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ВЪВЕДЕНИЕ 

Още от дълбока древност охраната на селскостопанските животни от 

хищници и злонамерени посегателства е била основно направление при 

одомашняването на Canis Familiaris и е изиграла огромно значение за 

развитието на животновъдството през вековете, а смело може да се 

твърди, че е допринесла и за оцеляването на човечеството като вид. 

Свидетелство за важността на овчарските кучета за древните животновъди 

е фактът, че са били погребвани с почести в могилите на стопаните си. 

Смята се, че овцете и козите са били одомашнени около 7000-8000 г. п.н.е. 

в района на днешните Иран и Ирак. Първоначално са били черни, сиви и 

кафяви, откъдето води началото и традицията на сходно оцветени кучета – 

пазачи на стада; тази взаимовръзка се наблюдава и до днешно време. 

Първите исторически сведения за важността на кучетата – пазачи на 

стада се появяват на фрески в древен Вавилон и Асирия, като кучета и овчи 

стада са изобразени на рисунки, датирани от 3585 г. п.н.е. В писмени 

източници кучетата-пазачи на стада се появяват през 150 г. п.н.е. в Древен 

Рим. Аристотел в „История на животните“ посочва възхитата си от работата 

на кучетата, съпровождащи стада в древния регион Епир. В книга III от 

поемата „Георгики“ на знаменития поет Вергилий се описва подробно 

животновъдството и е отделено много място на кучетата – пастири. За тях 

споменава и Варон Реатински, който пише, че кучето е пазител на онези 

животни, които се нуждаят от него, а това се отнася предимно за овце и 

кози. 

Съвременната история на породообразуването на отродията на 

овчарските и пастирски кучета започва в края на 18 век, когато 

първоначално във Великобритания, а в последствие и на континента се 

създават научно-обосновани стандарти на породи и се започва описание 
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на популациите; създават се националните киноложки организации и 

племенни книги.  Доказателство за изключителната полза, която селското 

стопанство извлича от кучетата за охрана на стада е фактът, че на 

територията на Европа абсолютно всички държави имат регистрирана по 

една, а често и повече породи овчарски кучета.  

Сред основните предимства, утвърдили необходимостта от наличие на 

овчарски кучета са намаляването на загубите от диви хищници, 

намаляване на влагания в отглеждането на стадото труд, 

предупреждаване на овчарите за проблеми в стадото и същевременно 

защита на собствеността; с което се позволява по-ефикасната употреба на 

пасищните земи и потенциалното уголемяване на стадата.  Изследвания 

на приложението на кучета-пазачи на стада в различни условия по света 

доказват над 50% фактическо намаляване на загубите в овцевъдството, 

причинени от кражби и хищници, като 53% от животновъдите твърдят, че 

са намалили разходите си за други форми на упражняване на контрол 

върху едри хищници и 47% - че напълно е отпаднала нуждата от нощуване 

в ограждения.  
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Същевременно изследванията показват и ползата от кучетата-пазачи 

на стада в съхранението и опазването на популациите на застрашените 

видове хищници, което довежда до прилагането в Италия на държавно 

ниво на методология за превенция на разпространението на дивите вълци 

чрез разпределение и повишаване на бройките кучета при стадата. 

В днешно време, в условията на Европейския съюз, повечето държави 

развиват под една или друга форма традиционното селско стопанство с 

помощта на овчарски кучета за управление и охраната на стадата и 

постигнатите резултати доказват правилността на този подход. Още през 

1970 г. започват програми за контролираното полево тестиране на 

традиционните методи за животновъдство, като статистически е доказано, 

че средно 65 до 68% от животновъдите на открити пасищни земи 

притежават кучета-пазачи на стада, и от тях 84-85% оценяват контрола над 

хищниците, упражняван от кучетата им като отличен и добър, 12-13% - 

като задоволителен и 3% - като лош. Като специфични ползи в тези 

изследвания се посочват драстичното намаляване на загубите на 

новородени агнета, като загубите са до 5.9 пъти повече при земеделските 

производители, които не използват кучета. 

 

Под защита на правителството овчарските породи кучета се намират в 

няколко от държавите в Европейския съюз, като рекордьор е Италия, 

където абсолютно всички регистрирани национални породи се намират 
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под защита и наблюдение на Министерството, и продължава да се работи 

за запазването и консолидацията на нови автохтонни породи (кане сардо и 

др.), които още не са регистрирани на международно ниво. 

Овчар със стадо от региона на Разлог (снимка от фонда на РА БКК за БОК) 

Гордост за РА БКК за БОК е да отбележи, че сред тези държави е и 

България, където се правят сериозни усилия от страна на РА, с помощта на 

Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, 

ДФ „Земеделие“ и не на последно място – помощта на екипите на ИАСРЖ 

по места и централата на организацията – да се реинтродуцира 

българското овчарско куче в работна среда през изминалия близо 

десетгодишен мандат. Същевременно са положени и големи усилия за 

презентацията и утвърждаването на 

породата на международната 

сцена, като за изминалия мандат тя 

е регистрирана на международно 

ниво в петте най-големи киноложки 

организации: UCI през 2007 г., IKU 

през 2009 г., F.C.I. (Испания) през 

2010 г., ACW през 2011 г. и WCHSA 

Сертификат за световен шампион за 2017 г. 
Арда Авиг М (ж.) – собств. А.Методиев 
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през 2012 г. От 2011 г. насам в породата неизменно има кучета с титла 

„Световен шампион“. 

 През последните няколко години РА БКК за БОК може да се похвали 

вече и с наличието на кучета от породата българско овчарско куче, които 

имат образувани клубове за породата извън страната – Испания, Латвия, 

Украйна, Молдова, Русия и др. В клуба на породата в Украйна членуват и 

спортисти с кучета от породата, които имат отлични постижения в 

дисциплини като Послушание, Градско куче, Защита и др.  

Факт са и първите кучила, получени от разплодници извън България, 

както и през последните две години – първи специализирани изложби за 

породата в други държави. През 2016 г. такава изложба имаше в Украйна 

(гр. Киев), през 2017 г. – в 

Молдова (гр. Тираспол), 

Украйна (гр. Киев), Русия (гр. 

Санкт Петербург) и Латвия (гр. 

Рига). През 2018 г. освен в 

тези държави, 

специализирани изложби за 

породата се провеждат и в 

Италия и Полша.  

Не бива да пропускаме и 

факта, че българското овчарско куче е знакова за страната ни порода. 

Традиционен подарък за важни чуждестранни гости е кученце от 

породата, с каквото ген.Бойко Борисов удостои през последните години и 

президента на Русия г-н Путин (той има дори двойка такива кучета), и 

руския патриарх, и премиер-министъра на Испания, и немалко други 

политици от световна величина. 

Плакат за изложба в гр. Санкт Петербург  2017 г. 
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Българското овчарско куче е знакова 

порода и вътре в България и е незаменим 

елемент в ежедневието на селския стопанин. 

Намира широко приложение в 

животновъдството, както в работата с овце и 

кози, традиционна за региона, така и, 

особено през последните години, в 

говедовъдството, а също и като охрана на 

животновъдни ферми.  

Уникален в европейски мащаб е и фактът, че 

основното ядро радетели на породата 

използва българското овчарско куче за работа и охрана. Да, породата се 

променя полека-лека, за да „влезе в Европа” и да отговаря на 

европейските директиви и закони, и на европейските изисквания към 

кинологията. Но поне засега радетели и любители успяват да запазят 

кучето ни встрани от тенденциите за налагане на излишно „импозантен и 

изложбен вид ” и загуба на работни качества, засегнали породи като 

кавказката и средноазиатската овчарки, като същевременно кучета от 

работна среда постигат отлични успехи и на изложби на международно и 

национално равнище и за участие на изложби извън страната се подбират 

предимно работни кучета. 

 

  

Българско овчарско куче, 1-во място на 
специализирана изложба за породата в 

Санкт Петербург, 2017 г.  
(снимка от фонда на РА БКК за БОК) 
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ПРОИЗХОД, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОРОДАТА 

Историята на заселването на Балканския полуостров твърди, че 

формирането на българската народност е станало през периода от V до X-

ти век, когато на няколко етапа по нашите земи са се установили траки, 

славяни и прабългари. Те са се смесили със „завареното” местно 

население – така наречените „предславянски народи”. Всеки от тези 

народи е идвал, придружен от своите домашни животни – овце, кози, 

говеда. Стадата и племената са били охранявани от одомашнени кучета и 

така, с времето и с усядането на номадските племена, се образува ядрото 

на бъдещата местна порода.  Археологическите находки подсказват, че 

около Х-ти век (когато се смята, че е установен вече българският етнос) на 

Балканите е било разпространено средно едро куче с леки кости, което 

често е имало полу-изправени или стърчащи уши.  

