
Извънреден правилник за 

провеждане на изпитания в условията на пандемия от коронавирус 

през 2020 г. 
 

 

Цел на изпитанието 

 

Целта на изпитанието е да се определят естествените заложби на ловното куче от гледна 

точка на неговата пригодност за бъдещо ползване като многостранно ловно работно и 

развъдно куче. Изпитанието служи и за идентифициране на унаследените от родителите 

качества, определянето на които се улеснява чрез тестване на възможно най-много кучета 

от кучилото. Това е един извънреден правилник, който клубовете-членове на JGHV бяха 

принудени да съставят поради отпадането на пролетните изпитания заради пандемията от 

коронавирус през 2020 г. 

 

Съгласно етичните ловни изисквания основната задача на ловното куче се състои в 

неговата работа след изстрела. Ето защо съдиите трябва да обърнат особено внимание на 

определянето на естествените заложби и унаследените качества, които правят възможно 

установяването на надежден апортьор на загубен дивеч, а именно много добър нос, в 

съчетание с воля за намиране и желание за работа по следа, както и психическата 

устойчивост, проявяваща се в спокойствието, концентрацията и издръжливостта при 

работа. 

 

Най-важната задача на съдиите трябва да бъде разпознаването и отличаването на онези 

кучета, които заради своите качества са най-ценни за развъдната дейност и за лова. 

 

I. Организация на изпитанието 
 

§ 1 Общи положения 

 

(1) За всички изпитания са валидни рамковите условия на JGHV – виж приложенията 

 към този правилник. 

 

(2) Само клубове – членове на  JGHV  имат право да провеждат развъдни изпитания 

 (развъдните клубове и обединения на породите кучета, работещи със стойка, 

 както и специализирани клубове за провеждане на изпитания и ловни 

 сдружения). 

 

(3) 

 а) Спазвайки изискванията на законодателството на съответната провинция, 

 изпитанието може да се проведе само в периода между 16.07.2020 г. и 15.11.2020 

 г. Президиумът на JGHV има право, въз основа на предварително споразумение 

 със съответните развъдни клубове, да удължи или съкрати периода, през който 

 може да се проведе изпитанието, в зависимост от по-нататъшното развитие на 

 пандемията от коронавирус. Това решение трябва да бъде публикувано 

 незабавно на интернет страницата на JGHV, във Фейсбук страницата, в печатния 

 орган на съюза, както и да бъде изпратен циркулярен имейл до всички 

 национални асоциации и развъдни клубове на JGHV. В този случай клубовете за 

 развъждане и провеждане на изпитания следва от своя страна да използват 

 собствените си медиите за разпространение на решението. 



 

 б) Деловодството на JGHV следва да бъде известено в електронна форма 

 минимум 24 часа преди началото на изпитанието. Регистрацията трябва да 

 съдържа името на клуба, вкл. номера на електронната обработка на данни, място 

 на изпитанието, дата на изпитанието, номер на съдията и адрес на главния съдия. 

 

(4) Предпоставка за добросъвестно и старателно провеждане на изпитанието е 

 подбора на подходящи площи за работа на поле, в които има много зайци. 

 

(5) Изпитанието може да се провежда съвместно от повече клубове. В този случай 

 един от тези клубове поема под свое ръководство организацията и провеждането 

 на изпитанието в съответствие с условията в правилника, както и изготвянето на 

 доклада за него. 

 

(6) Съгласно взетото компромисно решение във връзка с пандемията от 

 коронавирус през 2020 г., на една съдийска група могат да бъдат разпределени 

 най-много 6 кучета. 

 

 

§ 2 Допускане до участие 

 

(1) Допускането на кучета до участие в развъдни изпитания се основава на устава и 

рамковите условия на JGHV – виж приложенията към този правилник. Кучетата, 

които вече са показали своите заложби за работа по следа с оценка „много 

добър“ или „отличен“ или са успели да участват в изпитание за заложби през 

пролетта на 2020 г., са изключени от участие. 

 

(2) Кучетата трябва да са родени в предходната календарна година. Освен това до 

участие се допускат и кучета, които са с до три месеца по-възрастни от 

определената възрастова граница. 

 

(3) Водачи на кучета, които са болни от коронавирус или чиито близки са болни, 

нямат право да се явят на изпитанието. Това важи и в случай, че техните близки 

или част от тях са поставени под карантина. 

