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ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. минималните изисквания за изпълнението на длъжности от спортнопедагогическите кадри в областта на конния спорт и функционалните характеристики
на тези длъжности;
2. изискванията за поддържане и повишаване на квалификацията на спортнопедагогическите кадри в системата на конния спорт.
3. редът за водене на регистъра на лицата по т. 1.

Чл. 2.(1) Спортно-педагогически кадри са лицата, които извършват обучение и
тренировки в системата на конния спорт, както и лицата, които предоставят спортни
услуги, свързани с обучение и тренировки.
(2) Системата на конния спорт обхваща учебно-тренировъчната и спортносъстезателната дейност в спортните клубове по чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото
възпитание и спорта.
(3) Длъжностите, които могат да изпълняват спортно-педагогическите кадри са:
1. инструктор;
2. помощник-треньор;
3. треньор;
4. старши треньор;
5. главен треньор.
(4) Длъжностите по ал. 3 по конен спорт могат да се изпълняват само от лица,
които отговарят на минималните изисквания, определени в раздел II.
(5) Спортните клубове членове на БФКС и другите физически и юридически лица,
които предоставят спортни услуги в областта на конния спорт и ездата, са длъжни да не
допускат лица, които не отговарят на изискванията по раздел II, да изпълняват
длъжности по ал. 3.
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ГЛАВА ВТОРА
Минимални изисквания за изпълнение на длъжности от
спортно-педагогическите кадри в областта на конния спорт
Чл. 3. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „инструктор“ са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация
„инструктор“ по конен спорт, или „инструктор по адаптирана физическа активност и
спорт за хора с увреждания“ съгласно изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение; или:
2. завършено средно образование и придобита професионална квалификация
„помощник-треньор“ по конен спорт съгласно изискванията на Закона за
професионалното образование и обучение с хорариум не по-малко от 400 присъствени
учебни часа, включващ спортно-педагогически и медико-биологични предмети; или:
3. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по конен
спорт в акредитирано висше училище в професионално направление „Спорт“ по
специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 200 академични часа,
включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини.
Чл. 4. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „помощник-треньор“
са:
1. завършено средно образование и придобита професионална квалификация
„помощник-треньор“ или „треньор“ по конен спорт съгласно изискванията на Закона за
професионалното образование и обучение; или:
2. завършено средно образование и проведено допълнително обучение по конен
спорт в акредитирано висше училище в професионално направление „Спорт“ по
специализиран учебен план с хорариум не по-малко от 500 академични часа,
включващ спортно-педагогически и медико-биологични дисциплини; или:
3. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 3, т. 1 и три години
професионален опит като инструктор; или:
4. наличие на образователно и квалификационно ниво по чл. 3, т. 1 или т. 3 и
спечелени медали по съответния вид спорт от олимпийски игри, световни , европейски
първенства и балкански шампионати (за мъже и жени).
Чл. 5. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „треньор“ са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
"бакалавър" – „треньор по конен спорт“; или:
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2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и придобита професионална квалификация „треньор по конен спорт“ в
условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в
професионално направление „Спорт“; или:
3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ в професионално направление „конен спорт“ или „Педагогика на
обучението по физическо възпитание“ и придобита професионална квалификация
„треньор“ по конен спорт съгласно изискванията на Закона за професионално
образование и обучение.
Чл. 6. (1) Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „старши треньор“
са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
"бакалавър" – „треньор по конен спорт“, три години професионален опит като
помощник-треньор и две години професионален опит като треньор по конен спорт;
или:
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“, придобита професионална квалификация „треньор по конен спорт“ в
условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в
професионално направление „Спорт“, три години професионален опит като помощниктреньор и две години професионален опит като треньор по съответния вид спорт.
(2) За лицата, притежаващи образователна и научна степан „доктор“ или „доктор
на науките“ в професионално направление „Спорт“ и за спечелилите медали по
съответния вид спорт от олимпийски, световни , европейски първенства, Балкански
шампионати и Световни купи „Гран при“ (за мъже и жени) не се изисква
професионалния опит по ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 7. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността „главен треньор“ са:
1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ в професионално направление „конен спорт“ след придобита
професионална квалификация „треньор по конен спорт“ в акредитирано висше
училище в професионално направление „Спорт“ и три години професионален опит
като треньор и/или старши треньор по съответния вид спорт; или:
2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ в професионално направление „Спорт“ или „Педагогика на обучението по
физическо възпитание“ след придобита професионална квалификация „треньор по
конен спорт“ в акредитирано висше училище в професионално направление „Спорт“,
спечелени медали по съответния вид спорт от олимпийски игри, световни , европейски
първенства, Балкански шампионати и Световни купи „Гран при“ (за мъже и жени) и три
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години професионален опит като треньор и/или старши треньор по съответния вид
спорт.