Първата „вълна на промяната” на типа куче настъпва с идването на 

прабългарите около VII-VIII в. По време на миграцията си от изток на запад, 

те водят със себе си „първични” молосоидни кучета за охрана на стадата 

от хищници. Ненапразно историците твърдят, че аспаруховите българи 

допринасят за създаването на българската народност с военното и 

държавническото си изкуство и със стопанските си познания. 

През ХІ-ти век България попада под двувековно византийско иго и по 

нашите земи масово се заселват ромеи. С тяхното идване в местната 

популация осезаемо се влива кръвта на тогавашните епирските молоси, 

наследници на месопотамското бойно куче. 

Третата съществена „вълна” във формирането на бъдещото българско 

овчарско куче навлиза през XIV-XV в. с попадането по нашите земи 

овчарски и военни кучета от Мала Азия и днешна Турция, предците на 

настоящите йорук кьопеги, карабаш и кангал. Сред най-значимите и 
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влиятелни събития в това отношение са например преселванията на 

юруците към Пловдивска област (около 1400 г.) 

Разбира се, огромно влияние върху формирането на българското 

овчарско куче оказват местният климат, природни дадености и присъщото 

на хищниците поведение, до което те водят. Условията на работа и 

изискванията към овчарските кучета са до голяма степен уникални. 

Хищниците, разпространени в пустинните и полу-пустинни райони, живеят 

на относително по-малобройни глутници и обикалят много големи ловни 

райони.  От овчарските кучета в такива условия се изисква да влязат в 

единоборство с хищника и да го убият, като за целта стадата обикновено 

са съпровождани от дузина кучета или повече (зависи от размера на 

стадото), които заемат стратегически места за наблюдение, вдигат тревога 

и атакуват светкавично. Високопланинското скотовъдство, обратното, 

изисква наличие на малък брой кучета (обикновено две или три), които се 

Стадо с български овчарски кучета от района на с.Калугерово  

(снимка от фонда на РА БКК за БОК) 
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смесват със стадото и се движат заедно с него; целта в този случай е по-

скоро хищниците да бъдат отпъдени и държани на разстояние, а 

защитаваната територия е относително малка и с ясно обособени и малко 

на брой входове.  

На Балканите обаче вълците се събират в големи глутници, което прави 

задачата на овчарските кучета значително по-сложна: важно е не просто 

да се справят с един отделен хищник, а да „впечатлят” дотам членовете на 

глутницата, че дори в гладни времена те да не посмеят да нападнат 

кошарата. Същевременно уседналият начин на живот на българина 

поставя пред овчарското куче и много други задачи, несвойствени за 

кучетата на скотовъдците-номади и 

изискващи значително по-добър контакт с 

човека, отколкото имат овчарските кучета в 

пустинните райони.  

Водената векове наред народна селекция 

довежда до формирането на стабилна и 

достатъчно еднотипна популация в региона, 

отличаваща се с ръст над средния, масивност, 

издръжливост, гъста и обилна козина, гъвкава 

и приспособима психика, борбен характер и 

разностранно развити качества. 

Такова заварва местното куче 

Освобождението. Новообособилите се държавни граници и рязкото 

ограничаване на маршрутите на стадата дават нужния тласък към 

консолидация на типичните местни отродия за формиране на същинската 

порода. „Чобанско” куче по това време има в почти всеки селски дом. За 

разностранността, гъвкавостта и поголовното разпространение на 

Граничар с куче – 1912 г.  
(архив на Н.Тодоров) 



РАЗВЪДНА ПРОГРАМА НА БКК ЗА БОК ЗА ПОРОДАТА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ                                 стр. ~ 13 ~ 

 

 

българското овчарско куче може да 

свидетелства фактът, че то бива взето на 

служба в новооснованите Гранични 

войски и остава основна използваща се 

там порода чак до след Втората световна 

война, когато бива заменено от по-

модерните овчарки по модел на СССР. 

Първата и особено Втората световна 

война оказват пагубно влияние върху 

селското стопанство на България като 

цяло и върху овцевъдството в частност, 

а общото обедняване намалява 

значително и броя на отглежданите кучета. Много по-страшни последствия 

има обаче комунистическият режим и създаването на „модерното” селско 

стопанство с ТКЗС и в последствие – АПК. Кучето е отречено като елемент 

на остаряла и неефективна „селскостопанска методология” и е почти 

унищожено заедно с традиционното животновъдство в планинските 

райони. Породата започва да се съвзема едва след 1985 г., когато са 

образувани първите породни клубове.  

През 2009 г., когато кандидатства за получаване на лиценз като 

Развъдна асоциация, БКК за БОК обединява няколко основни земеделски 

стопани с животновъдни стада и голям брой частни; за изминалите близо 

10 години броят на земеделските стопани е нараснал тройно и ежегодно в 

организацията се включват нови животновъди, които използват БОК за 

охрана на стадата и фермите си;  а от общия брой членове на РА БКК за 

БОК конкретно с животновъдство в реални условия се занимават над 40%. 

Българско овчарско куче на  
военна служба – 1936 г. 

(архив на Н.Тодоров) 
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Последните изменения, приети в стандарта на породата през 2013 г. 

наблягат на затвърждаване на физическите характеристки, наблюдавани у 

екземплярите от реинтродуцираните в работна среда линии; предстои 

ново преразглеждане на стандарта съгласно направените по време на 

селекционни прегледи и бонитировка наблюдения за периода 2014-2018 г. 

 

 

Представителна група на РА БКК за БОК на международна изложба в Словения (гр. Жилина) през 2017г. 
(снимка от фонда на БКК за БОК) 
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ДЕЙСТВАЩ В МОМЕНТА СТАНДАРТ НА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ 

 

Произход на породата:България 

Класификация: 

* по UCI : МОЛОСИ НАД 45 см., Овчарски кучета без раб. изпитания 
* по IKU: І-ва породна група: ОВЧАРСКИ И ПАСТИРСКИ КУЧЕТА 
* по ACW: 1-ва породна група: ОВЧАРСКИ И ПАСТИРСКИ КУЧЕТА 
* по FCI: ІІ-ра група: МОЛОСИ, ШВЕЙЦАРСКИ ПАСТИРСКИ КУЧЕТА 
 

Общ външен вид: Едро, масивно куче с горда осанка, излъчващо 

самоувереност и жизненост, хармонично развито, с добре свързани части 

на тялото. Мускулатурата му е мощна, костите са масивни, то е с обилно 

космено покритие. С вида си излъчва сила, увереност и внушава респект. 

Половият диморфизъм е силно изразен. 

Тип конституция: Грубо-здрав и здраво-груб. 

Ръст /височина в холката/:  

за мъжките: 68 -74 см.  

за женските: 63 см - 69 см. 

Пропорции на тялото:  

- костен индекс: мъжки—от 20-23, женски –от 19 до 21  

- индекс на разтегнатост /формат/ : 105-109  

- индекс за дългокракост: 51-53  

- индекс за масивност: 116-120  

- индекс за дългоглавост: 39-42  

- индекс за широкочелост:55-60 

Глава: Пропорционална, обемна. 
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Черепна част: Широка, масивна, челото е слабо изпъкнало, почти 

плоско, със забележим задтилен /окципитален/ издатък. Надочните дъги 

са слабо изразени. 

Стоп: слабо изразен. 

Муцуна: обемна, слабо стесняваща се към носа, тъпа и дълбока. 

Ностна гъба: голяма и добре пигментирана, ноздрите са широки. Нос-

ната гъба и видимите лигавици са черно пигментирани, при кафяво-белите 

кучета може да са кафяво-пигментирани. 

Устни: дебели и прилепнали. Горната покрива долната. Тъмно-

пигментирани, с дълбок прорез. 

Зъби: Здрави, големи и бели, нормален набор (42 броя). Захапката е 

ножична. Резците са подредени в лека дъга. 

Уши: Висящи, поставени на нивото на очите, триъгълни със заоблен 

връх, средно големи, покрити с дебели и плътни косми. Допустима 

дължина на ушите: +/- 2,5 см. от вътрешния медиален ъгъл на окото. 

Допуска се поставяне на ушите до 2,5 см. под или над линията на очите. 

Очи: малки, дълбоко и косо поставени, като латералните ъгли стоят по-

високо от медиалните. Формата на окото е от кръгло до бадемовидно, 

като се препоръчва бадемовидната форма. На цвят очите са тъмно- или 

светло-кафяви, в зависимост от окраската на косъма. Ръбът на клепачите е 

тъмно оцветен, погледът е самоуверен, излъчва твърдост на характера. 

Шия: мощна, средно дълга, добре замускулена, с леко заоблена линия 

на тила, видимо разширяваща се към трупа, поставена под ъгъл от 30 до 

35 градуса. Кожата по шията е еластична, подвижно свързана, но не 

образува гънки. 

 
 

Корпус: 
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Горна линия: хоризонтално права 

Холка: мощна, добре замускулена, леко изскачаща над линията на 

гърба. 

Гръб: средно дълъг, здрав, прав и широк. 

Поясница: Къса и тясна при мъжките кучета,а при женските дълга, 

замускулена, с прибрана коремна линия. 

