
ПРАВИЛНИК 

СПОРТНИ ИЗПИТИ 

Обща информация 

 

Спортните изпити и състезания трябва да са ориентирани към постигане на две основни цели: 

1. След като премине успешно изпит, дадено куче да получи признание от БРФК за работните си 

качества спрямо целта на създаването на своята порода. 

2. Да допринесат за общото здраве, добра физическа форма и работна етика на кучето. 

БРФК държи да спазва международните регламенти на FCI по отношение на работните кучета 

(Utility Dogs). 

От изключителна важност е международните състезания да бъдат провеждани спрямо 

концепцията, развита в регламентите и правилниците за Работни кучета (Utility Dogs). При всички 

изпити и състезания се очаква спортсменство по отношение на поведението на участниците. 

Изискванията на правилниците са задължителни. Всички участници трябва да демонстрират 

еднакво представяне спрямо критериите за нивата в своя спорт.  

Изисквания: 

Всички спортни изпити трябва да бъдат оторизирани за провеждане от БРФК. БРФК може да 

възложи на национален породен клуб да организира спортни изпити. Изпитите трябва да бъдат 

обявявани публично с място и начален час на провеждане най-малко 90 (деветдесет) дни преди 

датата на провеждането им. 

Работните изпити и състезания трябва да се провеждат при спазване на правилата за успешно 

положени изпити, даващи право за явяване на по-висока степен. Признава се за присъдена като 

положена успешно степен от работен изпит само тогава, когато тя е получена на официално 

обявено мероприятие. Успешно положената степен на работен изпит се признава от всички 

страни – членки на FCI. 

За всяка степен на работен изпит кучето може да бъде явявано неограничен брой пъти. Степените 

на работните изпити трябва да бъдат покривани последователно (1 – 2 – 3). 

Куче може да бъде изведено за покриване на по-висока степен само тогава, когато е положило 

успешно предишната по хронология с минимална оценка „Задоволително“ за всяка фаза на 

конкретния спорт. Кучето трябва да бъде представяно на най-високо постигнатата към момента 

степен. Изключения от това правило са: кучето все още няма покрити степени и е в самото начало 

на спортния си път или е отбелязано при регистрация, че повтаря вече покрита степен. 

 

 

 



Изпитен сезон: 

Работни изпити могат да се провеждат целогодишно  - ако времето позволява и добруването на 

водач и куче не е застрашено. В противен случай изпит не може да се проведе. Решението за 

наличие на опасност при провеждане на изпит е изключително и само в рамките на 

правомощията на съдията на конкретното мероприятие. БРФК може да избере да наложи 

ограничения по отношение на изпитния сезон на своя територия. 

Дни за провеждане на работни изпити: 

а/ Събота, неделя и официални празници 

По правило дните за провеждане на работни изпити са събота, неделя и национални празници.  

BH/VT може да бъде положен само по време на официални изпитни дати. 

Възможно е да се комбинира BH/VT с P-1/IFH-1 изпити, ако изпитът обхваща два поредни дни 

(например петък – събота, събота – неделя) в един или два различни клуба. Не съществува време 

за изчакване между покриването на степени BH/VT и IGP-1, IGP-V, FPr, UPr, SPr, AD, IFH-V, IFH-1, 

IGP-FH, IGP-ZTP, IBGH-1, StbPr. 1. 

Пример: на изпит, проведен в петък/събота се покрива BH, а на изпит събота/неделя - IGP-1 or IFH-

1 

б/ Работни изпити в петък 

Работен изпит може да се проведе в петък само ако петък е част от двудневен изпит 

петък/събота. 

Забележка: горното е допустимо само при положение, че има регистрирани бройка кучета, която 

надхвърля технологичната възможност те да бъдат обслужени в рамките на съботния ден. 

Начален час не може да бъде по-рано от 12.00 наобяд. Бройката на кучетата, полагащи IGP/IFH в 

такъв случай се намалява наполовина. 

При изпит, включващ само BH/VT могат да се явят до 7 кучета. 

Изпит в петък, комбиниран с такъв в събота за IGP/IFH трябва да се провежда само при спазване 

на правилото един изпит в петък и един в събота. 

Индивидуални кучета могат да приключат изпита си и в петък. 

Изключение: Ако участниците планират да правят следа със своето куче за IGP-1 или IFH-1 в 

събота, то те могат да стартират с BH/VT в петък и след това в рамките на съботния ден да покрият 

IGP-1 или IFH-1. Това не трябва да води до „претоварване“ на бройката участници за даден ден от 

двудневен изпит. Клубовете трябва да се съобразяват с инструкциите за оторизация на 

провеждане на мероприятия.  