 

 

§ 3 Записване за участие 

 

(1)  

 а) Записването за изпитание за развъдна пригодност трябва да се извърши от 

собственика или от водача на съответното куче посредством актуалния 

формуляр №1 (ако е необходимо, да се представи и ръчно попълнено 

допълнение във връзка с компромисното решение за работа по следа по време на 

пандемията от коронавирус през 2020 г.). 

 

 б) Данните във формуляра трябва да съвпадат с тези от родословното 

свидетелство на кучето, да са изписани старателно и пълно с четлив печатен 

шрифт и трябва да бъдат проверени от ръководителя на изпитанието. 

 



 в) Ръководителят на изпитанието има право да върне или да допълни непълно 

или нечетливо попълнените формуляри. 

 

 г) Към заявлението се прилагат копие на родословното свидетелство и копия на 

удостоверенията за преминати преди това съюзни изпитания и получените знаци 

за постижения. 

 

(2) 

 а) Собственикът на записаното за участие куче трябва да е член на клуб, 

членуващ в JGHV. Водачът на кучето трябва да има валидно разрешително за 

лов. Изключения от това правило не могат да се правят. 

 

 б) Собственикът и водачът приемат да спазват  изискванията на този правилник 

от момента на подаването на заявлението за участие на кучето. 

 

 в) Един водач може да води на едно развъдно изпитание не повече от 2 кучета. 

 

 г) На организаторите на изпитанието е разрешено да ограничат правото за 

участие само до членове на техния клуб или да дават преимущество на техните 

членове при записването. 

 

 д) Единствено развъдните клубове имат право, при самостоятелно организиране 

на развъдно изпитание, да ограничат участието само на развъжданата от тях 

порода. Всички останали клубове, при организирането на свои изпитания, 

включително когато това е съвместно с даден развъден клуб, са длъжни да 

допускат всички кучета, чиито развъдни клубове са членове на JGHV. 

 

(3) Водачът на кучето е длъжен да докаже наличието на застраховка „Гражданска 

отговорност” за своето куче, която да има достатъчно застрахователно покритие. 

 

(4) 

 а) Преди започването на изпитанието водачът на кучето е длъжен да представи 

на ръководителя на изпитанието документите на кучето в оригинал, неговия 

имунизационен паспорт с доказателство за валидни законовоизискуеми 

имунизации, както и своя валиден билет за лов. Ако това не бъде изпълнено, 

кучето не може да бъде изпитвано, а таксата за участие не се връща. 

Ръководителят на изпитанието е длъжен да провери съответствието на 

документите с изискванията на правилника и вписванията в родословното 

свидетелство. При наличие на грешки или липсваща информация в 

представените документи кучето може да бъде изключено от изпитанието без 

връщане на таксата. 

 

 б) Подаването на заявление за участие на кучето поражда задължението за 

заплащане на таксата, дори когато въпросното куче не се яви на изпитание, 

освен ако таксата не бъде изискана обратно преди изтичане на срока за 

записване. В случай, че определената такса за едно куче не постъпи до края на 

обявения срок, не е възможна претенция за допускането му до изпитание. Не е 

възможна и претенция за връщане на заплатената такса за участие на записани, 

но неявили се на изпитанието кучета. Ако изпитанието бъде отменено поради 

опасност от заразяване с коронавирус или заболяване на съдиите (включително 



карантина) и не може да бъде определена друга алтернативна дата, съюзът 

трябва да върне 75% от регистрационната такса на кандидат-участника в 

рамките на 4 седмици. В този случай кандидат-участникът се отказва от 25% от 

платената регистрационна такса, които остават на разположение на клуба-

организатор за покриване на организационните разходи. 

 

 

§ 4 Права и задължения на организаторите 

 

(1) Организаторът трябва да определи ръководител на изпитанието, отговорен за 

неговата подготовка и провеждане. Ръководителят на изпитанието трябва да 

бъде вписан в актулания списък на съдиите на JGHV като съюзен съдия по 

съответните изпитни дисциплини. При това изпитание той има право да бъде в 

ролята на съюзен съдия. 

 

(2) Ръководителят на изпитанието е длъжен да възложи проверка или сам да 

провери съответствието на номерата на татуировките и чип-номерата с тези, 

които са вписани в родословните свидетелства. 