Крупа: среднодълга, широка, леко наклонена, заоблена и мускулеста. 

При мъжките кучета е сравнително тясна, а при женските- по-широка. 

Гръден кош: широк, дълбок и достига нивото на лакътната става. Гръд-

ната кост е добре изразена, а ребрата са широки и заоблени. Допустима 

дълбочина: +/- 2 см. от лакътната става. 

Долна линия и корем: коремът е мускулест и стегнат, леко прибран. 

Опашка: поставена не много високо - достига до скакателната става, но 

се среща и допуска вродено къса опашка. Покрита е с дълги и груби косми 

с много обилен подкосъм. В спокойно състояние виси отпусната с навит на 

кука край. В движение е повдигната над линията на гърба, навита 

сърпообразно или на колело. 

Предни крайници:  

Прави и успоредни помежду си и широко поставени. 

Рамо: дълго и широко,здраво свързано с трупа и покрито с масивна 

мускулатура. Ъгълът между лопатката и раменната кост е 100-110 градуса. 

Лакти: насочени назад и успоредни 

Подрамо: среднодълго с масивна кост и развита мускулатура. 

Китки: масивни, сравнително къси и почти отвесно поставени,допуска 

се лек наклон. 

Метакарпуси: широки, силни, с лек наклон. 
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Лапа: голяма, закръглена със сухи прибрани пръсти и сводеста. Богато 

окосмена. Възглавничките са еластични и тъмни, ноктите са дебели и 

здрави,за предпочитане тъмни на цвят. 

Задни крайници: 

Прави, успоредни, погледнати отзад - със силно развита мускулатура. 

Бедра: среднодълги, широки, с масивна мускулатура. 

Колена: със слабо изправени ъгли. 

Подбедра: пропорционални и добре замускулени. 

Скакателни стави: силни и здрави, ъгълът е 140-150 градуса. 

Метатазуси: среднодълги, масивни и отвесно поставени. Често 

срещан белег на породата е допълнителен пети и шести пръст. 

Лапи: Средно големи, с овална форма, с прибрани пръсти и 

окосмяване между тях. Добре засводени, със здрави нокти. 

Възглавничките са твърди и тъмни. 

Движения: Рационални, не изразходват излишна енергия, свободни, с 

широка крачка. Характерни са спокойният лек ход и пружиниращ тръс. 

Кожа: Плътна, еластична и прилепнала, не образува гънки - с 

изключение на слабо развит гердан надлъжно в долната част на шията. 

Косъм: Козината е двойна. Покривният косъм е дебел, прав и твърд, 

подкосъмът е добре развит. 

Различават се два типа кучета по отношение дължината на косъма:  

1. Дългокосмести: с дължина на покривния косъм над 10 см.  

2. Късокосмести: с дължина на покривния косъм до 10см. 

Минимална допустима дължина на покривния косъм при холката: 7 

см. 

Окраска: Допуска се едноцветна, двуцветна и трицветна окраска. 

Предпочитат се големи, ясно очертани тъмни петна на бял фон или го-
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леми бели петна на тъмен фон. Тъмният фон може да бъде черен, сив, 

кафяв и червен. Кафявите и червените кучета са кафяво-пигментирани и с 

очи в тон с цвета на козината. Допуска се наличието на черна маска. 

 

НЕДОСТАТЪЦИ:  

- Незначителни отклонения от посочените индекси.  

- Недостатъчно широка и масивна глава.  

- Ярко изразена медиална бразда.  

- Издължена или недостатъчно широка муцуна.  

- Недостатъчно развит гръден кош.  

- Тясна постановка на крайниците.  

- Провиснал или изпъкнал гръб.  

- Малко по-висока от холката крупа.  

- Изкривени предни или задни крайници. 

- Отпуснат или подчертано прибран корем.  

- Леко отпусната кожа в шийната област.  

- Тънки или леко висящи бърни.  

- Високо поставени уши, неприлепнали към главата.  

- Недостатъчно окосмяване на опашката и задната част на крайниците.  

- Дребни и редки зъби, резци разположени извън основната линия 

(некоректен фронт)  

- Зъби с нарушен или оцветен емайл.  

- Меки и разпуснати лапи.  

- Скъсени тежки и тромави крачки.  

- Незначително отклонение от правилните движения. 
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ПОРОЦИ:  

- Неизразена породност.  

- Несъответствие на типа конституция.  

- Рязко изразен стоп.  

- Тясна и нежна глава.  

- Тънка, лека и остра муцуна.  

- Много увиснали бърни и/или долен клепач  

- Изправени, стоящи или големи уши.  

- Значително по-висока от холката крупа.  

- Агресивност или страх.  

- Нестандартна окраска на космената покривка.  

- Много къс, мек или къдрав косъм.  

- Липса на подкосъм.  

- Отклонение от стандартната захапка.  

- Липсващи зъби.  

- Едностранен или двустранен крипторхизъм.  

- Неизразен полов диморфизъм. 

Заб: Мъжките кучета трябва да имат два нормални по вид, форма и 

големина тестиса, които да са напълно спуснати в скроталната торбичка.  

 
Последна редакция на стандарта с нанесени в него изменения е направена и приета на 

28.02.2009 год. на Общо събрание на БКК за БОК. Настоящата коригирана за печат версия 
(без изменения или допълнения в същността и смисъла на стандарта) е приета на 
Управителен съвет на БКК за БОК на 26.01.2013 г. През 2019 г. на Общо събрание на БКК за 
БОК предстои приемане на допълнения и изменения в стандарта. 

 
При изготвянето на настоящия Стандарт е зачетен и уважен трудът на всички 

радетели и личности, допринесли за запазването и формирането на породата, за което 
им благодарим. 
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ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН СТАНДАРТ, представен за обсъждане 

на Управителен съвет на БКК за БОК * 

* Измененията и допълненията са посочени в червено. 

 

Общ външен вид: Едро, масивно куче с горда осанка, изпълнено със 

самоувереност и жизненост, хармонично развито и пропорционално от 

зоотехническа и физиологична гледна точка. Притежава мощна 

мускулатура, масивни кости и обилно космено покритие. Излъчва сила, 

увереност и внушава респект. Половият диморфизъм е силно изразен. 

Тип конституция: Грубо-здрав и здраво-груб. 

Ръст /височина в холката/:  

за мъжките: 69 -75 см.  

за женските: 63 см - 69 см. 

Пропорции на тялото:  

- костен индекс: мъжки—от 20-23, женски –от 19-21  

- индекс на разтегнатост /формат/ : 105-109  

- индекс за дългокракост: 51-53  

- индекс за масивност: 116-120  

- индекс за дългоглавост: 39-42  

- индекс за широкочелост:55-60 

Глава: Пропорционална, обемна. Горните надлъжни оси на черепа и 

муцуната са успоредни, допуска се изразена в лека степен задна 

сходимост. 

Черепна част: Широка, масивна, челото е слабо изпъкнало, почти 

плоско, със забележим задтилен /окципитален/ издатък. Надочните дъги и 

медиалната бразда са слабо изразени. 

Стоп: слабо изразен. 

Муцуна: обемна, слабо стесняваща се към носа, тъпа и дълбока. 
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Ностна гъба: голяма и с широки, отворени ноздри, но се вписва в 

контура на муцуната. Носната гъба и видимите лигавици са пигментирани 

в черно при всички видове окраска, освен при кафяво-белите кучета 

(„червени“), при които са в тон с окраската.  

Устни: дебели и плътно прилепнали. Горната покрива долната. 

Изцяло пигментирани, с дълбок прорез. 

Зъби: Здрави, големи и бели, нормален набор (42 броя). Захапката е 

ножична, в зряла възраст се допуска и клещовидна захапка, както и 

плътна ножична захапка с частично изравняване на резците. Резците са 

подредени в лека, но видимо изразена дъга. 

Уши: Висящи на хрущял, поставени на нивото на очите, триъгълни със 

заоблен връх, средно големи, покрити с дебели и плътни косми. 

Допустима дължина на ушите: +/- 2,5 см. от вътрешния медиален ъгъл на 

окото. Допуска се поставяне на ушите до 2,5 см. под или над линията на 

очите. 

Очи: малки, дълбоко, относително широко и косо поставени, като 

латералните ъгли стоят по-високо от медиалните. Препоръчително е да са 

с бадемовидна форма, кръглите очи са нежелателни. Цветът на ириса е 

тъмно- до светло-кафяв, допускат се и не се санкционират 

светложълтеникави, „вълчи“ ириси. При „червените“ кучета цветът на 

ириса е в тон с цвета на косъма (като правило в по-топъл и наситен 

нюанс). Ръбовете на клепачите са тъмно и плътно пигментирани, погледът 

е самоуверен, внушава твърдост на характера. 

Шия: мощна, средно дълга, добре замускулена, с леко заоблена линия 

на тила, видимо разширяваща се към корпуса, поставена под ъгъл от 30 до 

40 градуса. Кожата по шията е еластична, подвижно свързана, но не 

образува гънки. 
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Корпус: 

Горна линия: практически хоризонтална до леко низходяща, права. 