ГЛАВА ТРЕТА
Функционални характеристики на длъжностите на спортнопедагогическите кадри
Чл. 8. Длъжността „инструктор“ включва следните основни функции:
1. провежда обучение на лица и групи в клуба по конен спорт;
2. подготвя състезатели и коне за участие в състезания по конен спорт на нива:
начинаещи, деца и юноши ;
3. Осигурява безопасност на спортистите, практикуващите спорт в спортните
клубове или в свободното време, както и по време на тренировъчни занимания,
спортни дейности и състезания
4. спомага за постигане на среда с минимален риск от разпространение и
употреба на допинг сред спортистите и лицата и използваните кон, които спортуват;
5. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра („феър
плей).
Чл. 9. Длъжността „помощник-треньор“ включва следните основни функции:
1.
планира, организира и провежда обучение на начинаещи, деца , юноши и
мъже в спортните клубове;
2.
извършва селекция на деца , юноши и мъже и ги насочва към занимания
по конен спорт;
3.
подготвя състезатели и коне за участие в състезания по конен спорт на
ниво начинаещи, деца , юноши и мъже;
4.
подпомага подготовката и участието на деца , юноши и мъже в
състезания от държавния и международния спортен календар на съответната спортна
федерация
5.
организира своевременното преминаване на състезателите през
периодични и предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за
спазване на Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност,
приета с Постановление № 453 на Министерския съвет от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 2015
г.);
6.
прилага мерки за безопасност на спортистите по време на обучение,
тренировъчни занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
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7. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра („феър
плей).
Чл. 10. Длъжността „треньор“ включва следните основни функции:
1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните
клубове;
2. участва в организирането на състезанията на спортистите;
3. провежда тренировъчния процес със спортистите от клубния и националните
отбори;
4. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за
самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;
5. участва в извършването на селекцията на спортистите от националните отбори;
6. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;
7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни
занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
8. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра („феър
плей);
9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване
на техните знания и умения.
Чл. 11. Длъжността „старши треньор“ включва следните основни функции:
1. планира, провежда, оценява и контролира тренировъчния и състезателния
процес със спортисти в спортните клубове и националния отбор;
2. участва в извършването на селекцията на спортистите от националния отбор;
3. анализира резултатите и класиранията на спортистите;
4. подпомага треньора и помощник-треньора при провеждане на тренировъчния
и състезателния процес;
5. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;
6. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни
занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
7. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра („феър
плей).
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8. участва като преподавател и лектор при повишаването квалификацията на
инструкторите, помощник треньорите и треньорите;
Чл. 12. Длъжността „главен треньор“ включва следните основни функции:
1. управлява тренировъчния и състезателния процес на спортистите от
националните отбори и от спортните клубове;
2. разработва и контролира изпълнението на програми, планове и модели за
подготовка на спортистите от националните отбори и от спортните клубове;
3. внедрява иновативни, научно-изследователски и методически подходи в
подготовката на спортистите;
4. разработва и прилага комплексна методика за контрол на резултатите и
класиранията, постигнати от спортистите на състезания;
5. контролира и оценява работата на инструкторите, помощник треньорите,
старши треньорите и старши треньорите;
6. определя спортистите за включване в националните отбори;
7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни
занимания, спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;
8. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и
предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;
9. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра („феър
плей).
10. участва като преподавател и лектор при повишаването квалификацията на
инструкторите, помощник - треньорите и треньорите;
Чл. 13. Функционалните характеристики по чл. 9 – 13 се прилагат и по отношение на
спортно-педагогическите кадри извън системата на БФ конен спорт, само доколкото са
съвместими със спецификата на дейността по предлагане на спортни услуги в областта
на конния спорт.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Поддържане и повишаване на квалификацията на спортнопедагогическите кадри
Чл. 14. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжността „инструктор по
конен спорт“, са длъжни да поддържат и повишават своята професионална
квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други форми на обучение най-малко веднъж на
четири години, организирани от БФКС и успешно положени изпити в случаите,
предвидени в настоящата наредба.