 

 

§ 5 Съюзни съдии 

 

(1) Съюзните съдии трябва да са вписани в актуалния списък на съдиите на JGHV и 

трябва да имат разрешително за съдийстване в съответните специализирани 

групи (вж. § 6 (2) от Правилника за работата на съюзните съдии - OfdVRW). 

Съюзни съдии, които са болни от коронавирус или чиито близки са болни, нямат 

право да участват в изпитанието. Това важи и в случай, че техните близки или 

част от тях са поставени под карантина. 

 

(2) Съдиите и ръководителите на съдийските групи се избират от председателя на 

 УС на организиращия клуб или по негово поръчение – от ръководителя на 

 изпитанието. Ръководител на съдийска група може да бъде само съдия, който 

 самостоятелно е обучил и успешно водил на развъдни изпитания няколко 

 кучета. 

 

(3) Единствено по изключение, при непредвидимо отпадане на даден съюзен съдия, 

опитен ловец, който е и водач на ловно работно куче (евентуално стажант-

съдия) може да бъде назначен като заместващ „извънреден съдия” към другите 

двама съюзни съдии в съдийската група. Тази промяна трябва да бъде 

обоснована във формуляр 2 (съобщение). Не е разрешено назначаването на 

„пенсионирани“ съюзни съдии. За назначените извънредни съдии следва да бъде 

подадена декларация за защита на личните данни (вижте интернет страницата на 

JGHV) в деловодството, заедно с документите за изпитанието. 

 

(4) 

 а) Във всяка съдийска група, за всяка изпитна дисциплина, трябва да има най-

малко 3-ма съюзни съдии. 

 

 б) Ако в една съдийска група преценката на един съдия е в противоречие с 

преценките на другите двама по смисъла и съдържанието на Правилника за 



изпитанията, той трябва да докладва за това положение на ръководството на 

изпитанието на заключителното съдийско съвещание. Окончателната оценка се 

отлага за тогава. 

 

 в) Ръководителят на една съдийска група отговаря за своята съдийска група и 

носи отговорност най-вече за точното по смисъл и значение спазване на 

изискванията на Правилника за изпитанията. Той е единственият говорител на 

съдийската група. Другите съдии могат да правят разяснения пред трети лица по 

отношение на изпитанието само със съгласието на ръководителя на съдийската 

група. 

 

 г) След като съдийската група е съгласувала помежду си съответните преценки 

ръководителят ѝ или упълномощен от него съюзен съдия (стажант-съдия) трябва 

да направи разбор и да обяви временните оценки на показаната от кучето работа 

на водача и другите участници от групата (открито съдийство). Всеки водач има 

право да изиска от ръководителя на съдийската група информация за 

поставената оценка и точки, след като неговото куче е било изпитано. 

 

 

§ 6 Съвещание на съдиите 

 

(1) Преди началото на всяко изпитание трябва да се проведе съвещание (брифинг) 

 на съдиите, в устна или писмена форма, в зависимост от епидемичната 

 обстановка. Целта е да се постигне съгласие между съдиите и уеднаквяване на 

 критериите по отношение на правилниците за изпитания и по този начин да се 

 гарантира уеднаквено оценяване на всички кучета. 

 

(2) След приключване на изпита на всички кучета няма да се провежда 

заключително съвещание на съдиите. 

 

(3) 

 а) Отделните съдийски групи трябва да съобщят оценките и точките на полето, 

където се е провело изпитанието. Последваща промяна на обявените без резерви 

оценки е възможна само ако изпитният правилник е приложен неправилно. 

Окончателното представяне на оценките на полето се счита за “церемония по 

награждаване“ по смисъла на арбитражния правилник. 

 

 б) Оценките и точките на кучета, които по време на изпитанието са отпаднали, 

които не са издържали или са били изключени от изпитанието, също трябва да 

бъдат прочетени, в случай че са били поставени преди отпадането на кучето от 

изпитанието. Съответните ръководители на съдийските групи трябва съобщят 

причината и в коя дисциплина кучетата са отпаднали. 

 

(4) 

 а) При прочитане на оценките трябва да бъдат съобщени и получените от кучето 

точки. 

 

 б) Точките (работните точки) се вписват в таблицата като цели числа. 

 



(5) Получените от всяко куче точки, както и резултатът от изпитанието трябва да 

бъдат въведени във Формуляр 3 б - Компромисно решение за работа по следа, 

който трябва да бъде подписан от трима съдии и от главния съдия на 

изпитанието. 

