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1.1. Цели и задачи 
 
Всички спортни мероприятия през 2022 г. имат за цел:  

1. Да се превърнат в главен фактор за подобряване подготовката на нашите 
състезатели и коне и да излъчат шампиони в различните първенства, възрастови 
групи и дисциплини по класове. 

2. Да популяризират конния спорт и да създават условия за неговото развитие.  
3. Да подпомагат подготовката и определяне съставите на националните отбори, 

за участие  в  международни  турнири и шампионати. 
4. Да съдействат за обогатяване на спортния календар.  
5. Да съдействат за издигане авторитета и утвърждаване на конния спорт у нас и в 

чужбина. 
6. Да се ангажира вниманието на различни фирми и бизнесмени, които имат 

отношение към конния спорт, за инвестиране на средства в него. 
 



9 
 

1.2. Административни и спортно-състезателни зони  
       
Територията на Република България е разделена на следните административни и 
спортно-състезателни зони: 

 Североизточна 

 Северозападна 

 Югоизточна и  

 Югозападна 
– Зона Югозападна България: София – град, София – област, Перник, Благоевград, 

Кюстендил.  
– Зона Северозападна България: Видин, Монтана, Враца, Плевен. 
– Зона Северна България: Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, 

Разград, Силистра, Шумен, Варна, Добрич. 
– Зона Южна България: Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Стара Загора, 

Пловдив, Смолян, Пазарджик. 
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1.3. Регистрация на клуб 
 
Регистрирането на новоучредените клубове се извършва след решение на 
управителния съвет на БФКС, за приемането на съответния клуб за член на БФКС. 

1.3.1. Необходими документи за кандидатстване за членство на нов клуб 

1. Молба от клуба по конен спорт до УС на БФКС за членство по образец – 
оригинал;  

2. Вписване в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания 
3. Учредителен протокол-заверено копие; 
4. Устав на клуба-заверено копие. В устава следва да е предвидено, че в клуба 

членуват само физически лица; 
5. ЕИК (код  по Булстат); 
6. Удостоверение за банкова сметка-заверено копие; 
7. Декларация за липса на свързани лица в Управителен съвет (Образец 4) – 

оригинал; 
8. Удостоверение за регистриран  животновъден обект - заверено копие. 
9. Треньор(и) и инструктор(и) – Списък на  треньорите и инструкторите, чрез които 

клуба ще осъществява учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност - 
оригинал. Посочените в списъка треньорски спортно-педагогически кадри 
следва да отговарят на изискванията на Правилника на на БФКС за упражняване 
на треньорската и инструкторската професия, да бъдат вписани в Регистъра на 
спортно- педагогическите кадри на БФКС  и ММС, след заявка на клуба и лично 
от треньора или инструктора. 
 
Към списъка следва да бъдат приложени заверени копия от трудови, 
облигационни (граждански) договори , включително и договори за извършване 
на обучение и тренировъчна дейност на доброволчески начала, със съответните 
ангажименти и отговорности, сключени с посочените треньорски кадри, с 
посочено образование и квалификация на треньора/инструктора (висше, висше 
специално, средно, завършен треньорски курс), задължително да бъде посочен 
срока на действие на договора. Към всеки договор следва да бъде приложен 
документ за удостоверяване на една от горепосочените категории (съгласно 
Наредба 1 на ММС от 2019 г).  
Треньорът (инструкторът), който ще бъде отговорен за учебно – тренировъчния 
и спортно състезателен процес в клуба трябва да бъде посочен поименно. 
Треньорът (инструкторът) отговорен за учебно – тренировъчна дейност може да 
бъде такъв на не-повече от три клуба. 

10. Декларация, че СК не е член на друга спортна федерация, съответно 
многоспортова федерация, освен в, случаите, в които законът изрично допуска 
да членува в повече от една спортна федерация;  че членовете на управителния 
му орган не са свързани лица, и членовете на управителния му орган и свързани 
с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен клуб, който е 
член на БФКС -оригинал 

11. Списък с минимум 2 състезатели по изискванията на т. 1.4 от настоящата 
Наредба по образец - оригинал. 
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12. Списък с минимум 5 коня по изискванията на т. 1.5. от настоящата Наредба по 
образец - оригинал. 

