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І. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ 
 
Чл. 1. Този кодекс се прилага спрямо всички, свързани с конния спорт под 

управлението на Българска федерация ”Конен спорт” (БФКС) на всички нива, 
включително състезатели, треньори, инструктори и други длъжностни лица в отборите, 
съдии, администратори, служители, председатели на клубове, членове на управителния 
съвет и на комисиите на БФКС. 

 
 
ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОВЕДЕНИЕ 
 
Почтеност, лоялност и отговорност 
 
Чл. 2. Лицата свързани с конния спорт осъществяват общественополезна дейност, 

изразяваща се в развитието и утвърждаването на духовни ценности и личностна 
реализация. Ето защо лицата, които са под юрисдикцията на БФКС по смисъла на 
настоящия кодекс, са длъжни да се държат съгласно най- високите стандарти на 
почтеност, лоялност и отговорност и да осигуряват безукорната репутация на БФКС. 
Лицата, свързани с конния спорт трябва да уважават правата, достойнството и 
ценностите на всеки човек, да се отнасят по един и същи начин към всеки свързан с 
конния спорт, независимо дали е състезател, треньор или изпълнява друга функция. Те 
имат задължението да осигурят на всяко дете, млад или възрастен човек, свързан с 
ездата, участие в приятна и сигурна обстановка. 

БФКС поема отговорността да поддържа най – високи стандарти на държание и 
поведение по време на всички състезания, както и в хода на тренировъчния процес. 

 
Забрана за дискриминация 
 
Чл. 3. Във всичките си дейности лицата, подчинени на настоящия кодекс, не могат 

да осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа 
принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа 
принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, 
семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, 
установени в закон или в международен договор, по който Република България е 
страна.  

 
Хуманно отношение към конете 
 
Чл. 4. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към спортните коне. 
 (2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или 

страдание на животно или предизвикване на силен страх. 
Чл. 5. (1) Забранява се проявата на жестокост към конете. 
(2) За жестокост се смятат: 
 1. всяко действие или бездействие, което причинява продължително или 

повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес; 
2. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;  
3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на спортни коне, 

когато това води до вредни последици за здравето на животните; 
4. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, 

химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни 
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средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на коня, 
като му се причинява силен страх и болка. Прилагане на уреди, президвикващи 
електрически разряд, подбиване с бариер, с назъбена ламарина или друг жесток начин 
на подбиване; 

5. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат 
крайниците; 

6. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се 
причинява болка, страдание, увреждане или стрес; 

7. принуждаване на конете към усилия, които им причиняват болка, страдание, 
увреждане или стрес. Нарушаване на добрите практики за интензивност и 
продължителност на тренировките, както и за необходимите грижи за възстановяне на 
спортните коне ; 

8. лишаване на животни от почивка; 
9. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани 

животни. Възсядане отново с опит за продължаване на състезанието на изтощен, 
окуцял или контузен кон; 

10. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен; 
11. подковаване на конете с вредни подкови; 
12. грубо отношение. Прекалено наказание с нагайка, удряне на коня с шпори или 

цукане; 
Чл. 6. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към животните. 
(2) За особена жестокост се смятат: 
1. умишленото причиняване на смърт на животни; 
2. умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни. 
Чл. 7. Собствениците на коне или лицата, които отговарят за тях по силата на 

договор: 
1. осигуряват достатъчен брой гледачи с необходимата квалификация за полагане 

на грижи; 
2. предприемат мерки за осигуряване на медицинска помощ, когато установят 
признаци на болест, нараняване, изтощение или усложнено раждане. Болните или 
наранени животни се настаняват в подходящ бокс със суха и удобна постеля. 
3. спазват ветеринарномедицинските правила при транспортиране на животните. 
 
Основни принципи на поведението на треньорите  и инструкторите по конен 

спорт 
 
А) Взаимоотношения 
 
Чл. 8.  Треньорите и инструкторите по конен спорт, картотекирани от БФКС, са 

длъжни да работят съобразно принципите, установени в настоящия кодекс.Чрез тези 
правила всички треньори и инструктори поемат своите отговорности към състезателите 
и техните родители и семейства, към другите треньори, инструктори, длъжностни лица, 
ръководители и служители в клубовете по конен спорт. 