Чл. 15. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжности по чл. 2, ал. 3, т. 2-5,
са длъжни да поддържат и повишават своята професионална квалификация чрез:
1. самоподготовка;
2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко веднъж на
четири години от БФ „Конен спорт“ и успешно положени изпити в случаите,
предвидени в настоящата наредба.
Чл. 16. Спортно-педагогическите кадри са длъжни да познават и спазват
нормативните актове на БФ Конен спорт и тези уреждащи обществените отношения в
областта на физическото възпитани е спорта.
Чл. 17. (1) БФ конен спорт въвежда лицензионна система за контрол на
квалификацията на спортно педагогическите кадри в системата на конния спорт, както
следва:
• Лиценз „І ниво“;
• Лиценз „ІІ ниво“;
• Лиценз „ІІІ ниво“;
• Лиценз „ІV ниво“;
• Лиценз „V ниво“.
(2) Лице, което няма издаден лиценз от БФ Конен спорт, не може да бъде вписано
в регистъра за спортно-педагогическите кадри на федерацията и в националния
регистър на ММС и не може да изпълнява длъжност по чл. 2, ал. 3 от настоящата
наредба.
(3) БФ Конен спорт чрез членовете на УС – представители на клубовете по
региони, извършва текущ контрол за спазване на изискванията на чл. 14 и чл. 15 от
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настоящата наредба. Лицата, извършващи контрола, имат право да извършват
проверки и изискват сведения и документи от спортно-педагогическите кадри,
включително и от вписаните в регистъра на спортно – педагогическите кадри
физически лица, които извършват спортни услуги, от председателите на клубове, както
и да търсят съдействието от компетентните органи за установяване на факти и
обстоятелства, свързани с образованието и професионалния опит на спортнопедагогическите кадри. Резултатите от всяка проверка следва да бъдат докладвани
писмено пред УС.
(4) Всяка година при картотекиране на клубовете БФ Конен спорт извършва
мониторинг на вписаните в регистъра на спортно-педагогическите кадри, действащи
спортно-педагогически кадри в системата на конния спорт.
(5) Треньор или инструктор, вписан в регистъра за спортно-педагогическите
кадри на федерацията и в националния регистър на ММС и не изпълнил изискванията
по чл. 14 и чл. 15 от настоящата наредба, минава в по-долно ниво лиценз, а ако
има лиценз „І ниво“, то лиценза се отнема.
Чл. 18. За придобиване на Лиценз „І ниво“ трябва да бъдат спазени изискванията по
чл. 3 от настоящата наредба. Полученият лиценз „І ниво“ е с направление „Общ
профил“.
Чл. 19. (1) Лиценз „ІІ ниво“ придобиват лицата, които:
1. отговарят на изискванията по чл. 4 от настоящата наредба, и
2. имат три години стаж като инструктори с Лиценз „І ниво“ в системата на БФКС
и завършен успешно курс „Левъл 1“ на ФЕИ или приравнен към това ниво курс към
съответно учебно заведение и/или БФ Конен спорт, и
3. имат доказан практически принос за конният спорт - подготвили са минимум
три деца взели участие във финали на Държавен шампионат.
(2) Треньори, завършили НСА "В. Левски", специалност „Конен спорт" получават
стартов лиценз „ІІ ниво“, без да е необходим треньорски стаж.
(3) Полученият лиценз „ІІ ниво“ е с направление „Общ профил“.
Чл. 20. (1) Лиценз „ІІІ ниво“ придобиват лицата, които:
1. отговарят на изискванията по чл. 5 от настоящата наредба, и
2. имат 3 години стаж като треньори с Лиценз „ІІ ниво“ в системата на БФКС и
завършен успешно курс „Левъл 2“ на ФЕИ или приравнен към това ниво курс към
съответно учебно заведение и/или БФ Конен спорт, и
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3. имат доказан практически принос за конният спорт - подготвили са минимум
три деца и един юноша взели участие във финали на Държавни шампионати и
завоювали до шесто място в крайното класиране.