13. Сключен договор с регистриран ветеринарен лекар по чл. 25 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност за ветеринарномедицинско обслужване на 
конете - заверено копие. 

14. Декларация за материална база отговаряща на  критериите за такава подходяща 
за извършване на учебно-тренировъчна дейност утвърдени от УС на БФКС. 
Списък на спортните обекти на клуба, отговарящи на критериите за материална 
база, подходяща за извършване на учебно-тренировъчна дейност, утвърдени от 
УС на БФКС - оригинал 
Ако към клуба е картотекиран състезател, ползващ база извън тази, посочена от 
тази на клуба, същата трябва  да отговаря на минималните изисквания за учебно 
тренировъчен процес. В противен случай картотекирането на този състезател ще 
бъде отказано.   
Документи, удостоверяващи основанието за ползване на материалната база – 
документ за собственост/за учредено вещно право на ползване/договор за 
предоставяне на ползването на материалната база с посочен срок на 
действие/предварителен договор за сключване на окончателен договор –
заверени копия. 
Форма (статут) на ползване: държавна, общинска, частна (притежаваща 
лицензионен режим от ММС). Ако материалната база е частна собственост и на 
спортния обект ще се провеждат  прояви от държавния спортен календар или 
международни състезания, следва да се представят документите и 
информацията, необходими за вписване на посочения спортен обект в 
регистъра на ММС на спортните обекти – частна собственост, на които се 
провеждат държавни първенства или международни състезания, в съответствие 
с изискванията на Наредба № 1/05.02.2020 г. за публичните регистри в ММС. 

15. Писмено становище от регионалния отговорник, член на Управителния съвет на 
БФ Конен спорт удостоверяващо,че клубът покрива всички изисквания за 
редовен член на федерацията. 

16. Други изисквания по Закона за физическото възпитане и спорта, ако са 
приложими. 
 

Клубовете по  конен спорт, подали молба за членство и приети за членове, са 
задължени в 30 дневен срок след удовлетворяване на молбата за членство да 
картотекират посочените от тях състезатели и коне. ККС, приети за членове през 
календарните месеци ноември, декември и януари, са задължени да извършат 
картотекирането в сроковете, посочени в графика за картотека, утвърден от 
федерацията. Ако горепосочените срокове за картотекиране не бъдат спазени, 
съответният ККС отпада от членство, съгласно чл.17 от устава на БФКС. 

 
Картотекирането на състезатели и коне от новоучредени клубове ще се извършва след 
приемане на клуба за член на федерацията от Управителния съвет  и включването му в 
Националния регистър на ММС. 
Забележка: Документите в оригинал се представят на хартиен носител.  
Документите, за които е предвидено да се представят в заверено копие, се 
представят на хартиен носител или като сканиран електронен образ. 
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Сканираните копия трябва да бъдат с висока разделителна способност и във 
формат JPG, TIF или PDF. 
Документите на хартиен носител се представят в офиса на БФ Конен спорт в гр. 
София 1040, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, стая 533, лично или чрез куриер. 
Документите в електронен вид се изпращат на официалния електронен адрес на 
БФ Конен спорт bef@horsesportbg.org 

1.3.2. Необходими документи за годишна картотека на клуб 

Всички ККС, които ще участват в състезания, трябва да бъдат картотекирани в БФКС. 
Основно картотекиране за 2021 г. – по приложен към Наредбата график. 
Всички картотеки се извършват само в офиса на БФ Конен спорт. 
Изисквания и необходими документи: 

1. Клубът следва да е  вписан в ТРРЮЛНЦ при Агенцията по вписвания  
2. Треньор(и) и инструктор(и) – списък на  треньорите и инструкторите, чрез които 