Чл. 9. Всеки треньор и инструктор по конен спорт: 
1 е загрижен за сигурноста, доброто физическо състояние и защитата на всички 

поверени му лица; 
2. е убеден, че изискванията му по време на тренировъчния и състезателния процес 

не са вредни за социалните, емоционалните, интелектуалните и физическите нужди на 
поверените му лица; 

3 е задължен да възпитава у състезателите висок морал и отговорност за тяхното 
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поведение по време на тренировъчния и състезателния процес 
 
Б) Почтеност 
 
Чл. 10. Треньорът и инструкторът по конен спорт: 
1. спазва общозадължителните актове на международната федерация по конен 

спорт (FEI), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички 
равнища в областта на конния спорт, нормативните документи на БФКС, както и 
принципите, установени в Европейската харта за спорта и настоящия кодекс; 

2. спазва професионалната етика и опазва престижа на професията; 
3. съобразява треньорската си практика с тренировъчни и състезателни методи, 

подходящи за възрастта, зрелостта, опита и възможностите на състезателите; 
4. участва в превенцията и контрола на употребата на допинг и осигуряваи 

осъществява възпитанието за вредата от употребата на наркотици, алкохол и други 
забранени субстанции. 

5. осъществява каквито и да било контакти относно състезател, картотекиран в 
друг клуб, най – напред с клуба на този състезател, а след това – със състезателя, респ. с 
неговите родители. 

 
В) Лични стандарти 
 
Чл. 11. Треньорите и инструкторите по конен спорт трябва да демонстрират високи 

лични стандарти  и чрез тях да поддържат благоприятен имидж на ездата, 
включително: 

1. добър външен вид, лична хигиена и работоспособност; 
2. избягване на тютюнопушенето в спортните обекти; 
3. да не пушат на тренировъчните и състезателните плацове; 
4. да не употребяват алкохол в района на спортния обект; 
5. да не допускат компромиси относно сигурността на своите състезатели, като 

напр. задължителната употребата на каска, екипировка и др. 
 
Г) Компетентност 
 
Чл. 12. (1) Всички треньори и инструктори по конен спорт трябва да имат 

необходимата квалификация и постоянно да търсят начини за повишаване на 
професионалното си ниво. 

(2) Ръководителите на спортните обекти осъществяват контрол и носят 
отговорност за квалификацията на лицата, които ползват обекта (треньори, 
инструктори, конегледачи, подковачи, ветеринарни лекари и др) 

 
Д) Сигурност 
 
Чл. 13. В рамките на контролните си функции треньорите и инструкторите по 

конен спорт  са длъжни: 
1. да установят сигурна работна среда; 
2. да предпазват децата и уязвимите пълнолетни от увреждане, малтретиране и 

сексуален тормоз; 
3. да подготвят състезателите за тяхната отговорност да се грижат за сигурността 

си; 
4. да бъдат сигурни, че всички предприети от тях действия са подходящи за 
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възрастта, опита и възможностите на състезателите; 
5. да бъдат във връзка с компетентните медицински лица относно поставянето на 

диагнози, лечението и справянето с физически или психологически проблеми 
 
Е) Процедура за обжалване 
 
Чл. 14. Всяко физическо или юридическо лице, което иска да изрази недоволството 

си от поведението на треьор или инструктор по конен спорт в контекста на настоящия 
кодекс, трябва да изпрати жалба до клуба на треньора или до Комисията по 
дисциплинарни производства, арбитраж и етика към  БФКС. 

 
Основни принципи на поведението на състезателите 
 
Чл. 15. Състезателите по конен спорт, картотекирани от БФКС: 
1. отнасят се към всички по справедлив, безпристрастен и уважителен начин, 

независимо от различията в пола, расата, етническия произход, културата, сексуалната 
ориентация, религията или политическото убеждение; 

2. спазват общозадължителните актове на международната федерация по конен 
спорт (FEI), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички 
равнища в областта на конния спорт, нормативните документи на БФКС, както и 
принципите, установени в Европейската харта за спорта и настоящия кодекс; 

3. избягват обидите, насилието, грубите обноски и помагат на колегите си; 
4. приемат решенията на съдиите без въпроси и оплаквания , като оставят на 

треньаря или ръководителя да поставя необходимите въпроси; 
5. приемат успехите и провалите с достойнство; 
6. изпълняват инструкциите на треньора и ръководителя на отбора, стига те да не 

противоречат на настоящия кодекс; 
7. отнасят се с уважение към треньорите, ръководителите, съотборниците и 

противниците  
8. не употребяват допингови средства и не прилагат допингови методи в 

тренировъчната и състезателната дейност с цел повишаване на спортните си 
постижения; 

9. спазват спортната етика и опазва престижа на спорта; 
10. не използват просташки, сескистки или расистки език; 
11. опазват живота, здравето и доброто състояние на конете и проявавт хуманно 

отношение към конете; 
12. влагат максимални усилия за своя и отборния успех. 
 