Холка: мощна, добре замускулена, леко изразена над линията на 

гърба; допустима е вписана в горната линия или по-силно изразена. 

Гръб: средно дълъг, здрав, прав и широк. 

Поясница: По-къса и тясна при мъжките кучета,а при женските по-

дълга, широка, замускулена, с прибрана коремна линия. 

Крупа: среднодълга, широка, леко полегата, заоблена и мускулеста. 

При мъжките кучета е сравнително тясна, а при женските- по-широка. 

Гръден кош: широк, дълбок и достига нивото на лакътната става. Гръд-

ната кост е добре изразена, а ребрата са широки, заоблени и засводени, 

поставени под лек наклон. Допустима дълбочина: +/- 2 см. от лакътната 

става. 

Долна линия и корем: коремът е мускулест и стегнат, леко прибран. 

Опашка: поставена умерено високо и с умерено висок изход. На 

дължина достига до скакателната става, но се среща и не се санкционира 

вродено къса (гуджук) и полу-къса (полу-гуджук) опашка. Покрита е с 

дълги и груби косми с много обилен подкосъм. В спокойно състояние виси 

отпусната с навит на кука край. В движение е повдигната над линията на 

гърба, навита сърпообразно или на колело. Високо поставената и в покой 

навита над линията на гърба опашка е силно нежелателна. 

Предни крайници:  

Прави и успоредни помежду си и широко поставени. 

Рамо: дълго и широко,здраво свързано с трупа и покрито с масивна 

мускулатура. Лопатката е умерено полегата, с раменната кост сключва 

ъгъл 100-110 градуса. 
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Лакти: насочени назад и успоредни, прилепнали към гръдния кош. 

Подрамо: среднодълго с масивна кост и развита мускулатура. 

Китки: масивни, сравнително къси и почти отвесно поставени,допуска 

се лек наклон. 

Метакарпуси: широки, силни, с лек наклон. 

Лапа: голяма, закръглена, засводена, със сухи прибрани пръсти. Богато 

окосмена. Възглавничките са дебели, еластични и тъмни, ноктите са 

дебели и здрави,за предпочитане тъмни на цвят. 

Задни крайници: 

Прави, успоредни, погледнати отзад - със силно развита мускулатура. 

Бедра: среднодълги, широки, с масивна мускулатура. 

Колена: със слабо изправени ъгли. 

Подбедра: пропорционални и добре замускулени. 

Скакателни стави: силни и здрави, ъгълът е 140-150 градуса. 

Метатазуси: среднодълги, масивни и отвесно поставени. Често 

срещан белег на породата е допълнителен пети и шести пръст. 

Лапи: Средно големи, с овална форма, с прибрани пръсти и богато 

окосмяване между тях. Добре засводени, със здрави нокти. 

Възглавничките са твърди и тъмни. 

Движения: Рационални, не изразходват излишна енергия, свободни, с 

широка крачка. Характерни са спокойният лек ход и пружиниращ тръс. 

Типично и желателно е успоредното движение на крайниците без 

сближаване при ускоряване на хода. 

Кожа: Плътна, еластична и прилепнала, не образува гънки. Допустим, 

но нежелателен е слабо развит гердан надлъжно в долната част на шията. 

Косъм: Космената покривка е двойна. Покривният косъм е дебел, 

прав и твърд, подкосъмът е добре развит и обилен в студения сезон. 
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Различават се два типа кучета по отношение дължината на косъма:  

1. Дългокосмести („облечени“): с дължина на покривния косъм над 10 

см. и богато изразени грива и жабо, ръкави и гащи, пищно окосмяване 

на опашката, по-дълго от долната страна, но не толкова дълго и меко, че 

да се разделя на път или да виси като „перото“ при ловните породи. 

Косъмът не е чуплив или къдрав. 

2. Късокосмести („голи“): с дължина на покривния косъм до 10см. и 

минимална допустима дължина на покривния косъм при холката: 7 см.; с 

обилни, гъсти, но не силно изразени грива, жабо, гащи и окосмяване на 

опашката. Козината не стои „зализана“ и прилепнала. 

Минимална допустима дължина на покривния косъм при холката: 7 

см. 

Окраска: Допуска се едноцветна, двуцветна и трицветна окраска. 

Предпочитат се големи, ясно очертани тъмни петна на бял фон или го-

леми бели петна на тъмен фон. Тъмният фон може да бъде черен, сив, 

кафяв и червен, срещат се и са типични и тигровите и зонарните 

разцветки. Допуска се наличието на черна маска. При всички изброени 

окраски пигментацията задължително е черна. „Червените“ кучета са с 

кафява пигментация и по-топъл тон на ириса.  

При повечето екземпляри се срещат отделни малки петна (пръски) по 

белите участъци на муцуната, гърдите и крайниците, но се предпочитат 

екземпляри без наличието на пръски. Силната пръсканост на муцуната, 

гривата и крайниците е нежелателна, а кучетата с изцяло пръскана 

окраска се бракуват. 

 

НЕДОСТАТЪЦИ:  

- Незначителни отклонения от посочените индекси.  
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- Недостатъчно широка и масивна глава.  

- Ярко изразена медиална бразда.  

- Издължена или недостатъчно широка муцуна.  

- Гърбава или чипа муцуна. 
 

- Недостатъчно развит гръден кош.  

- Тясна постановка на крайниците.  

- Провиснал или изпъкнал гръб.  

- Малко по-висока от холката крупа.  

- Изкривени предни или задни крайници. 

- Отпуснат или подчертано прибран корем.  

- Леко отпусната кожа в шийната област.  

- Тънки или леко висящи бърни.  

- Високо поставени уши, неприлепнали към главата.  

- Недостатъчно окосмяване на опашката и задната част на крайниците.  

- Дребни и редки зъби, резци разположени извън основната линия 

(некоректен фронт)  

- Липса на видима дъга на зъбния фронт. 
 

- Зъби с нарушен или оцветен емайл.  

- Меки и разпуснати лапи.  

- Скъсени тежки и тромави крачки.  

- Незначително отклонение от правилните движения. 

- Силна пръсканост по муцуната, гривата и/или крайниците. 

 

ПОРОЦИ:  

- Неизразена породност.  

- Несъответствие на типа конституция.  

- Рязко изразен стоп или „даунфейс“.  
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- Предна лицева сходимост. 

- Тясна и нежна глава.  

- Тънка, лека и остра муцуна.  

- Много увиснали бърни и/или долен клепач  

- Изправени, стоящи или големи уши.  

- Значително по-висока от холката крупа.  

- Агресивност или страх.  

- Нестандартна окраска на космената покривка.  

- Много къс, мек или къдрав косъм.  

- Липса на подкосъм.  

- Отклонение от стандартната захапка.  

- Липсващи зъби.  

- Силно изразена пръсканост по корпуса. 
  

- Едностранен или двустранен крипторхизъм.  

- Неизразен полов диморфизъм. 

Заб: Мъжките кучета трябва да имат два нормални по вид, форма и 
големина тестиса, които да са напълно спуснати в скроталната торбичка. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТАНДАРТА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ РАЗВЪДНИТЕ ЦЕЛИ ПРИ 

БЪЛГАРСКОТО ОВЧАРСКО КУЧЕ 

Българското овчарско куче е куче за съпровождане и охрана на стада, 

от което се изисква да работи при разнообразни климатични условия и в 

пресечена местност (както високо в планината, така и на малка надморска 

височина). Сред основните изисквания към породата са достатъчно големи 

размери да може да се противопостави успешно на едър хищник и да го 

прогони, но не толкова голям размер, че да не може да се движи със 

стадото по цял ден; масивност и тежест, но и подвижност, гъвкавина, 

лекота на движението по пресечен терен; пригодност за преодоляване на 
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тежки за преминаване препятствия (скокове на височина и дължина, остри 

наклони и т.н.) и едновременно с това издръжливост на продължително 

движение в такива условия; обилна и плътна, достатъчно дълга козина, с 

дебел и непромокаем покривен косъм за есенните и зимни условия, но 

драстично по-къса и лека космена покривка през лятото, по-бухнала и 

обемна (за предпазване от горещини); стабилна психика; смелост, 

борбеност; интелект и способност за самостоятелно взимане на решения. 

Изразена самостоятелност и доминантност; изразено чувство за 

собственост. 

От гореописаното следва, че при бонитировка и оценка е редно да се 

отдава предпочитание на животни, максимално близо до средните 

стойности на указаните в стандарта рамки, като особено внимание се 

отделя на отстраняване от развъждане на екстремалните екземпляри. 

Специално внимание следва да се обърне на окраската и цветовите 

комбинации. Най-разпространени в породата са кучета с основен бял фон 

с тъмни петна (около 40% от популацията) и кучета с тъмен основен фон с 

бели петна (около 25% от популацията), но се срещат и трицветни (най-

често плащови) кучета – около 20% процента от популацията, изцяло 

оцветени (едноцветни кучета) – около 10% от популацията, както и 

светлооцветени кучета с по-тъмни маски и уши (около 5% от популацията). 