клуба ще осъществява учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност - 
оригинал. Посочените в списъка треньорски кадри следва да отговарят на 
изискванията на Правилника на на БФКС за упражняване на треньорската и 
инструкторската професия, да бъдат вписани в Регистъра на треньорските  кадри 
на БФКС и ММС или заявени от клуба за вписване.  Към списъка следва да бъдат 
приложени заверени копия от трудови, облигационни (граждански) договори 
или договори за извършване на обучение и тренировъчна дейност на 
доброволчески начала със изразено съгласие за работа като треньор към клуба 
със съответните ангажименти и отговорности , сключени с посочените 
треньорски кадри, с посочено образование и квалификация на треньора 
/инструктора (висше, висше специално, средно, завършен треньорски курс). Към 
всеки договор следва да бъде приложен заверено копие от документ за 
удостоверяване на една от горепосочените категории. Договорът да има срок за 
валидност. 
Треньорът (инструктора), който ще бъде отговорен за учебно – тренировъчния и 
спортно състезателен процес в клуба трябва да бъде посочен поименно.   
Не се разрешава отговорен за учебно – тренировъчна дейност треньор 
(инструктор) да бъде такъв на повече от един клуб.  

3. Декларация, че СК не е член на друга спортна федерация, съответно 
многоспортова федерация, освен в, случаите, в които законът изрично допуска 
да членува в повече от една спортна федерация; и че членовете на 
управителния му орган не са свързани лица, и членовете на управителния му 
орган и свързани с тях лица не са членове на управителен орган на друг спортен 
клуб, който е член на БФКС - в оригинал. 

4. Сключен договор с регистриран ветеринарен лекар по чл.25 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност за ветеринарномедицинско обслужване на 
конете - заверено копие. 

5. Списък с минимум 2 състезатели по изискванията на т. 1.4 от настоящата 
Наредба по образец - оригинал 

6. Списък с минимум 5 коня по изискванията на т. 1.5 от настоящата Наредба по 
образец - оригинал 

7. Документи, удостоверяващи основанието за ползване на материалната база – 
документ за собственост/за учредено вещно право на ползване/договор за 
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предоставяне на ползването на материалната база с посочен срок на действие-
заверени копия. 
 

Клуб извършил промени в своята регистрация, устав и др. е длъжен да предостави 
актуалната информация  в БФКС в 7 дневен срок от датата на възникването на 
промените. 

 
Забележка: Документите в оригинал се представят на хартиен носител или в 
електронен вид подписани с Квалифициран .  
Документите, за които е предвидено да се представят в заверено копие, се 
представят на хартиен носител или като сканиран електронен образ. 
Сканираните копия трябва да бъдат с висока разделителна способност и във 
формат JPG, TIF или PDF. 
Документите на хартиен носител се представят в офиса на БФ Конен спорт в гр. 
София 1040, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, стая 533, лично или чрез куриер. 
Документите в електронен вид се изпращат на официалния електронен адрес на 
БФ Конен спорт bef@horsesportbg.org 

1.3.3. Годишна такса за картотека на клуб 

За да участва в състезания от ДСК всеки регистриран клуб заплаща членски внос в 
размер на 200 лв. 
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1.4. Картотекиране на състезатели 
 
Всички състезатели, които ще участват в състезания, организирани от или със 
съдействието на БФКС, трябва да бъдат картотекирани в БФКС. Състезатели се 
картотекират към клубове, които са редовни членове на федерацията и са платили 
дължимия членски внос за текущата година. 
 
Основно картотекиране за 2022 г. – по приложен към Наредбата график. 
Всички картотеки се извършват само в офиса на БФ Конен спорт. 
При извънредна картотека по време на състезание клубът заплаща 70 лв. за кон и/или 
за състезател.    
 