Основни принципи на поведението на съдиите и другите спортно – 

технически лица 
 
Чл. 16. Съдиите и другите спортно – технически  лица: 
1. третират и оценяват всеки по справедлив, безпристрастен и уважителен начин, 

независимо от неговия пол, раса, етнически произход, култура, религия, суксуална 
ориентация или политическо убеждение; 

2  постоянни, обективни и безпристрастни са при поставянето на своите оценки; 
3. спазват общозадължителните актове на международната федерация по конен 

спорт (FEI), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички 
равнища в областта на конния спорт, нормативните документи на БФКС, както и 
принципите, установени в Европейската харта за спорта и настоящия кодекс; 
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Чл.17. Съдиите: 
1. вземат решения в дух на спортсменство, които се приближават във възможно 

най- голяма степен до смисъла и духа на правилниците по отделните дисциплини и 
общите разпоредби на международната федерация по конен спорт (FEI); 

2. винаги мислят за доброто на конния спорт и особено когато коментират 
публично състезание, участници и др.; 

3. подпомагат развитието на младите съдии, треньори, ръководители и др. 
 
ІІІ. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 
 
Дисциплинарни нарушения и наказания 
 
Чл.18. Дисциплинарно нарушение е виновното неизпълнение на: 
1. общозадължителните актове на международната федерация по конен спорт 

(FEI), уреждащи участието в тренировъчната и състезателната дейност на всички 
равнища в областта на конния спорт 

2. настоящия кодекс; 
3. наредбите, правилниците, нормативите и другите нормативни документи на 

БФКС; 
4. решенията на общото събрание  и на управителния съвет на БФКС. 
Чл. 19 (1) За извършено дисциплинарно нарушение се налагат следните наказания: 
1. официално предупреждение; 
2. глоба от 50 до 500 лева;  
3. дисквалификация от изпитание или състезание; 
4. лишаване от права на съдия или друго спортно – техническо лице за период до 

една година; 
5. окончателно лишаване от  права на съдия или друго спортно- техническо лице; 
6. лишаване от състезателни права на спортист, картотекиран от БФКС  за период 

до една година; 
7. окончателно лишаване от  състезателни права на спортист, картотекиран от 

БФКС; 
(2) Наказанията по ал. 1, т. 1 и 2 могат да се налагат заедно с друго наказание. 

Глобата се събира в полза на БФКС. 
(3) Дисциплинарните наказания се налагат, като се вземат предвид формата на 

вината, накърнените интереси, причините и условията, довели до извършване на 
нарушението, подбудите и другите смекчаващи или отегчаващи отговорността 
обстоятелства. 

(4) В маловажни случаи на нарушения председателят на Комисията по 
дисциплинарни производства, арбитраж и етика може да направи лично 
предупреждение на провинилото се лице. 

 
Давност 
 
Чл. 20 (1) Дисциплинарното преследване се погасява по давност, когато наказание 

не е наложено в продължение на една година от извършване на нарушението, както и 
при смърт на извършителя. 

 (2) Образуването на наказателно или административнонаказателно производство 
не изключва дисциплинарната отговорност и не спира давността. 
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Дисциплинарно производство 
 
Чл. 21. (1) Дисциплинарно производство се образува с решение на Комисията по 

дисциплинарни производства, арбитраж и етика при писмено съобщение, сигнал или 
жалба от физически или юридически лица, държавни органи, както и въз основа на 
авторски публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено 
дисциплинарно нарушение по реда на настоящия кодекс. 

(2) Анонимните съобщения не представляват основание за образуване на 
дисциплинарно производство. 

(3) Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, 
когато може да се направи основателно предположение за извършено дисциплинарно 
нарушение. 

Чл. 22. (1) Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика има 
следните правомощия: 

1. взема решения за спиране упражняването на състезателни и/или треньорски 
и/или съдийски права и/или права на други спортно-технически лица за срок до един 
месец. В тези случаи в горния едномесечен срок комисията е длъжна да се произнесе с 
решение, с което да наложи наказание или да установи, че уличеното лице не е 
извършило нарушението; 

2. изслушва заинтересуваните страни; 
3. произнася се с решение, с което налага дисциплинарно наказание или 

установява, че уличеното  лице не е извършило нарушението; 
4. определя вида и размера на дисциплинарното наказание. 
Чл. 23. (1) Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика може да 

взема решения ако на заседанието присъстват поне 2/3 от нейните членове. 
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, 
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този 
член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Решенията се 
приемат с обикновено мнозинство от половината плюс един от присъстващите членове. 

(2) Член на състава на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и 
етика, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението с особено 
мнение, което се прилага към решението. 

