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Много е хубаво, когато наши кучета посещават изложби от висок ранг, а още по-

хубаво, когато те печелят! 

Тази година, в рамките на европейското първенство в гр. Бърно, Чехия, освен 

самото европейско първенство, се проведоха и две други изложби, национална и 

специализирана. Всички наши кучета се представиха отлично, все повече хора от 

други страни ги виждат и ги харесват. На специалката нашата гордост Divalinor 

Count of Gold заслужено спечели титлата „най-добър ветеран на изложбата“, с 

което отново ни накара да се гордеем. Не трябва да отминем и успеха на младото 

куче Divalinor Just Do It, който стана „най-красиво младо куче“ на националната 

изложба. Честито на всички!  

А ето и статистиката от изложбите в Бърно за нашите кучета: 

CAC 

Divalinor Just Do It, клас млади – JCAC, Best Junior или най-красиво младо куче за 

породата. 

EDS 

Divalinor Just Do It, клас млади – мн. добър 

Int Ch Dalmagic Ace of Cake, клас шампиони – Отл. 

Dalmatian Club Show 

Divalinor Just Do It, клас млади – Отл. 3 място 

Just Coffee Amaranth Like a Magic, клас открит – Отл. 2 място 

За съжаление тази година нямаше наши Далматини, взели участие в световното 

първенство. Но догодина световното е в Милано и се надявам сериозна българска 

група да участва там. 

Трдиционно взехме участие в специалката в Ниш, където представянето на 

нашите кучета и тази година имаше успех. Divalinor Hebros Pearl бе определена за 

най-красиво женско куче на изложбата. Най-добър развъдник стана отново 

развъдник Divalinor. 

Паралелно, същият ден имаше и изложба с ранг цациб и нашите кучета се 

представиха повече от достойно. Най-хубаво младо куче беше Divalinor July 



Morning, който по-късно спечели и 6-та група при младите. Divalinor Desert Rose 

стана най-добър представител на породата. 

 

Ето и резултатите на нашите кучета от двете изложби в Ниш: 

CACIB 

Мъжки: 

Divalinor July Morning, клас млади – JCAC, Best Junior (най-красиво младо куче за 

породата), JBIG (победител на 6-група при младите) 

Divalinor I Am a Hero, клас открит – CAC, CACIB 

Divalinor Count of Gold, клас ветерани – Best Veteran (най красив ветеран за 

породата) 

Женски: 

Divalinor Joy to the World, клас млади – JCAC 

Divalinor Hebros Pearl, клас открит – CAC, R. CACIB 

Divalinor Desert Rose, клас шампиони – CAC, CACIB, BOB 

 

Dalmatian Club Show 

Мъжки 

Divalinor July Morning, клас млади – JCAC, Junior Champion of Serbia (млад 

шампион на Сърбия) 

Divalinor I Am a Hero, клас открит – CAC, Serbian Champion (шампион на Сърбия) 

Divalinor Count of Gold, клас ветерани – Отл. 2-ро място 

Женски 

Divalinor Joy to the World, клас млади – Отл. 2 място 

Divalinor Hebros Pearl, клас открит – CAC, BOS (най-красиво женско куче на 

изложбата) 

Divalinor Desert Rose, клас шампиони - CAC 



Тази година си партнирахме отново с Клуб Фараонови кучета при провеждането 

на нашата специалката. Към общото мероприятие се включи и Пловдивско 

Киноложко Дружество. Съдия на нашата изложба беше г-н Штефан Шинко от 

Словения.  

Може би, защото бяхме ограничени във времето, както и в пространството, но със 

сигурност това не беше най-добрата ни изложба. 