 

 

 

(6) Резултатът от изпитанието заедно с мястото и датата на провеждане трябва да се 

впише в родословното свидетелство на кучето, и по възможност да се подпише и 

подпечата с щемпела на организиращия клуб. 

 

(7) Ръководителят на изпитанието е отговорен за вписването на резултатите в 

родословните свидетелства на всички явили се на изпитанието кучета, също и на 

онези, които не са издържали изпитанието или чиито водачи са прекратили 

изпитването им. В такива случаи трябва наред с резултата от изпитанието да се 

посочи с думи и причината за отпадането. 

 

(8) Родословното свидетелство и таблицата с резултатите са предават на водача на 

всяко куче лично или му се изпращат в рамките на 8 дни след изпитанието (в 

зависимост от епидемиологичната обстановка и организационните ограничения). 

 

 

§ 7 Съставяне на доклад 

 

(1)  

 а) Ръководителят на изпитанието е длъжен в рамките на 3 седмици след 

изпитанието да предостави на деловодството /Stammbuchamt/ на JGHV пълен 

комплект изпитни документи посредством актуалния формуляр (www.jghv.de – 

Service – Formulare). Ако докладът от изпитанието, заедно с всички приложения 

не бъдат предоставени на деловодството най-късно до 15 ноември, 

организиращият клуб трябва да плати глоба на JGHV в размер на 25,00 € за 

всяко куче (но максимум 150,00 € за всяко изпитание). 

 

 б) Организаторите и ръководителите на изпитанието носят пълната отговорност 

за това докладите от изпитанията да постъпят в деловодството /Stammbuchamt/ в 

рамките на установения срок. Няма да има публикация в печатния орган на 

съюза. 

 

 в) Деловодството трябва да върне на ръководителя на изпитанието непълно, 

неправилно или нечетливо попълнени формуляри за корекция. 

 

 г) Неплащането на глобите води до отпадане на вписването на резултатите от 

изпитанието в развъдния регистър (DGStB) на JGHV. 

 

 д) Исковете за обезщетение и регресните претенции на водачите, собствениците 

и развъдчиците, предизвикани от невписването или от по-късното вписване на 

резултатите, са за сметка на организиращия клуб. 

 

(2) Трябва да се представят: 



 а) общ доклад, в който трябва да се отразят особеностите и евентуалните 

трудности при прилагането на правилника за изпитания, 

 

 б) формуляр 2 (известие). В този формуляр трябва да бъде отговорено на всички 

въпроси подробно и четливо (печатен шрифт).  В случай, че изпитанието е било 

проведено съвместно от повече клубове, трябва да се посочи кой е отговорният 

клуб. Видът на изпита – „Notlösung Spurarbeit – Corona 2020“ /Компромисно 

решение за работа по следа поради пандемията от коронавирус през 2020 г./ 

трябва да се попълни на ръка. 

 в) Заявленията (формуляр 1) на всички записани за участие кучета, включително 

и на допълнително вписаните, на неявилите се и на некласираните. 

 

 г) Формуляри 3 б - Компромисно решение за работа по следа за всички явили се 

кучета в два екземпляра. 

 

(3) Резултатите от изпитанията, своевременно обявени в деловодството 

/Stammbuchamt/, се вписват в развъдния регистър DGStB, обединени по кучила. 

Вписват се и кучетата, неиздържали изпитанията, както и писмено се обосновава 

причината за неиздържане на изпитанието. 

 

 

§ 8 Предписания в правилниците 

 

(1) Организиращият клуб носи съвместно с ръководителя на изпитанието пълната 

отговорност за спазването на правилника при провеждане на изпитанието. 

 

(2) Изпитания, които не са проведени съгласно изискванията и предписанията на 

този Правилник за изпитания и/или съгласно разпоредбите на Закона за защита 

от инфекции, валидни към момента на изпитването, не могат да бъдат признати. 

Резултатите от тях не се отразяват в DGStB. 

 

(3) 

 а) Разгонени кучки могат да бъдат допуснати до участие в изпитание само с 

изричното разрешение на ръководителя на изпитанието. Водачите на разгонени 

кучки са длъжни да съобщят за състоянието на кучетата на ръководителя на 

изпитанието и на съдиите в тяхната група преди началото на изпитанието. 