Чл. 24. Член на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика не 
може да участва при разглеждане на конкретен случай, ако се явява “свързано лице” по 
смисъла на този кодекс с някое от лицата, извършили нарушението.  

Чл. 25. (1)  Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика 
самостоятелно отнема състезателни и/или треньорски и/или съдийски права и/или 
права на други спортно-технически лица за период до три месеца. 

(2) Отнемане на състезателни и/или треньорски и/или съдийски права и/или права 
на други спортно-технически лица за период по-дълъг от три месеца, както и 
окончателно отнемане на права се извършва с решение на Комисията по 
дисциплинарни производства, арбитраж и етика, което влиза в сила след 
потвърждаването му от Управителния съвет на БФКС. 

(3) Решенията на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика,  с 
които е наложено наказание “официално предупреждение” не подлежат на обжалване.  

(4) Решенията на Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика, 
които влизат в сила след потвърждаването им от Управителния съвет на БФКС, 
подлежат на обжалване пред Общото събрание на БФКС. 

(5) Всички останали решения на Комисията по дисциплинарни производства, 
арбитраж и етика подлежат на обжалване пред Управителния съвет на БФКС. 
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Чл. 26. Право да подаде жалба има лицето на което е наложено дисциплинарно 
наказание по реда на този правилник, или негов пълномощник.  

Чл. 27. Жалбите се подават в 14-дневен срок от уведомяване за решението на 
Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика. Подаването на жалба не 
спира изпълнението на наложените дисциплинарни наказания. 

Чл. 28.  Управителният съвет на БФКС се произнася с решение в срок до 3 месеца 
от подаването на жалбата. 

 
Съобщения 
 
Чл. 29. Съобщенията по настоящия кодекс, включително и съобщенията за 

изготвени решения на органите в дисциплинарното производство, се връчват на 
адресата чрез лично предаване или с писмо с обратна разписка. 

Чл. 30. Всички наложени санкции по реда на този кодекс се оповестяват в 
официалния сайт на БФКС. 

 
 
Изпълнение на глоби 
 
Чл. 31. (1) Наложените глоби следва да бъдат платени  не по-късно от 3 месеца от 

получаване на съобщението за наложена глоба в касата на БФКС или по банковата й 
сметка. 

(2) За забава в плащането на наложена глоба наказаното лице дължи наказателна 
лихва от 1.5% месечно върху размера на невнесената глоба.  Закъснения в плащането на 
наложени глоби, придължили повече от един месец, ще бъдат разглеждани като 
дисциплинарно нарушение по смисъла на този кодекс. 

 
Допълнителни разпоредби 
 
Пар. 1. По смисъла на настоящия кодекс: 
1. “треньори и инструктори” са лицата с необходимата квалификация съгласно 

Правилника за практикуване на треньорската и инструкторската професии в системата 
на БФКС; 

2. “съдии” са  членовете на съдийска комисия, техническите делегати, 
ветеринарните делегати, строителите на паркури, стюардите, членовете на ветеринарна 
комисия, членовете на апелативна комисия, директора на състезание и членовете на 
организационен комитет на състезание; 

3. “други спортно – технически лица” са шефовете на отбори, треньорите, 
инструкторите, ветеринарните лекари на отбори, подковачите, хуманните лекари на 
отбори или други лица от техническия или медицинския екип на отделно състезание 
или на определен състезател  или отбор; 

4. “свързано лице” по смисъла на чл. 24 от този кодекс, е член на Комисията по 
дисциплинарни производства, арбитраж и етика, който: 

а) е съпруг, роднина по права линия или по съребрена линия - до четвърта степен 
включително на някое от лицата, извършили нарушението; 

б) участва в управлението на спортния клуб, който е регистрирал или е носител на 
състезателните права на лицето, извършило нарушението; 

в) направил е дарение или спонсорство в полза на лицето извършило нарушението 
или в полза на спортния клуб, който е регистрирал или е носител на състезателните 
права на нарушителя. 
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5. “официално предупреждение” е официално деклариране на порицание с 
предупреждението, че ако бъдат извършени други нарушения, санкциите ще са по – 
сгроги. 

6. “лишаване  от права” е забрана за съдия или друго спортно- техническо лице 
по смисъла на настоящия кодекс, да упражнява дейности, свързани с управлението или 
подпомагането на тренировачния и състезателния процес на състезателите; 

7. “лишаване от състезателни права” е забрана за състезател да участва в 
състезания от държавния или международния спортен календар, администриран от 
БФКС. 

 
Заключителна  разпоредба 
 
Пар. 1. Настоящия Кодекс за поведение е утвърден с Решение № 3,                 

Протокол № 2 от 20.03.2009 г. на УС на БФКС. 