За най-красиво бебе беше определено Dalmagic Brown Sweet Chocolate, най-

красив ветеран на изложбата стана Divalinor Count of Gold, най-красиво младо 

куче на специалката Divalinor Joy to the World, най-красиво женско куче - Divalinor 

Joy to the World и най-красиво мъжко куче, както и победител на изложбата стана 

Farfala Tsvetok Lotosa, собственост на нашия приятел Ненад Девич от Ниш, 

Сърбия. Призът за най-добър развъдник спечели развъдник Divalinor.   

Специални благодарности трябва да изкажем на нашите спонсори, а именно: Блу 

Скай Комерс ЕООД, представител на ЕУКАНУБА за България, Карагьозов ЕООД – 

ветеринарна амбулатория и всичко за вашите любимци, КОКО Комерс ООД и 

Анес-96 ООД, които бяха подготвили разнообразни и много интересни подаръци. 

Съвместната ни работа се оказа много ползотворна и се надяваме да продължим 

да работим заедно.  

Също по традиция, след изложбата се събрахме, за да обсъдим самата изложба, 

някои проблеми или просто да си поговорим за кучета, темата, която обединява 

всички нас. И беше един дъжд! Но за щастие се появи след изложбата. 

Следващата година нашата специалка ще бъде проведена в гр. Първомай, със 

специалното съдействие на община Първомай, за което отново съдействие оказа 

Пеньо Запрянов. Съдия на изложбата ще бъде г-н Rune Johansen, много известен 

развъдчик сред Далматинските среди. Надяваме се този път да се получи 

наистина един красив празник! 

Стартирахме едно много хубаво мероприятие. Пак, с изключителното участие, 

организация и подкрепа, благодарение на Пеньо Запрянов, в Първомай се 

сформира група „любители на кучета“ по програма „Успех“. В нея, като лектори, 

ще вземат участие редица известни български съдии и хендлери. Всичко това е 

на доброволни начала и Български Далматин Клуб има специално място в този 

проект. Да му пожелаем успех и нека привлечем все-повече млади хора към 

кинологията, които да бъдат подготвени за това. 

Наши кучета станаха през годината шампиони на различни страни, за което ги 

поздравяваме!  



На големите летни изложби в Истанбул, които се състояха на 21 и 22 юни тази 

година, женското куче Color of Magic Astra, спечели и през двата дни титлите cacib. 

С това тя стана шампион на Турция и покри изискванията за титлата 

интершампион. Сега се очаква и потвърждението от FCI. Честито! 

Трябва да отбележим големия успех на женското куче Dalmagic Ace of Cake, 

собственост на Александра Иванова и развъдник Dalmagic. За първи път 

български Далматини взеха участие на традиционните изложби в Загреб и 

постигнаха такива резултати! Dalmagic Ace of Cake спечели цациб, р. цациб на 

интернационалните изложби и най-хубаво женско куче на специалката. Тя е и 

първото куче, което стана шампион на Хърватска! Браво и честито! 

А ето и резултатите от изложбите в Загреб: 

Dalmatian Club Show 

Dalmagic Black in Black, клас подрастващи – мн. перспективен, 2 място 

Dalmagic Baileys Coffee, клас подрастващи – мн. перспективен, 4 място 

Dalmagic Ace of Cake, клас шампиони – CAC, Best female, BOS, R. BISS, Croatian 

Club Winner 2014 

CACIB, 22.11.2014 

Dalmagic Ace of Cake, клас шампиони – R. CAC, R. CACIB 

CACIB, 23.11.2014 

Dalmagic Ace of Cake, клас шампиони – CAC, CACIB, Zagreb Winner, Croatian 

Champion. 

Разбира се има още толкова неща, които могат да бъдат правени. Трябва най-

вече да работим за популязиринате на породата. Оказва се, че много малко хора 

познават Далматина като порода, а още по-малко като характер. Или, ако имат 

някаква информациа, тя не е точната.  

Нека обединим всичките си сили да можем да покажем на света колко прекрасна е 

нашата любима порода! Това е Далматинът, любов завинаги! 

 

 

Съставил: Таня Арангелова 
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