 

 б) Ръководителят на изпитанието, съдиите и водачите носят отговорност за това 

работата на всички останали участващи кучета да не бъде повлияна от 

присъствието на разгонени кучки. 

 

(4) Воденето на кучетата с дресировъчни помощни средства (дресировъчни 

нашийници и техни заместители), както и използването на устройства за 

проследяване, не е разрешено. 

 

(5) Водачите, притежаващи валидни ловни билети трябва да носят билетите си и да 

бъдат на изпитанието с оръжие и достатъчен брой патрони. 

 

(6) 



 а) Всички участващи в изпитанието трябва да спазват указанията на 

ръководителя на изпитанието, на съдиите и на организатора. Те не трябва да 

пречат на работата на кучето и водача и да не затрудняват работата на съдиите 

за изпитването на кучетата съгласно изискванията  на правилника. Защитата 

срещу инфекция е с основен приоритет и трябва да се вземе предвид и да се 

прилага при планирането и провеждането на изпитанията. 

 

 б) Кучетата, които не са извикани за работа, трябва да се водят на повод. 

Скимтящи или създаващи друг шум кучета трябва да се държат на разстояние, 

от което да не могат да бъдат чувани от работещото куче. Водачите са отговорни 

за това, при повикване за работа да са готови да се явят с кучето си. 

 

 в) За да се избегнат ненужни струпвания на хора, броят на зрителите трябва да 

бъде възможно най-малък. Главният съдия може да забрани участието на 

зрители изцяло или отчасти. 

 

(7) От изпитанието може да бъде изключен, без право на връщане на таксата за 

участие, този, който: 

 а) умишлено попълва неверни данни за своето куче в заявлението за участие, 

 б) пуска кучето да се движи свободно, без то да е извикано за работа, 

 в) не се явява с кучето си при повикване, 

 г) умишлено прикрие факта, че кучето му е разгонено или който не се съобрази 

 със специалните изисквания на ръководителя на изпитанието или на съдиите, 

 д) не спазва минималните разстояния, препоръчани поради причини за защита от 

 заразяване с коронавирус или който по един или друг начин застрашава здравето 

 на съдиите или други участници в изпитанието. 

 

(8) За предявяване на възражения относно резултата от изпитанието трябва да се 

прилага арбитражния правилник. 

 

(9) Всеки опит за последващо оспорване на решенията на съдиите или на решението 

 на арбитражната комисия, в случай на предявено възражение, както и всяка 

 проява на неправомерна критика по отношение на безпристрастността на 

 съдиите може да бъде наказана с изключване от организиращия клуб или със 

 забрана за водене на кучета на изпитания за даден срок или завинаги на 

 изпитания на този клуб. Резултатът от такава процедура трябва да се съобщи на 

 управителя на JGHV. 

 

 

§ 9 Провеждане на изпитанието 

 

(1) Задължителни и препоръчителни изисквания 

 а) Този правилник за изпитания включва „задължителни” и „препоръчителни” 

изисквания. 

 

 б) Задължителните изисквания, дори и в негативната им форма - например „не 

може” трябва да се изпълняват задължително във всичките им детайли както при 

изпитанията на кучетата, така и в пълно съответствие с всички останали условия 

на този правилник. Куче, което не изпълнява дадено задължително изискване 



може да получи на съответната дисциплина единствено оценка 

„незадоволителен” (0 точки). 

 

 в) Неизпълнението на дадено препоръчително изискване води до съответното 

намаляване на оценката. 

 

(2) Оценки 

 а) За постиженията на всяко куче съюзните съдии трябва първо да определят 

оценка. Тъй като природните заложби при младото куче при различни ситуации 

често се проявяват по различен начин, за оформянето на окончателната преценка 

служи цялостно придобитото впечатление с отчитане на възрастта и нивото на 

обучение на кучето. 

 

 б) Кучетата могат да вземат изпитанието само ако работата им по следа е 

оценена с най-малко „задоволителен“. 

 

 в) Оценки за форма и косъм на развъдни изпитания не се поставят. Не се 

извършва проверка за физически дефекти. 

 

 г) Кучетата се оценяват по „четириточкова система“. Оценката „отлично“ не се 

присъжда. 