 

 

 



В/ Правила за провеждане на изпити по време на национални празници 

По време на национални празници може да се спазват горепосочените правила. Изключение: 

трябва да се отчете статута на конкретния ден като национален празник. Не се разрешава 

използването на половинка изпитен ден, когато той се пада в седмицата преди национален 

празник.  

Организация на работен изпит / Секретар на работен изпит 

Организаторът на събитието носи отговорност за провеждането на работния изпит. Той/тя 

финализира регистрацията и контролира всички изискуеми степени на работа в подготовката и 

организирането на работния изпит. Той/тя трябва да подсигури безпроблемно провеждане на 

събитието и да бъде на разположение на съдията през цялото време на протичането на работния 

изпит. 

Организаторът на изпит не може да явява куче или да поема други задължения. Той/тя е 

отговорен за: 

• Получаване на всички необходими документи за провеждане на мероприятието. 

• Подсигуряване на подходящи за следа полета според правилата на FCI. 

• Подсигуряване на разрешение за ползване от собствениците или стопанисващите 

полетата, предназначени за следа 

• Подсигуряване на опитни доброволци, които да служат като фигуранти, трасьори, група и 

други. 

• Получаване на оторизация за провеждане на събитието 

• Подсигуряване на нужното защитно и друго оборудване на фигуранта. 

• Подсигуряване на нужните за съдията формуляри като оценъчни листове за всички 

степени, изпитни списъци и други 

• Подготвяне за представяне на съдията на всички работни книжки, родословия, 

ваксинационни сертификати и при нужда – застрахователни полици 

Най-малко три дни предварително организаторът на изпита трябва да информира съдията за 

локацията, стартовият час, насоки за транспортиране, вид на изпита и брой на записаните кучета. 

Ако горната информация не бъде представена на съдията в срок той/тя има право да откаже да 

съди дадения работен изпит. 

Оторизация за провеждането на събитието трябва да бъде предоставена на съдията преди 

началото на работния изпит. 

Контрол върху провеждането на работни изпити 

БРФК има право да контролира провеждането на работни изпити. За целта БРФК може да назначи 

опитен специалист, който да следи за спазването на правилата по време на дадено мероприятие, 



за да се увери, че същото се провежда спрямо разпоредбите на Правилника за FCI IGP от 2019 

година. 

При всички други случаи важат решенията на БРФК, базирани на разпоредбите на Правилника за 

FCI IGP от 2019 година и последващи такива. 

Български национален отбор във всяка категория и дисциплина за Световно първенство 

Приамбюл 

Отбор, който участва в което и да било Световно първенство под български флаг представлява 

цялата нация и всички любители на кучета, поради което той трябва да разполага с високо ниво на 

техническа и физическа подготовка. В тази връзка изискванията са: 

1. Всеки състезател да е член на БРФК или член на национална организация, свързана с БРФК. 

2. Жителство в страната (според Правилника на FCI) 

3. Собственикът на кучето трябва да с българско гражданство или жителство в страната от 

минимум 12 месеца. 

Ако собственикът на кучето е с двойно гражданство той/тя може да избере за коя страна да се 

състезава без никакви ограничения. 

Водачът на кучето също трябва да има гражданство в страната, за която се състезава или 

жителство в същата минимум 12 месеца, но не му/й е позволено да се състезава за повече от една 

държава и ще има право да води само едно куче. 

Кучето трябва да бъде регистрирано в българската племенна книга минимум 6 месеца преди 

състезанието. 

Само кучета, селектирани от БРФК с покрита успешна квалификация според вида спорт могат да 

бъдат приети като членове на Българският национален отбор. 

Регистрацията на състезателите трябва да бъде извършвана чрез БРФК или БРФК може да 

делегира същото на Тим лидер. 

Въз основа на предложение и одобрение на породния клуб, когато се касае за породоспецифично 

световно първенство, БРФК избира Тим лидер, на който възлага всички операции по отношение на 

логистиката на организацията на отбор с основни задължения: 

• Регистрация на Отбора 

• Контрол върху пълният обем документация 

• Присъствие на срещата на съдиите с тим лидерите по отношение на различните специфики 

и директиви при провеждането на конкретното състезание 

• Организация на официални пред-стартови тренировки при спазване на графиците на 

провеждане на световните първенства 

Правилникът е приет на УС на БРФК на 23.09.2021г. 



 