Няма доказана взаимовръзка между работните качества и окраската в 

породата българско овчарско куче, като цяло животновъдите в 

планинските региони (Перник, Разлог) отдават предпочитание на 

едноцветни, трицветни и тигрови кучета, а в низинните (Пловдив, Видин, 

София) – на бяло-петнисти и „гривести“ кучета (с преобладаващ тъмен 

фон, но бял шал и чорапи и бял връх на опашката). При бонитировка 
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предпочитание следва да се отдава на типичната за региона на 

съответната линия окраска. 

Друг много съществен фактор в развъдната 

програма на РА БКК за БОК е зъбният фронт: за да 

изпълнява възложените му задачи в реални 

условия българското овчарско куче трябва да има 

забележима дъга на линията резците и на 

долната, и на горната челюст, и правилен зъбен фронт, без отклонения и 

застъпвания на резците. До разплод следва да се допускат само кучета с 

пълнозъбост, тъй като тя се явява съществен фактор за причиняването на 

големи по площ разкъсни рани. В това отношение стандартът на 

българското овчарско куче е сред най-строгите (ако не и най-строгият) от 

стандартите на другите овчарски породи в Европа: отсъствието дори на 

един премолар води до дисквалификация, докато за немското овчарско 

куче това се случва при липса на повече от 3 зъба, при белгийските 

овчарски кучета – при липса на повече от 2 зъба, а при шарпланинеца и 

кавказката овчарка – при липса на повече от един зъб. 

Особено внимание при определянето 

на развъдните двойки и качествата на 

потомството трябва да се обръща на 

пропорциите на главата спрямо 

тялото и на правилните пропорции на 

горната линия. 

 

 

  

0

1

2

3

Допустима липса на зъби

Легенда: Българско овчарско куче, Немско овчарско куче, 
Белгийски овчарски кучета, Шарпланинец 
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РАЗВЪДНА ЦЕЛ 

Основната цел на развъдната програма за българското овчарско куче е 

опазването на породата и съхраняване (и обогатяване) на генофонда й 

чрез чистопородно развъждане, при запазване на разнообразието на 

вътрепородни типове със стабилно предавани в поколенията признаци и, в 

максимална степен, на работните качества на породата в тяхната 

универсалност. Прилаганите за целта методи на селекция наблягат на 

запазването в идеални граници на размерите на отделните екземпляри 

според вътрепородните типове и популацията в цялост, издържливостта, 

интелекта, обучаемостта и самостоятелността на българското овчарско 

куче, пословичното здраве на породата. 

Изхождайки от състоянието на популацията и нивото на селекционираните 

признаци през изминалия интервал, в настоящата програма е акцентувано 

върху мерки и действия насочени към: запазване и увеличаване броя на 

активните развъдни единици в популацията; използване на развъдни 

методи, осигуряващи внасяне на нови компоненти на наследственост; 

разширяване на генеалогичната структура на породата; усъвършенстване 

на признаците характеризиращи телесното развитие, екстериора и 

работните качества; подобряване на репродуктивните способности. Чрез 

настоящата програма селекционните критерии се привеждат в 

съответствие с модерните изисквания за селекция на чистопородни кучета.  

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

1. Да подпомогне запазването на породата, като част от биологичното 

разнообразие на животинския генофонд в национален и международен 

аспект.  

2. Да допринесе за разширяване на генофонда на популацията, като 

същевременно разпространи генетичния потенциал на най-добрите линии 

в цялата популация.  

3. Да прилага най-новите научни достижения в областта на селекцията 

и репродукцията, с оглед повишаване на икономическата ефективност от 

развъдния процес.  
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4. Да осъществи интеграция между собствениците, държавните и 

международни институции с цел постигане на обществени и социални 

ползи.  

5. Да подпомага провеждането на държавната политика в областта на 

съхраняване на генетичните ресурси на автохтонните породи кучета.  

СЕЛЕКЦИОННИ ЦЕЛИ 

1. Да допринесе за запазването и разширяването на генеалогичната 

структура на породата.  

2. Да съдейства за поддържане на генетично разнообразие в породата 

чрез прилагането на адекватни за популация с ограничен генофонд 

методи на селекция.  

3. Да продължи процеса на усъвършенстване на стопански ценните 

признаци и да приложи съвременни критерии за оценка на продуктивните 

признаци, даващи приоритет на подобряване на екстериора и работните 

качества.  

Цели от организационен характер: 

1. Да систематизира наличната информация и осъществява 

синхронизиран с европейските директиви и контрол спазването на 

минималните изисквания заложени в настоящата програма за 

чистопородност на регистрираните животни.  

2. Да води изискуемата от българското законодателство зоотехническа 

документация, информационно обслужване и издателската дейност в т.ч. 

Родословна книга.  

3. Да провежда регистрация и идентификация на племенните животни, 

съгласно действащите в страната закони и нормативни актове. 

По - важни задачи за постигане на селекционните цели: 

1. Осъществяване на мониторинг върху ефективния размер на 

популацията, изменението на генеалогичната структура на породата и 

динамиката на фенотипните и генетични параметри на популацията.  

2. Оценка на развъдната стойност на индивидите чрез използване на 

съвременни методи. 
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3. Въвеждане в процеса на бонитировка и селекция на съвременни 

медицински практики, свързани с ранното откриване и предотвратяване 

на наследствени заболявания. 

4. Издирване на подходящи за разплод мъжки продължители от линии 

с намаляла през изминалия период ефективност, с оглед подобряване на 

развъдните резултати от тези линии и запазването им в генофонда на 

породата.  
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ПРИЗНАЦИ НА СЕЛЕКЦИЯТА 

Селекцията в породата се извършва според описаните в стандарта 

екстериорни признаци като особено се набляга на онези, най-плътно 

свързани с работните качества, приписвани на породата: 

- Конституционен тип, ръст и пропорции в рамките на посочените от 

стандарта 

- Пропорции на корпуса 

- Заъгляване и пропорции на крайниците 

- Типичност на движенията 

- Полов диморфизъм 

Особено внимание при селекцията се отделя на характеристиките, 

определящи функционалността на породата и съхранението на работните 

й качества: 

- Устойчива и гъвкава психика 

- Смелост и борбеност 

- Умерена агресивност, предимно на териториална основа 

- Висока обучаемост и интелигентност 

- Отношение към селскостопански животни и други домашни животни 

Същевременно специфично внимание се обръща на здравословния статус 

на отделните индивиди, кръвните линии и семействата, като се следи за: 

- Състоянието на двигателния апарат и подвижността, особено в 

напреднала възраст 

- Появата и проявите на наследствени заболявания 

- Поява и честота на нежелателни здравословни проблеми от 

унаследяем характер 

- Размер и оцеляемост на кучилата 

Категорично не се допускат до селекционна дейност индивиди с: 

- Ръст под посочения минимален в стандарта 

- Наличие на посочените в стандарта пороци 

- Страхливи кучета 

- Свръхагресивни кучета 
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- Кучета, агресивни към селскостопански животни 

- Кучета с проблеми с двигателния апарат (които не са придобити) 

- Кучета с наследствени заболявания на очите 

- Кучета с наличие на нежелателни и потенциално унаследяеми 

проблеми (превъртане на стомаха, ракови образования и др.) 

- Изключват се от развъждане представителките на семейства с 

история на малоплодие, липса на майчински инстинкт, ниска 

оцеляемост на приплодите; както и представители на линии с 

история на нисък процент оплодяемост, ниска сексуална активност, 

нежизнеспособни приплоди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВЪДНА ПРОГРАМА НА БКК ЗА БОК ЗА ПОРОДАТА БЪЛГАРСКО ОВЧАРСКО КУЧЕ                                 стр. ~ 35 ~ 

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА  

От създаването си през 2009 г. РА БКК за БОК непрестанно се стреми 

към подобряване на популацията на породата както откъм работни 

качества, така и откъм съответствие на стандарта. За този период в РА 

по правилата на организацията в родословната книга са вписани 1800 

бр. кучета и са произведени общо 1093 приплода, навършили минимум 

6 м. възраст и вписани в Родословната книга, а развъдчиците в 

организацията са нараснали от 11 бр. до 37 бр. 