 

 д) Съюзните съдии трябва да си водят бележки за всяка работна стъпка на 

оценяваното куче. В бележките си съдиите трябва да отбележат, колко често е 

работило по заешката следа, както и за трудността и продължителността на тази 

работа по следа. 

 

 е) На отделните оценки съответстват следните точки: 

 

Много добър 4 точки 

Добър  3 точки 

Задоволителен 2 точки 

Незадоволителен 0 точки 

Не изпитано ----- 

 

 ж) Главният съдия трябва да определи окончателната оценка от оценките на 

всички съдии от неговата група. 

 

 

II. Извънреден правилник за 

провеждане на изпитания в условията на пандемия от коронавирус 

през 2020 г. 
 

 

 

§ 10 Общи положения 

 

(1) Изпитанието за работа по следа като компромисно решение във връзка с 

пандемията от коронависрус 2020 г. е развъдно изпитание, при подготовката за 

което природно-унаследените ловни качества на младото куче трябва да бъдат 



събудени чрез съответната подготовка до такава степен, че да могат да бъдат 

желанието за работа по следа и увереността при обработването на следата. 

 

(2) При това компромисно изпитание ще се изпитват следните дисциплини: 

 

  Дисциплина     Коефициент 

  Работа по следа    без 

  Устойчивост при изстрел   без 

 

(3) Трябва да бъдат установени: 

 (а) Видът на преследване: лаене по следата, лаене на виждане, неустановено, 

 мълчаливо преследване или безцелно облайване. Лаене по следата, лаене на 

 виждане или мълчаливо преследване могат да бъдат оценени само на заек или 

 лисица. 

 Тъй като видът на преследване е важен за развъждането и за ловното ползване 

 качество би трябвало, по възможност, да бъде установено. 

  

 б) Звукът, показан на друг космат дивеч, също трябва да бъде отбелязан във 

формуляра за оценяване и подписан от съдията. Безшумното проследяване на други 

видове дивеч трябва да бъде документирано в графата за бележки. 

 

 в) Не се извършва проверка на поведението на нрава на кучето, освен при 

определянето на устойчивостта му при изстрел. 

 

 г) Проверката на самоличността на кучето (номер на чип или татуировка) се 

извършва в началото на изпитанието. За целта водачът на кучето му дава команда 

да седне или го връзва и отстъпва 5 метра назад. След това съдията проверява 

самоличността на кучето. Кучета, които не дават да бъдат докосвани или са 

агресивни, няма да бъдат изпитвани. Кучето получава бележката в сертификата от 

изпитанието: „Проверката на идентичността не може да се извършена“. Ако 

приемем, че водачът на кучето го представи, в тези случаи се съставя и сертификат 

за изпит и се причислява към посоченото куче. 

 

(4) Кучетата трябва да бъдат изпитани по всички дисциплини самостоятелно. На всяко 

куче трябва да бъде предоставена многократно възможност да прояви заложбите и 

качествата си. 

 

 

§ 11 Изпитни дисциплини 

 

(1) Работа по следа 

 

 а) Работата по следа се изпитва по поета от кучето чрез носа следа на невидими или 

 вече невидими за него заек или лисица. На водача е разрешено да води кучето си на 

 повод по следата не повече от 30 м. 

 

 б) Трябва да бъдат оценени желанието за работа по следата и увереността при 

 обработването на следата. 

 



 в) Желанието за работа по следа се разпознава по това как кучето се настройва за 

 работа и при отчитане на съответните обстоятелства (особености на терена, 

 климатични особености и т.н.) намира следата, упорито и уверено я отработва и се 

 стреми да я следва дори при трудни условия. За желанието за работа на кучето по 

 следа се прави извод и по това дали след преследване на виждане и след 

 изгубването от поглед на заека или лисицата, търси спокойно следата, намира я и я 

 отработва или прекратява работа по нея, или преминава към хаотично търсене. 

 

 г) Надеждността на отработване на следата се разпознава по поведението на кучето 

 и как то, като проява на устойчивостта на своята психика, показва желанието си за 

 работа по следата (желание за намиране на плячката), т.е. преди всичко, дали при 

 утежнени обстоятелства, в спокоен ход търси продължението на следата и се 

 стреми самостоятелно и сигурно да я следва. 