(2) Полученият лиценз „ІІІ ниво“ е със специализирано направление за една от
четирите дисциплини и носи името: „Профил прескачане на препятствия“, „Профил
обездка“, „Профил всестранна езда“, „Профил издръжливост“.
Чл. 21. (1) Лиценз „ІV ниво“ придобиват лицата, които:
1. отговарят на изискванията по чл. 6 от настоящата наредба , и
2. имат 3 години стаж като треньори с Лиценз „ІІІ-то ниво“ в системата на БФ
Конен спорт и завършен успешно курс „Левъл 3“ на ФЕИ или приравнен към това ниво
курс към съответно учебно заведение /или БФ Конен спорт, и
3. имат доказан практически принос за конният спорт - подготвили са състезатели
на ниво деца, юноши и мъже включени в разширените състави на националните
отбори и участващи във финалите на Държавни шампионати и завоювали до шесто
място в крайното класиране.
(2) Полученият лиценз „ІV ниво“ е със специализирано направление за една от
четирите дисциплини и носи името: „Профил прескачане на препятствия“, „Профил
обездка“, „Профил всестранна езда“, „Профил издръжливост“.
Чл. 22. (1) Лиценз „V-то ниво“ придобиват лицата, които:
1. отговарят на изискванията по чл. 7 от настоящата наредба , и
2. имат доказан практически принос за конният спорт - подготвили са
състезатели на ниво деца, юноши и мъже включени в основните състави на
националните отбори и участващи във финалите на Държавни шампионати и
завоювали класации до трето място в крайното класиране.
(2) Управителният съвет може да присъди Лиценз „V-то ниво“ по предложение
на Лицензионната комисия на треньори с лиценз „ІV ниво“ за особен принос в
развитието на конния спорт в Р България.
(3) Полученият лиценз „V-то ниво“ е със специализирано направление за една от
четирите дисциплини и носи името: „Профил прескачане на препятствия“, „Профил
обездка“, „Профил всестранна езда“, „Профил издръжливост“.
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ГЛАВА ПЕТА
Национален регистър на спортно-педагогическите кадри в
областта на конния спорт
Чл. 23. (1) БФ Конен спорт води регистър на спортно-педагогическите кадри.
(2) Физическите лица, които предоставят спортни услуги по конен спорт , се
вписват в регистъра на федерацията.
На същите БФКС издава треньорски карти.
(3) При вписването в регистъра БФ Конен спорт извършва проверка за
съответствието на лицата с минималните изисквания, определени в Глава II, изискват и
съхраняват копия от документите, удостоверяващи съответствието.
Чл. 24. (1) БФ Конен спорт издава треньорски карти на спортно-педагогическите
кадри от системата на федерацията, вписани в регистъра на спортно – педагогическите
кадри.
(2) Върху треньорската карта трябва да бъде поставена снимка на притежателя и
тя трябва да съдържа:
1. Българска федерация конен спорт
2. номера от регистъра под който е заведен специалиста
3. трите имена
4. година на раждане
5. името на клуба /организацията в който извършва дейността
6. заеманата длъжност
7. длъжността за която отговаря образованието му
8. образователна институция издала документа за правоспособност,.
9. образователно – квалификационна степен
10. година на завършване, серия и номер на съответния документ,
11. професионален опит,
12. завършено допълнително обучение, място, дата и име на организатора
13. получени звания и награди
14. вида лиценз, който лицето притежава
15. подпис на ръководителя на федерацията и печат на федерацията.
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(3) Българска федерация конен спорт води регистър на издадените треньорски
карти.
Чл. 25. (1) Въз основа на данните, подържани в регистъра на федерацията за спортно
- педагогически кадри,
БФ Конен спорт вписва в Националния регистъра на
Министерството на младежта и спорта следните данни:
1. наименование на вида спорт;
2. име, презиме, фамилия и година на раждане на лицето;
3. месторабота – адрес и телефон на спортна организация или на друго лице,
предоставящо спортни услуги;
4. заемана длъжност;
5. завършено образование – образователна институция, вид, образователно ниво
или образователно-квалификационна степен, година на завършване, специалност,
професионална квалификация, серия и номер на съответния документ;
6. професионален опит;
7. завършени курсове и следдипломни квалификации – място и период на
провеждане, номер на съответния документ;
8. получени звания и награди.