В момента с породата се работи в три основни центъра в различни 

краища на страната (Северозападна България, Югоизточна България и 

Централна България), с представителства в общо 16 областни града, 

както и в 5 държави извън територията на Р.България, като популацията 

на обхванатите от дейността на РА животни е нараснала почти двойно 

през годините между 2013 и 2017 г. (от 161 на 281 бр. и това са само 

животните при регистрирани земеделски стопани, заедно с животните, 

собственост на частни стопани към момента асоциацията работи с над 

400 бр. кучета), а развъдените годишно малки са 1.6 пъти повече (157 

бр. спрямо 99 бр.), същевременно броят на животни, отстранени от 

бонитировка заради пороци е намалял двадесеторно (63 през 2010 г. и 

3 през 2017 г.). Поставено е началото на нови кръвни линии в 

разработка (Рекси Коняра – 5178, Панчо Армъш (Чепеларе) – 311, Гаро 

Биляров – 1938, Гарчо Доспат – 1033, Гиго Змияр – 94 (през Генчо 1 

Кавлак), Сурчо Габровица – 122, Рикон Брягово – 165, Казак Кошолев – 

355, Шабан Пчелина - 1754, Ханко Костенец – 1063), част от които дават 

представители на породата с оптимални екстериорни и работни 

качества и се работи по оценка на две от първоначалните осем кръвни 

линии, за които е видно, че с времето качеството на представителите 
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намалява и потомците се отдалечават от оптималното (Мангал Тунин - 

76, Мечо Пашов – 85).  

 

В лабораторията на „Проген“ ООД беше направен генотест на 150 

екземпляри от над 15 различни популации, чрез който се доказа, че РА 

работи в правилна посока и всички основни разплодници и майки в РА 

са чистопородни, без примеси от други сходни породи и като генотип 

Генетична структура на българското овчарско куче 
(статистически параметри) – доклад на „Проген“ ООД  
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Българското овчарско куче няма съществени сходства със сродни 

породи или вълка.  

 

Легенда: 

  1. Българско овчарско куче 

2. Немско овчарско куче 

3. Средноазиатска овчарка 

4. Сенбернар 

 

През 2017 г. генотипът на БОК е 

регистриран и на международно ниво, 

така че да могат да бъдат обслужвани 

и популациите на породата извън България. 

През 2019 г. се планира да се извърши нов, по-обхватен генотест в 

лабораторията на ИАСРЖ, като за целта ще бъдат изследвани 

неродствени животни в селекционна възраст от обхванатата от РА 

популация. 
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ФАКТОРИ НА РАЗВЪДНАТА ПОЛИТИКА 

На основата на съществуващите реалности към момента се вземат 

предвид следните фактори, фиксирани и вариращи. 

ФИКСИРАНИ ФАКТОРИ 

 Общ размер на популацията, обхваната от РА БКК за БОК: прибл. 500 

екземпляра 

 От тях в развъдна възраст: 380 животни 

 Допуснати до селекция мъжки: 47 животни 

 Допуснати до селекция женски: 89 животни 

 Развъдни групи в страната: 15 

 Развъдни групи извън страната: 5 

 Обособени генеалогични линии в контролираната част от 

популацията: 18 

 Обособени семейства в контролираната част от популацията: 12 

 Регистрирани развъдчици в РА БКК за БОК: 37 

ВАРИРАЩИ ФАКТОРИ 

 Брой заплождания, вкл. празни: не се след 

 Брой успешни заплождания, годишно: средно 18 

 Брой приплоди, годишно: средно 150 

 Реинтродуцирани в селското стопанство приплоди: средно 40 

Трябва да се има предвид, че много от факторите на развъдната политика, 

използвани за оценка на стойността на развъдната дейност при 

селскостопанските животни, са неприложими при българското овчарско 

куче, тъй като резултатността на селекцията в кинологията като цяло и на 

породата в частност не се измерва в брой произведени разплодници или 

приплоди, нито в брой представени/обхванати в изложбена дейност 

екземпляри или във флуктуациите на стойността на приплодите. 
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МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРИЗНАЦИТЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ И ОЦЕНКА НА 

РАЗВЪДНАТА СТОЙНОСТ 

 

През изминалите почти 10 години беше организирана стройна и 

действена система за контрол на биологичните и стопанските качества на 

кучетата от породата Българско овчарско куче, както и за оценка на 

резултатите от развъдната дейност. 

Първо и необходимо условие за провеждане на контрола е 

своевременната и правилна идентификация на животните, съобразена с 

изискванията на законодателството на ЕС и РБ. Идентификацията на 

всички кучета се извършва посредством поставянето на микрочип 

(чипиране), като идентификаторът се въвежда във ветеринарната система 

ВЕТИС и доживотно се използва за идентификация на животното. Считано 

от 2010 г. татуиране не се използва, с идентификаторни микрочипове са 

снабдени всички (100%) чистопородни представители на породата 

българско овчарско куче, които се водят на отчет в Асоциацията. 

Идентификацията се извършва от оторизиран ветеринарен лекар съгласно 

чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Второ и необходимо условие за провеждане на контрола е именуване 

на животните, което се извършва след поставянето на идентификатора, 

съгласно правилника за развъдна дейност, както и според раздели І.1 и І.2. 

на “Инструкцията за водене на развъдна работа при съхраняване на 

местните (аборигенни) породи в България” (2003). 

Идентифицирането и именуването на новородените кученца се 

извършват под контрол от отговорниците по селекция на местните групи 

(клубове), до петдесетия ден след раждането.  
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Контролът на признаците за селекция се извършва по утвърдени от 

Асоциацията методики, които са съобразени с изискванията на 

законодателството на ЕС и РБ (ЗЖ, ЗВМД, ЗЗЖ, ЗБР и др.), както и с 

правилниците за развъдна дейност на Български републикански 

киноложки съюз (БРКС) и Световния киноложко-ловно-спортен алианс 

(WCHSA). Контролирането на биологичните и стопански качества се 

извършва от експерти, определени от Управителния съвет на Асоциацията, 

с правомощия на киноложки съдии минимум национален ранг за 

породата българско овчарско куче. 

Отличителните белези на породата и признаците, обезпечаващи 

типичността и преживяемостта се контролират по време на бонитировката 

от комисия за селекция, назначена от Управителния съвет на БКК за БОК и 

одобрена на Общо събрание на БКК за БОК. Характеристиките на 

признаците се записват от Председателя на комисията за внасяне в 

единния регистър на породата. 

Екстериорните измерения и оценка на отличителните белези на 

породата и признаците, обезпечаващи типичността на растящите и 

завършили растежа си животни се снемат от експерти на породата, както 

следва: 

1. При малките кутрета до 6 м. възраст 

2. При подрастващите кучета – до 9 м. възраст 

3. При младите кучета – до 18 м. възраст 

4. При възрастните кучета – след навършване на 18 м. 

възраст, но не по-късно от 30 м. възраст за животни, които се 

намират под контрол на Развъдната асоциация по време на 

развитието си. 
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Заб. При възрастни кучета, при които по една или друга 

причина не са снемани екстериорни показания на съответната 

възраст и които не са се намирали под контрол на РА 

междувременно, снемането на екстериорните показания и 

оценката на отличителните белези на породата може да се 

извърши до края на допустимата разплодна възраст при условие, 

че идентификацията и произходът на животното могат да бъдат 

потвърдени еднозначно. 

Снемат се следните показатели на животните, както следва: 

 Ръст при холката 

 Височина при кръстеца 

 Дължина на тялото 

 Широчина на главата 

 Дължина на главата 

 Дължина на ушите 

 Дължина на шията 

 Обиколка на шията 

 Наклон на шията 

 Дължина на гърба 

 Широчина на таза 

 Дължина на лакътя 

 Ъгъл на раменната става 

 Дължина на китката 

 Обиколка на китката 

 Дължина на предната лапа 

 Широчина на предната лапа 

 Ъгъл на колянната става 
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 Дължина на подбедрицата 

 Ъгъл на скакателната става 

 Дължина на метатарзуса 

  

 

Проверка по работни(стопански) качества се извършва от 

експертите на породата, съдиите по работни качества от Асоциацията и 

отговорниците по развъдна дейност на Асоциацията.  

Оценяват се: качествата на реинтродуцираните в животновъдството 

кучета - за работа със селскостопански животни и по охранителни 

инстинкти; качествата на използваните за охранителна дейност кучета – за 

охранителна дейност в рамките на обекта и защита на собственика. И в 

двата случая оценката на качествата се извършва по местоживеене (на 

обекта) на кучето. Оценката на работните качества се явява съществен 

фактор при допускане до разплод. 

Резултатите от измерванията и проверките по стопански качества се 

записват в работен бележник. Те се обработват от отговорника по 

селекция и се внасят в единния регистър на породата. 

Данните от контрола на селекционните признаци се използват за 

преценка на развъдната стойност. 

Развъдната стойност (предварителна и окончателна) на разплодниците 

от породата БОК се определя на основата на собствения фенотип на 

индивида по признаците обект на селекцията. Тоест, преценката се 

предхожда от проучване на фенотипните и генетичните параметри на 

селекционните признаци, както  и от обстоен анализ на фенотипния 

варианс на признаците.  
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Селекцията на основните категории родители се извършва на етапи. На 

всеки етап се води отбор на основата на развъдната стойност по конкретен 

признак, по описаната в схемата за селекция последователност. 