 

 д) При оформяне на оценката се дава превес на желанието за работа по следата, 

надеждността на работа по следата и трудността на условията пред дължината на 

следата. Куче, което при първите възникнали трудности веднага преустанови 

работа по следата (дори когато е работило дълго по следата), не може да получи на 

тази дисциплина оценка „Мн. добър”. 

 

 е) Работата по следата трябва да може да бъде наблюдавана  по цялата й дължина. 

 

(2) Оценка на устойчивостта при изстрел 

 За изпитанието за устойчивост при изстрел, по време на търсене, в близост до всяко 

 куче (изстрелно разстояние със сачми), от водача се възпроизвеждат минимум 2 

 изстрела от гладкоцевно оръжие /патрони със сачми/ в интервал от минимум 20 

 секунди. Ако при този опит поведението на кучето не може да бъде надеждно 

 преценено след не по-рано от 30 минути изпитанието се повтаря. Повтарянето на 

 изпитанието за устойчивост при изстрел не е разрешено след ясно показано 

 поведение от страна на кучето. 

 При тестване на устойчивостта при изстрел в полето, реакцията на изстрела може 

 да бъде изразена в различни форми (положителни/отрицателни). При оценяването 

 на устойчивостта при изстрел се прави следното разграничение: 

 • Устойчивост при изстрел 

 • Лека чувствителност при изстрел 

 • Чувствителност при изстрел 

 • Силна чувствителност при изстрел 

 • Уплах от изстрел 

 

а) Устойчивост при изстрел: куче, което не показва негативна реакция от гърма на 

 изстрела (плахост/страх) и продължава с радост своята работа (търсене). 

 

б) Лека чувствителност при изстрел: куче, при което се наблюдава само най-общо 

 трепване, без това да пречи на по-нататъшната му работа (търсене). 

 

в) Чувствителност при изстрел: в случай, че кучето показва признаци на страх и 

 търси закрила при своя водач като израз за страхливост, но в рамките на една 

 минута  продължава отново работа. Продължителната работа и бързината са 

 повлияни негативно от изстрела. 

 



г) Силна чувствителност при изстрел: в случай, че кучето показва признаци на 

 страх и търси закрила при своя водач като израз за страхливост, и отказва да 

 продължи работа, като стресът му продължава повече от една минута, става въпрос 

 за силна чувствителност. Продължителната работа и бързината са повлияни 

 негативно от изстрела. 

 

д) Уплах от изстрел се наблюдава, когато изпитваното куче вместо да търси закрила 

 при своя водач бяга надалеч и така излиза от въздействието на водача си и не 

 извършва работата си (търсене). 

 

 е) Силно чувствителните при изстрел и плашливите от изстрел кучета не могат да 

 издържат изпита. В интерес на развъдната дейност, обаче, трябва да бъдат 

 изпитани. 

 

 ж) Ако при виждането на оръжието кучето не се отдалечава от водача си или не се 

 отдалечава достатъчно се счита за „не изпитано”. Същото се отнася и за кучета, 

 които отказват да продължат работата си, без да показват признаци на безпокойство 

 след като са чули първия изстрел. Кучето не може да премине изпита в тези случаи. 

 И в двата случая, в случай на съмнение, е възможно повторно изпитване на 

 устойчивостта при изстрел най-рано след 30 минути. 

 

 

 

II. Приложение към Правилник за провеждане на изпитания в 

условията на пандемия от коронавирус през 2020 г.“ 
 

   Рамкови насоки на JGHV към 03/2017 

  

Рамковите насоки се прилагат от всички съюзни клубове при всички изпитания и знаци 

за постижения, включително и при изпитанията в условията на пандемията от корона 

вирус 2020 г. (вж. Приложение VZPO / VGPO). 

 

 Водене на кучета само с ловен билет Общо събрание 2015 

 Повтаряне на изпитанието Общо събрание 1900 

 Изпитен правилник на JGHV за изпитания по вода – Част 

А/Б 

Общо събрание 2017 

 Арбитражен правилник Общо събрание 2015 

 Допускане до изпитания в съответствие с § 23 от устава 

на JGHV 

Общо събрание 2010 

 Забрана за работа като съдия в случай на показване на 

пристрастие 

Общо събрание 2010 

 Дейност на съюзните съдии на JGHV Общо събрание 2015 

 Максимален брой кучета за тестване за един ден Общо събрание 2010 

 Спазване на законите във федералните провинции Общо събрание 2011 

 

 

  

 

 

 