(2) Данните по ал. 1 се вписват от лице от БФ Конен спорт, изрично определено
със заповед на Генералния секретар на федерацията. БФ Конен спорт носи отговорност
за достоверността на въвежданата информация.
(3) В едномесечен срок от възникване или промяна на обстоятелство, подлежащо
на вписване, лицата по ал. 2 въвеждат данните в регистъра по ал. 1.
Чл. 26. Спортно-педагогически кадри, които не са вписани в регистъра на БФ Конен
спорт по чл. 23 от настоящата наредба и в националния регистър на ММС и нямат
треньорска карта с вписване за вида лиценз, който притежават, нямат право да
осъществяват дейности по обучение и тренировки и да изпълняват длъжностите по чл.
2, ал. 3.

ГЛАВА ШЕСТА
Лицензионна комисия
Чл. 27. (1) Лицензионната комисия към УС на БФ Конен спорт извършва
лицензирането на спортно – педагогическите кадри в системата на конния спорт.
(2) Лицензионната комисия:
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1. проверява съответствието на спортно-педагогическите кадри с минималните
изисквания, определени в Глава II от настоящата наредба и лицензионната система на
федерацията;
2. провежда изпити на лицата, успешно завършили предвидените в настоящата
наредба задължителни курсове в следните случаи:
а) при издаване на първи четиригодишен лиценз;
б) при подновявяне на лиценз на лице с издаден лиценз, което не е упражнявало
длъжност по чл. 2 в продължение на четири или повече години.
3. произнася се с решения, с които присъжда или отказва да присъди лиценз,
повишава, понижава или отнема лиценз.
(3) При упражняване на правомощията си, Лицензионната комисия има право да
изисква сведения и документи от спортно-педагогическите кадри, включително и от
вписаните в регистъра на спортно – педагогическите кадри физически лица, които
извършват спортни услуги, от председателите на клубове, както и да търси
съдействието от компетентните органи за установяване на факти и обстоятелства,
свързани с образованието и професионалния опит на спортно-педагогическите кадри.
Чл. 28. (1) Лицензионната комисия се състои от девет члена.
(2) Съставът на комисията включва осем постоянни членове, а именно:
1. Председател: представител на БФ “Конен спорт“;
2. Зам. Председател: Председателя на Комисията по спортно – педагогическите
кадри, съдиите, строителите на трасета и стюарди;
3. Представител на Комисията по прескачане на препятствия;
4. Представител на Комисията по обездка;
5. Представител на Комисията по всестранна езда;
6. Представител на Комисията по издръжливост;
7. Представител на Ветеринарната комисия;
8. Правоспособен юрист.
(3) При присъждане или подновяване на лицензи ІV-то и V-то ниво, в състава на
комисията се включва и чуждестранен представител на ФЕИ за подготовка на треньори.
(4) Членовете на комисията се определят от Управителния съвет по предложение
на Председателя на Комисията по спортно – педагогическите кадри, съдиите,
строителите на трасета и стюарди, съгласувано със:
1. БФКС – относно Председателя, правоспособния юрист и чуждестранния
представител;
13

2. комисиите по дисциплини и Ветеринарната комисия – относно техните
представители в Лицензионната комисия.
(5) Членовете на комисията – представители на комисиите по дисциплини, следва
да имат завършено висше образование в професионално направление „конен спорт“
или завършено средно образование и успешно завършен курс ФЕИ Левъл -2.
Чл. 29. (1) Мандатът на членовете на Лицензионната комисия се прекратява с
мандата на Управителния съвет.
(2) Всеки от членовете на Лицензионната комисия може да бъде освободен и
преди изтичане на мандата, за който е избран, с решение на Управителния съвет.
Чл. 30. (1) Присъждането, респ. заверяването/подновяването на лицензи се
провежда ежегодно в две сесии: пролетна (през м. февруари) и есенна (през м.
ноември). Началото и продължителността на всяка сесия се решава от УС и се обявява в
официалния сайт на БФ Конен спорт. За пролетната сесия молбите на кандидадите с
приложенията към тях се подават най-късно до 31 януари, а за есенната сесия - найкъсно до 31октомври.
(2) Лицензионната комисия може да понижава и да отнема лицензи и извън
сесиите, ако са налице предпоставките за това.
Чл.31. (1) Лицензионната комисия взема решения само присъствено.
(2) Заседанията на Лицензионната комисия за присъждане, респ.