Фенотипните стойности на признаците на индивида и на 

родствениците по права и странична линия са основни източници на 

информация за преценка на развъдната стойност. Тъй като фенотипната 

стойност на индивида се отклонява от средната стойност на популацията, 

под влиянието на известни и неизвестни генетични и паратипни фактори, 

за точното й определяне е необходимо тези фактори да бъдат проучени, а 

достоверно влияещите да се включат в моделите за преценка на 

развъдната стойност. 

Информацията за всеки индивид трябва да съдържа възможно по-

голям обем от данни.  

Селекцията на разплодниците се извършва на етапи. На всеки етап се 

води отбор на основата на развъдната стойност по конкретен признак, по 

описаната в схемата за селекция последователност, независимо от общата 

ценност на индивида или неговите родственици. По-богатата информация 

за фенотипната стойност на всеки признак на индивида и неговите 

родственици ще допринесе за по-точната преценка на развъдната 

стойност, и ще намали риска от елиминиране на ценни индивиди през 

отделните етапи на селекцията. 

Селекцията на всички разплодници се извършва на основата на 

развъдната стойност на не по-малко от два признака. Това налага в 

бъдеще да се разработят и използват модели за генетична оценка на 

индивида по няколко признака едновременно. 
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РОЛЯ НА ИНБРИДИНГА КАТО СЕЛЕКЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА РАЗВЪДНИТЕ ЦЕЛИ 

Специфично внимание при изпълнението на развъдните цели следва да се 

обърне на нивото на инбридинга в популацията. Линейното развъждане с 

прилагане на умерен инбридинг се явява основен инструмент за 

изчистване на желани белези в кинологията.  

Линия се нарича група кучета от дадена порода, въведена от изявен 

родоначалник, отличаващ се с ценни наследствени качества, поддържани 

и развивани в няколко поколения. Целта на развъждането по линии е да се 

развият и затвърдят в породата ценните особености на най-добрите кучета 

за получаването на поколение с устойчива наследственост. В същото 

време развъждането по линии позволява да се разчлени породата на 

отделни неродствени помежду си групи от кучета и да се създаде система 

от връзки, изключваща случаен инбридинг. 

Различават се генеалогични и селекционно-развъдни линии. Към 
генеалогичните линии се отнася цялото потомство на родоначалника 
независимо от качествата на кучетата. Селекционно-развъдна линия може 
да бъде призната само в случай, че преобладаващото количество животни 
в нея притежават определени качества. За целите на линейното 
развъждане се взема предвид произходът на кучето по права мъжка линия 
(баща, неговият баща и т. н.). Ориентировка за степента на генетично 
сходство се търси посредством формулата на Райт (Wright, 1922). Тази 
формула може да покаже относителната вероятност за проявена 
наследственост на родоначалника.  

Чрез коефициента Fx се проверява каква част от гените на инбредното 
животно се явява доказано хомозиготна. Разчетен на определено число 
поколения, този коефициент говори за относителното ниво на 
хомозиготност в конкретното животно в сравнение със средното ниво на 
породата в цялост. Изчислява се като сума (1/2) от  произведените на 
степен (n+n’+1), където n – броя на поколенията от бащата до общия 
прародител, присъстващ в  родословието и на бащата и на майката, n’ – 
броят на поколенията от майката до този общ прародител, умножен на 
фактор (1+Fa).   
Fx = ∑(1/2)n+n'+1 (1+Fa), където Fx –коефициент на инбридинг на животно 
Х, Fа – коефициент на инбридинг на общия прародител А, ако той сам е 
инбреден. 
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Тук следва да се отбележи, че затвърждаването на желаните белези при 
селекционната дейност в кинологията става чрез вътрешнолинеен подбор 
с използване на родствено развъждане от различна степен. Най-често се 
прилага умерен инбридинг (родствено развъждане) в степен III - III и III - IV. 
Най-простият метод за определяне степента на инбридинг при животните, 
приет в качеството на международен стандарт, установява в какъв ред от 
родословието се срещат общи предци, приемайки за първи ред баща и 
майка, за втори ред деди и баби и т. н. 3а резултатите от преценката на 
дадено родословие се прави запис с римски цифри, първо от майчината 
страна на родословието, а след това от бащината страна. Ако кучета от 
дадени редове се повтарят и срещат само от едната страна (майчина или 
бащина), цифрите се разделят със запетая, а ако се срещат и от двете 
страни, се разделят с тире. Например наличието на общ предтеча в трети 
майчин ред два пъти и в четвърти бащин ред един път се обозначава така: 
III, III - IV. 
В селекцията и развъждането на кучета е прието при отразяването на 
степента на инбридинг първата римска цифра да указва реда, в който се 
срещат общи предци от бащината част на родословието и след тире - 
редът, в който се срещат общи предци от майчината част.  
Различават се следните степени на инбридинг: 
1. Тесен инбридинг (кръвосмешение): I - II (майка и син); II - I (дъщеря и 
баща); II - II (полусестра и полубрат); II - II; II - II (сестра и брат); II - II; I - III 
(баба и внук); III - I (внучка и дядо). 
2. Близък инбридинг: III - III, III - II, II - III, I - IV, IV - I. 
3. Умерен инбридинг: IV - IV, IV - III, III - IV, I - V, V - I, IV - V, V - IV. 
Дългогодишният опит и статистиката в селекцията и развъждането на 
различни породи кучета сочат, че най-добри резултати в дългосрочен план 
дава умерен инбридинг на изявен индивид от типа IV - V, IV - IV и даже III - 
IV. 
При близък инбридинг от типа III - III се забелязва значително повишение 
на екстериорното ниво. При тези съчетания е сравнително вероятно да се 
получат високоекстериорни представители на породата, но за сметка на 
добрите качества на предците, осъществили този инбридинг.  
Инбридинг от типа II - II, провеждан в експериментални връзки, достатъчно 
ясно изявява главно нежелателна наследственост, с някои успешни 
изключения. 
Разчленяването на селекционно-развъдни линии и използването на 
инбридинг в различна степен на изявени производители се явява действен 
метод за усъвършенстване на дадена популация. Но все пак прекалено 
използване на вътрешнолинеен инбридинг е практически невъзможно. 
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Обезателно се налага използване на удачни кросове между различни 
линии, на базата на които породата като цяло се обогатява, 
усъвършенства. Появяват се нови, изявени със своите качества 
представители, родоначалници на бъдещи линии. 
Конкретно в популацията на българското овчарско куче, обхваната от 
селекционната програма на РА БКК за БОК, средният коефициент на 
инбредност според формулата на Райт е 8,49% в рамките на осемколянно 
родословие (какъвто е стандартът в кинологията), макар че при отделни 
екземпляри той надминава 15%. 
 
За сравнение, същият коефициент при различни чистокръвни породи е 
доста по-висок, средно 19%. 
 
В развъдната дейност конкретно на българското овчарско куче е важно да 
се взема предвид и относително малкият размер на популацията и 
опасността от загубата на генетично разнообразие. Опасността от 
инбредна депресия зависи от ефективния размер на популацията, който се 
изчислява съгласно формулата Ne = 4(Nm x Nf)/(Nm + Nf), където Ne е 
ефективният размер на популацията,  Nm – броят на използваните мъжки 
разплодници и Nf – броят на майките. Инбридингът, съответно, намалява 
генетичното разнообразие в линиите като го увеличава помежду им. 
Наследствеността в рамките на една линия съответно се пресмята по 
формулата: h2

t = (1-Ft) σ2
A/(1-Ft)σ2

A + σ2
E) = h2

0 (1-Ft)/(1- h2
0Ft), като h2

t = 
наследственост в инбредната линия, h2

0 = унаследяемост в основната 
популация, Ft = коефициент на инбридинга в популацията (дадената 
линия), σ2

A = допълнителни генетични променливи и  σ2
E = променливи, 

дължащи се на околната среда. 
Към 2018 г., в популацията, обхваната от РА БКК за БОК, с която е 
предвидено да се извършва селекционна дейност, през 2019 г. 
ефективният размер на популацията е 123, което е относително добър 
резултат, но е желателно да се работи за нарастване на броя на 
разплодниците и чрез него – за увеличаване на ефективната популация на 
породата. 
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БОНИТИРОВКА НА ЖИВОТНИТЕ 

Бонитировката е комплексна оценка на кучетата с разпределянето 

им(категоризирането) в определени класове. Тя се прави с цел да се 

определи племенната ценност на животното и перспективата за по-

нататъшното му използване в развъдната дейност. Бонитировка на 

животните от породата БОК се извършва от експертна комисия 

еднократно, за допускане до разплод, и на всеки минимум 2 години, за 

оценка на поколението. В комисията се включват не по-малко от 3-ма 

души, членове на селекционната комисия на БКК за БОК.  

 Акцент при бонитировката се поставя върху основните контролирани 

признаци, които от своя страна обосновават оценката на развъдната 

стойност. А те са: 

1.  Породност; 

2.  Екстериор; 

3.  Конституция; 

4.  Работни качества.  

