследва всички кучета без дискриминация.  

Да е облечен подходящо, съобразно със задълженията, които изпълнява, 

да бъде коректен и учтив. 

 

- Забранено е пушенето в ринга по време на съдийството.  

- Забранява се консумацията на алкохолни напитки в ринга.  

- В никакъв случай не трябва да ходатайства за покани за съдии.  

- Всичко това се отнася и до стажантите, кандидат съдии за всяка изложба. 

  

2. Права  

а. Съдията трябва предварително да е информиран за породите, които ще 

съди. Организаторът е длъжен да му предостави информацията 

предварително.  

б. Съдиите са свободни да поемат индивидуални нареждания от 

организаторите на изложбите, които се различават от цитираните тук. Ако 

обаче такива нареждания не са давани, съдиите трябва да се постараят да 

получат повече сведения за посочените тук правила.  

Организаторите са длъжни да назначат най-малко един помощник съдия 

за проявите на ринга. Той трябва да говори езика, заявен от съдията. 

3. Правата на съдиите, които участват в национални и международни 

изложби извън страната си, са следните:  

а. Организаторите на изложбата трябва да поемат изцяло издръжката на 

съдията (включваща настаняване, храна и пътни разходи) от момента на 

пристигането му до момента на заминаване съгласно разпоредбите на FCI. 

в. Всички редовни пътни разходи трябва да се изплатят на съдията при 

пристигането му или в аванс, според предварителните споразумения.  

Желателно е всички финансови въпроси да бъдат фиксирани 

предварително под формата на договор/споразумение между съдията и 



организаторите на изложбата. Те трябва да се изпълняват и от двете 

страни. Спогодбите за задълженията към съдиите зависят от съответните 

условия на изложбите, където се провеждат.  

III. Процедура 

1. Съдията трябва да е в състояние да съди приблизително по 20 кучета на 

час, стигайки максимума до 100 кучета на ден ако се изисква описание за 

всяко кучето в оценителния лист. Ако не се изискват описания, той трябва 

да може да съди до 150 кучета дневно. По предварително споразумение 

между съдията и федерацията, тези условия могат да се променят.  

2. На ринга всяко куче поотделно трябва да бъде лично изследвано от 

съдията, да бъдат проверени добре движенията и общото му физическо 

състояние.  

3. Всеки съдия може да има своя индивидуална система на съдене, която 

да се отличава от тази на другите съдии.  

4. Съдиите трябва да имат контрол върху ринга. От тях се очаква отлично 

познаване на правилата на изложбите на FCI и БРФК.  

5. Съдиите трябва да са добре осведомени за случаите на 

дисквалификация, означени в стандартите на съответната порода. При 

възникване на подобен случай трябва да се спазва процедурата според 

регламента на изложбата и да се проведат консултации с организаторите.  

6. Съдията е единствената отговорна власт на ринга и всичко трябва да се 

извършва с неговото съгласие.  

7. Съдиите трябва да се държат възпитано, да уважават изложителите и да 

им отделят полагащото се за всички еднакво внимание.  

8. Когато съдията е определил финалното класиране на представените в 

една група кучета, то трябва да бъде незабавно обявено.  

10. Съдията трябва да е сигурен, че всяко куче, включено в група от даден 

клас, е доведено лично и по един и същ начин. Ако рингът е много малък, 

групите от класа се разделят така, че да се осигури максимално 

пространство за движение.  

11. Пристигащите със закъснение и смяна на водачите се приемат според 

регламента на изложбата.  



12. Миниатюрните породи и тези с малък ръст се оценяват на изложбен 

подиум/маса, поставена предварително от организаторите.  

13. Решението на съдията относно качествата на дадено куче не могат да 

се обжалват.  

14. Когато даден клас е оценен и наградите са връчени, резултатите не 

могат да се изменят.  

IV. Организатор на ринга. 

 Съдията трябва винаги да бъде подпомаган най-малко от един 

организатор на ринг и един секретар, определени от организаторите на 

изложбата. Организаторът на ринга трябва да говори езика, посочен от 

съдията (един от четирите официални езика на FCI). Организаторът на 

ринга трябва добре да познава правилата на изложбите на БРФК, както и 

официалните изисквания на страната, в която се провежда изложбата.  

Организаторът на ринг изпълнява за съдията следните обслужващи 

функции:  

1. Да събира класовете на съответните породи.  

2. Да уточнява отсъстващите във всеки клас.  

3. Да докладва на съдията за всички смени на водачи или неточности при 

записването на участниците.  

4. Да съставя заключителния протокол, съгласуван със съдията.  

5. Да изпълнява инструкциите на съдията.  

  

V. Налагане на санкции   

1. Видове наказания  

а. Забележка  

б. Предупреждение  

в. Спиране на съдийските права  

г. Отнемане на съдийските права  

Управителния съвет на БРФК има законното право да налага санкции при 

постъпване на оплаквания за нарушаване на правилата от съдии на БРФК и 



от организатори на изложби, представени с протокол на съдийската 

комисия. 

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

изцяло предишния правилник. 