заверяване/подновяване на лицензи І, ІІ и ІІІ ниво, са редовни ако на тях присъстват
председателя, зам. председателя, правоспособния юрист, представителя на
Ветеринарната комисия и представителя / представителите на комисията / комисиите
по съответната дисциплина / дисциплини, лиценз за която се разглежда.
(3) Заседанията на Лицензионната комисия за присъждане, респ. заверяване /
подновяване на лицензи ІV и V ниво, са редовни ако на тях присъстват посочените в
ал. 2 членове и чуждестранния представител на ФЕИ за подготовка на треньори.
(4) Лицензионната комисия приема решения с явно гласуване и с обикновено
мнозинство от присъстващите членове. При равен брой гласове решаващ е гласът на
представителя на комисията по съответната дисциплина.
Чл. 32. (1) Решенията на Лицензионната комисия трябва да съдържат мотиви по
всички въпроси, относими към съответствието на кандидата за лиценз с изискванията
на настоящата наредба, респ. по всички предвидени в наредбата предпоставки за
понижаване или отнемане на лиценз.
(2) Решенията заедно с мотивите се изготвят и се публикуват в официалния сайт
на БФ „Конен спорт“ най-късно в 7-дневен срок от заседанието, в което комисията се е
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произнесла. От датата на
заинтересованите страни.

публикуването им

решенията се считат съобщени на

Чл. 33. (1) Решенията на Лицензионната комисия, с които се отнема или понижава
лиценз, както и постановените откази за присъждане /заверяване/ на лиценз,
подлежат на обжалване пред Управителния съвет на БФ „Конен спорт“.
(2) Право на жалба имат:
1. лицата, чийто лиценз е отнет или понижен;
2. лицата, получили отказ за присъждане на лиценз.
(3) Жалба се подава в 14 – дневен срок от обявяване на обжалваното решение в
сайта на БФ „Конен спорт“. Подаването на жалба не спира изпълнението на
обжалваното решение.
(4) За разглеждане на жалбата следва да бъде внесена такса от 50 лева в полза на
БФ Конен спорт.
Чл. 34. (1) Управителният съвет се произнася по жалбата в двумесечен срок от
постъпването ѝ с решение, което е окончателно.
(2) Управителният съвет отменя обжалваното решение, когато установи, че:
1.
решението противоречи на изискванията
законодателство или на настоящата наредба;
2.
решението не е мотивирано.

на

действащото

(3) В случай, че Управителният съвет постанови решение, с което уважи жалбата,
БФ Конен спорт възстановява на жалбоподателя платената по жалбата такса в
едномесечен срок от постановяване на решението.

ГЛАВА СЕДМА
Лицензиране
Чл. 35. (1) Кандидатите за лиценз подават до Лицензионната комисия следните
документи:
1. Молба по образец;
2. Автобиография, описваща подробно състезателния и треньорския опит на
кандидата, както и образованието му;
3. Диплом за завършено образование или треньорска школа;
4. Снимка на електронен носител;
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5. Спортна характеристика, издадена от клуба по конен спорт , където е
местоработата на кандидата - в случаите на повишаване на лиценз ;
6. Становище от клуба по конен спорт - член на БФ Конен спорт, в който
кандидатът ще изпълнява длъжност след лицензирането му – в случаите на издаване
на първи (начален) лиценз на лице, което не е вписано в регистъра на спортнопедагогическите кадри;
7. Внесена такса 50 лв. в полза на БФ Конен спорт.
Чл. 36 (1) За получаването на лиценз І и ІІ ниво, лицата трябва да изпълняват
минималните изисквания за длъжността „инструктор“ и „помощник треньор“.
Полученият лиценз е с направление „Общ профил“.
(2) За получаването на лиценз ІІІ, ІV и V ниво, лицата трябва да изпълняват
минималните изисквания за длъжността „треньор“, „старши треньор“ или „главен
треньор“. Полученият лиценз е със специализирано направление за една от четирите
дисциплини и носи името „Профил прескачане на препятствия“, „Профил обездка“,
„Профил всестранна езда“, „Профил издръжливост“.
(3) Лицензът е с валидност 4 (четири) години, освен в случаите по чл. 38.
Чл. 37. В случай, че Лицензионната комисия удовлетвори подадената молба, БФ
Конен спорт издава на инструктора / треньора треньорска карта по образец,
удостоверяващ вида лиценз, който той получава.