 Оценката на породност, екстериора и конституцията се извършва в 

следната последователност: 

1. преценка на отличителните белези на породата (1-ва група 

признаци), 

2. снемане на (или оценка на снетите) екстериорните измерения 

(2-ра група) и изчисляване на индексите на телосложението, 

3. преценка на развитието на признаците, обезпечаващи 

типичността и преживяемостта на породата (3-та група). 

Признаците от 1-ва група се оценяват в три степени: 

1.- “типично” 

2.- “допустимо” 
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3.- “нетипично”. 

На детайлна преценка по признаците от 2-ра и 3-та група се подлагат 

животни с оценка “нетипично” на не повече от 10% от отличителните 

белези. 

При оценка на признаците от 2-ра група, на всеки показател се поставя 

бал, който се определя на основата на разликата на конкретната стойност 

на животното от стандарта за породата. Баловете се определят, както 

следва: 

 

Бал 1 - при съвпадане на стойността на измерване със 

стандартната или при отклонение от нея до  0.499 

Бал 2 - при отклонение от  0.5 до 0.999  

Бал 3 - при отклонение от  1.0 до 1.499  

Бал 4 - при отклонение от  1.5 до 1.999  

Бал 5 - при отклонение от  2.0 до 2.499  

 

Признаците от 3-та група се оценяват по 5 бална скала. Бал 1 получават 

най- типичните и най- добре развитите признаци, а бал 5- най- 

нетипичните или порочните. Типичността се определя на основата на 

описанията в стандарта. 

За разплод се оставят животни отговарящи на следните изисквания: 

1. без оценки “нетипично” и не- повече от 20% оценки 

“допустимо” по признаците от 1-ва група; 

2. оценка не по- малко от 4 бала на признаци от 2-ра група, 

3. оценка не по- малко от 3 бала на признаците от 3-та група, 

Ако указаното в предходната точка е невъзможно, се допускат 

изключения, които се приемат от секционния съвет на породата. 
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 Оценката на работните качества се извършва в следната 

последователност: 

1. преценка на отношението на кучето към животни и хора; 

2. проверка и оценка на ползвателните (работни) качества 

на БОК; 

3. преценка на развитието на качествата. 

Качествата се оценяват по 100-бална таблица, като се използват 

специализирани коефициенти, отговарящи на изискванията за експертни 

оценки, поставени от развъдната комисия на Асоциацията. 
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РАЗВЪДНА СИСТЕМА 

Методите на развъждане при Българското Овчарско куче  

представляват система за подбор на животни с отчитане на техните 

родствени връзки, степен на сходство или несходство, породна или видова 

принадлежност, с чиято помощ се решават определени зоотехнически 

задачи.  

Според изискванията за развъдна дейност с автохтонните породи, при 

БОК може да се практикува само чистопородно развъждане. Само по себе 

си то се диферепнцира на: 

1. Неродствено развъждане (аутбридинг); 

2. Заплождане на майки от аутбриден произход с инбридни 

производители (топкросинг); 

3. Родствено развъждане (инбридинг) - селекционно 

развъждане, основаващо се на кръвно родство, при което всеки 

предшественик е представен поне веднъж по бащина / или по 

майчина линия  

Чистопородното развъждане дава възможност да се увеличи 

поголовието наследствено устойчиви високопородни животни. Главната 

задача на чистопородното развъждане при БОК е – съхраняването и 

усъвършенстването на породните качества. 

Основата на чистопородното развъждане са:  

- отбор на племенните женски с ярко изразени желателни 

признаци(екстериор, конституция и стопански качества) ; 

- целенасочен подбор на двойките с цел усилване и 

закрепване на тези признаци; 
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- рационално отглеждане и използване на кучетата в 

условия, способстващи развитието на тези качества, заради които се 

развъжда породата. 

 

С цел да се съхранят и усилят наследствените признаци, предавани от 

водещи производители, произлизащи от известни линии или семейства, 

на определени етапи от работата се прибягва към родствено 

размножаване (инбридинг). Тъй като почти всички високо селекционирани 

породи произхождат от тясна селекционна база, достатъчно е, ако се 

прилага широк инбридинг . При него се търси кръвна връзка с предци . 

които са били добри унаследители. Селекции, произхождащи от тесен 

инбридинг, би трябвало да бъдат освежавани редовно с "вливане" на кръв 

от не близки роднини, за да могат да се избегнат нежеланите последици 

от инбридинга. За избягване на възможни нежелани последствия, 

използването на широк и особено на тесен инбридинг ще бъде 

наблюдавано и контролирано от членовете на селекционната комисия на 

БКК за БОК и отговорниците по развъдна дейност по места. 
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СХЕМА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ РОДИТЕЛИ 

 

Съхраняване на високата жизнеспособност и отличните работни 

качества на БОК е основна задача на развъдната работа, а  

стабилизирането и усъвършенстването на признаците - единствената 

възможна насока на селекцията. 

Селекция на животните 

Отборът сред всички категории родители се извършва на основата на 

развъдната им стойност по признаците, обект на селекция. 

Основните категории родители, с най-голям принос за генетичното 

подобряване на породата са бащите на мъжките разплодници, майките на 

най-добрите мъжки кучета и бащите на кучките. 

Отборът сред всички категории родители се извършва на основата на 

развъдната им стойност по признаците, обект на селекция. Поради 

големия брой на включените в селекцията признаци, животните се отбират 

на етапи. На всеки етап се определя един основен признак, по който 

животните се ранжират, а за останалите признаци се определят 

селекционни граници. 

Селекция на разплодниците 

При тази процедура се преценяват по екстериор и стопански качества 

кучетата, участници в развъдната програма. 

Преценката се извършва на следните етапи: 

1. Отстраняват се кучетата, отклоняващи се от стандарта за приетите в 

селекционната програма екстериорни описания и измерения –  

- при раждане; 

- 35-дневна възраст; 

- на възраст 9 месеца; 
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- на възраст 15 месеца; 

-  на възраст 24 месеца; 

- на всеки 2 години до навършване на 9 г. възраст 

2. Прави се преценка на екстериора по линейно-описателната 

класификация. 

3. Отстраняват се всички кучета с недостатъци в екстериора, за които 

има съмнение, че са генетически детерминирани или че се дължат на 

недоразвития, независимо на кой етап на онтогенезата е настъпило. 

4. Избират се кучетата с най-добро развитие на екстериорните 

признаци и стопанските качества. 

5. При отбора се отчита развъдната стойност по дълголетие и 

адаптивна способност. 

6. При наличието на достатъчен брой кучета, отговарящи на 

изискванията по екстериор и стопански качества, предпочитание се отдава 

на животните с желан тип стопански качества. 

Тъй като българското овчарско куче е многоплодна порода (среден 

размер на кучилата през последните години е 5.5 бр. малки, живи към 60 

ден), а активната популация в разплодна възраст, както в рамките на РА, 

така и извън тях (аборигенни кучета, кучета на частни стопани, които не са 

членове на РА) е на границата на застрашените породи, особено важно е 

да не се допуска преобладаващо развъждане на основа на една кръвна 

линия, т.е. над 30% от общия брой заплождания годишно. 

За сравнение, през 2016 и 2017 г. от 40 регистрирани кучила с 

използвани общо 27 разплодници, разпределението по линии, както 

следва - Гиго Змияр (10 кучила), Рикон Брягово (6 кучила), Шабан Левски (5 

кучила), Шабан Пчелин (4 кучила), Казак Кошолев (4 кучила), Ханко 

Костенец (3 кучила), Геро Крокодиле (3 кучила), Гаро Биляров (1 кучило). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През изминалия период РА „Български киноложки клуб за българско 

овчарско куче“ е постигнал съществени развъдни цели – а именно, 

обхванатата от РА популация на породата в страната да наброява над 400 

екземпляра и така да излезе до границата на рамките на застрашените 

породи; да се закрепят и развият нови кръвни линии и да се разшири 

генофондът на породата посредством въвеждане на аборигенни кучета; да 

се извърши генотест и да се установи рамка за чистопородност; да се 

проследят и отстранят унаследяеми проблеми, свързани с екстериора и 

нарушението на работните качества – липса на зъби, неправилна захапка, 

признаци на суровост, нарушения в заъгляването на крайниците. 

През предстоящия период РА „Български киноложки клуб за българско 

овчарско куче“ си поставя кратко- и дългосрочни развъдни цели, напълно 

достижими с обхванатата популация, и възнамерява да работи за 

типизирането и уеднаквяването на поголовието в страната при запазване и 

разширяване на настоящата генетична база и генофонд; особено 

внимание ще бъде обърнато на запазването на работните качества на 

породата и реинтродуцирането и в работна среда, както и на разширяване 

на приложението на българското овчарско куче освен като куче-пазач на 

стада и куче за охрана на обекти, също и в областта на персоналната 

защита, както и на спорта. Съпътстващо са предвидени и допълнителни 

дейности за повишаване на общественото съзнание относно значимостта 

на породата като част от културното наследство на България. 
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