Чл. 38. (1) Лицензионната комисия присъжда първи (начален) лиценз на лице, което
не е вписано в регистъра на спортно-педагогическите кадри, само въз основа на
представените от лицето документи и при спазване изискванията на Глава ІІ от
настоящата наредба, без провеждане на курс / семинар и изпит по реда на настоящата
глава. Началният лиценз е с валидност 1 година .
(2) След изтичане срока на началния лиценз, на лицето се присъжда лиценз при
спазване изискванията на настоящата наредба и след успешно завършен курс и
успешно положен изпит за съответното ниво лиценз.
Чл. 39. (1) Издадените лицензи се заверяват / подновяват или повишават по
решение на Лицензионната комисия на всеки 4 години или при предсрочно искане от
треньор / инструктор, след успешно завършен задължителен семинар / курс, както
следва:
1. За лиценз І ниво – курс за начално обучение и любителска езда;
2. За лиценз ІІ ниво – курс за ниво на подготовка деца и юноши;
3. За лиценз ІІІ ниво - курс за ниво на подготовка клас „Л“;
4. За лиценз ІV ниво - курс за ниво на подготовка клас „Т“;
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5. За лиценз V ниво - курс за ниво на подготовка клас „Т“ и спорт за високи
постижения.
(2) Курсовете за получаването на лиценз І и ІІ ниво задължително включват теми
за:
- Начално обучение по конен спорт;
- Обездка на коня – ниво клас Н, юноши до 14 и 18г. възраст;
- Прескачане на препятствия – ниво клас Н, юноши до 14 и 18г. възраст;
- Всестранна езда - ниво клас Н, юноши до 14 и 18г. възраст;
- Издръжливост - ниво клас Н и юноши;
- Ветеринарна подготовка;
- Педагогика и психология;
- Правилознание;
(3) Курсовете за получаване на лиценз ІІІ, ІV и V ниво са със специализирано
направление за една от четирите дисциплини и в зависимост от това задължително
включват теми за:
- Обездка на коня – ниво клас Свети Георги и Интермедиер I
- Прескачане на препятствия – ниво клас Л и Т
- Всестранна езда - ниво клас 2* и 3*
- Издръжливост - ниво клас 2* и 3*
- Планиране на подготовката за всяка отделна дисциплина
- Ветеринарна подготовка
- Педагогика и психология
- Правилознание
(4) Курсовете се провеждат в рамките на сесиите по чл. 30 от лектори с
квалификация „старши треньор“ и /или „главен треньор“ и квалифицирани
преподаватели, включително и от членове на Лицензионната комисия. Управителният
съвет утвърждава лекторите и преподавателите за всяка сесия, по предложение на
председателя на Комисията по спортно – педагогическите кадри, съдиите, строителите
на трасета и стюарди или на друг член на УС.
(5) Лицензионната комисия изготвя и утвърждава програма, по която се провежда
всеки курс, включваща теоретична и практическа част.
Чл. 40. (1) Лицензионната комисия провежда изпит на лицата, успешно завършили
съответния курс. За присъждане на всяко ниво лиценз изпит се полага еднократно. При
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последващо подновяване / заверяване на лиценза, кандидатът завършил успешно
задължителния курс, не полага изпит .
(2) Изпитът по ал. 1 включва две части:
1. теоретичен – писмен чрез тест;
2. практически – изнасяне на тренировъчен урок.
(2) Изпитът е с оценка "издържал" и "неиздържал".
(3) Кандидатите, заявили желание да получат лиценз ІІІ, ІV и V ниво за повече от
една дисциплина, трябва да изпълнят изискванията за всяка отделна дисциплина, да
завършат курс и да се явят на изпит за всяка отделна дисциплина.
Чл. 41. Инструкторите / треньорите с издаден лиценз, които не са изпълнявали
длъжност по чл. 2, ал. 3 четири или повече години, за подновяване на лиценза си
следва: да вземат участие в задължителен семинар / курс, да покрият изискванията за
подновяване на съответния лиценз, който са притежавали преди прекъсване на
дейността си и успешно да положат изпит пред Лицензионната комисия.
Чл. 42. Лицензионната комисия има право да понижава и да отнема, лицензите поради
некомпетентност, липса на професионализъм, неспазване Устава на БФ “Конен спорт“
или неспазване изискванията по чл.8, т.3 и т. 5, чл. 9, т. 6 и т.7, чл. 10, т.7 и т. 8, чл. 11, т.
6 и т. 7, чл. 12, т. 7 и т. 9 от настоящата наредба, както и при неявяване на
задължителен опреснителен курс или неуспешно положен изпит.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Лицензирането на спортно – педагогическите кадри, вписани в
националния регистър на спортно – педагогическите кадри, започва веднага след
влизането в сила на тази наредба. Никой клуб не може да бъде картотекиран за
участие в Държавните първенства съгласно Наредбата на БФ Конен спорт за
организация на проявите от ДСК и Купа България през 2019 г., без представяне на
съответния лиценз, издаден съгласно настоящата наредба.
(2) До края на 2018 г. Лицензионната комисия присъжда съответно ниво лиценз и
БФ Конен спорт издава треньорски карти на спортно-педагогическите кадри, вписани в
действащия регистър на ММС. Лицензи се издават въз основа на:
1. документите, посочени в чл. 35, т. 1-4 , при спазване изискванията на пар. 8, ал.
1 и ал. 3 от настоящите Преходни и заключителни разпоредби;
2. успешно завършен задължителен семинар/курс за съответното ниво лиценз и
успешно положен изпит пред Лицензионната комисия по реда на настоящата наредба;
3. внесена такса в размер на 30 (тридесет) лв.
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§ 2. Лицензионната комисия има право да издаде временен лиценз на лица,
които са записали : висше образование в НСА "В.Левски" специалност "Конен спорт",
или специализация в ЦСДК към НСА“Васил Левски“ за придобиване на свидетелство за
професионална квалификация (треньор по конен спорт) за срок - времетраенето на
образованието.
§ 3 В системата на конен спорт са валидни дипломите издадени до датата на
влизане в сила на настоящата наредба от НСА „Васил Левски“ за специалност
„магистър“ професионално направление „Спорт“ след придобита квалификация конен
спорт, бакалавър треньор по конен спорт и инструктор по конен спорт след завършено
средно образование и проведено допълнително обучение по конен спорт в ЦСДК към
НСА“Васил Левски“, в инструктор категории 1,2 и 3 в „Тракийски университет“ и
помощник – треньор по конен спорт след завършено средно образувание и придобита
квалификация съгласно чл. 10 от ЗПОО в Център за професионална квалификация към
„Иком интелект“ ООД.
§ 4. Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се признават
съгласно условията на Закона за предучилищното и училищното образование, респ.
Закона за висшето образование и нормативните актове по прилагането им.
§ 5. Чуждестранни граждани, които не отговарят на изискванията по раздел II,
могат да изпълняват длъжности по чл. 2, ал. 3 по решение на Управителния съвет на БФ
конен спорт, ако:
1. притежават професионална квалификация по вида спорт, призната за
равностойна на изискващата се съгласно раздел II, придобита в чужда държава
съобразно изискванията на съответното национално законодателство; или:
2. притежават спортно-педагогическа квалификация и/или правоспособност в
съответствие с изискванията на международна спортна федерация по съответния вид
спорт.
§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за физическото
възпитание и спорта и Наредба № 2 на ММС за професионалната правоспособност и
квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на
физическото възпитание и спорта (обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2017 г.).
§ 7. Настоящата наредба влиза в сила от 01.01.2018 г.
§ 8. (1) Спортно-педагогическите кадри, които към влизане в сила на настоящата
наредба изпълняват длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания,
определени в Глава II, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и
квалификация в съответствие с изискванията към изпълняваната от тях длъжност в срок
от четири години от влизане в сила на Наредба № 2 на ММС.
(2) БФ Конен спорт
заличава от регистъра по чл. 23, ал. 1 спортнопедагогическите кадри, които не изпълнят изискването по ал. 1 в посочения срок.
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(3) Спортно-педагогическите кадри, родени до 31.12.1969 г. включително,
запазват длъжностите, които изпълняват към момента на влизане в сила на Наредба №
2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортнопедагогическите кадри, издадена от Министъра на младежта и спорта.
Настоящата наредба е утвърден с Протокол № 7, Решение 1 от 08.08.2017 г. на
Управителния съвет на БФ Конен спорт.
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