Забележка: Документите в оригинал се представят на хартиен носител или в 
електронен вид подписани с Квалифициран .  
Документите, за които е предвидено да се представят в заверено копие, се 
представят на хартиен носител или като сканиран електронен образ. 
Сканираните копия трябва да бъдат с висока разделителна способност и във 
формат JPG, TIF или PDF. 
Документите на хартиен носител се представят в офиса на БФ Конен спорт в гр. 
София 1040, бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5, стая 533, лично или чрез куриер. 
Документите в електронен вид се изпращат на официалния електронен адрес на 
БФ Конен спорт bef@horsesportbg.org 

1.4.1. Необходими документи 

1. Списък по образец с име, презиме, фамилия и ЕГН в два екземпляра, подписани 
от Представляващия клуба по регистрация, подпечатани със съответния печат и 
придружени от писмено съгласие на състезателя за картотека, подписано от 
пълнолетните състезатели или от техен родител/настойник - при малолетните 
състезатели, респ. от състезателя и от негов родител/настойник-при 
непълнолетните състезатели. В списъка трябва да фигурират минимум 2-ма 
състезатели, които не са категория „аматьор”. В списъка се сочи личния треньор 
със съответна квалификация – приложимо за състезатели деца, юноши и 
мл.ездачи. Списъкът и приложените към него писмени съгласия се представят в 
оригинал 

2. Картон картотека по образец в два екземпляра за всеки състезател, от всички 
възрастови групи и категории, заверени за съответната година от клуба по конен 
спорт, в който членува, и нанесена заверка за извършен периодичен 
медицински преглед от личния лекар документ за извършен периодичен 
преглед (медицинско за работа) или бланка за медицински преглед 
предоставена от БФКС - в оригинал Формуляри за картотека се получават от 
БФКС. 

3. Документ за едногодишна лична застраховка като спортист на състезателя-
заверено копие. 

4. Заверено копие от договор или друг документ, удостоверяващ 
правоотношенията между състезател и клуб - ако е приложимо. 

5. За чуждестранни състезатели – разрешение за участие от съответната 
национална федерация - заверено копие. 
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Изключение: състезатели под 18 годишна възраст, живеещи постоянно в 
България и неучаствали в международни състезания от името на страната, чиято 
националност са. 

6. Всеки състезател трябва да посочи личен треньор, които има съответната 
квалификация. Това е задължително за деца, юноши и млади ездачи.  

 

1.4.2. Възрастови категории на състезателите, участващи в първенства и 
турнири от  ДСК 

1. Юноши до 14  години 
За дисциплината прескачане: родените през 2008-2011 г. 
Пони ездачи 2008 – 2013 - състезават се с понита (коне с височина на холката до 
148 см. без подкови)  
За дисциплините обездка : родените през 2008 – 2011 г. 
Пони ездачи 2008 – 2013 - състезават се с понита (коне с височина на холката до  
148 см. без подкови) 
За дисциплината всестранна езда: родените през 2008-2011 г.  
За дисциплината издръжливост родените 2009-2011 
Пони ездачи – родени 2009 – 2013 г. 

2. Юноши до 18 години – родените през 2004-2007 г. 
3. Млади ездачи от 19 до 21 години (само за дисциплината обездка) – родените 

през 2001 -2003 г.  
4. Мъже – родени преди 2004 г.    
5. Аматьор – състезателите трябва да са 15 годишни (родени преди 2007 г.) или по-

възрастни за съответната състезателна календарна година.  
 

Като аматьори могат да бъдат картотекирани състезатели, които не 
печелят пари от езда на други коне, не дават уроци по езда и не са студенти 
или дипломирали се в НСА „Васил Левски”. 
Състезател, който не е участвал в официални състезания за минимум 5 
години при желание от негова страна може да се картотекира като 
аматьор. 
Състезатели, картотекирани в категория Аматьори, които са на възраст  
15-18 г. нямат право да участват на държавни първенства за юноши. 
В изпитанията за Аматьори не се начисляват точки по Инструкцията за 
финансиране на спортните клубовe. 

 

1.4.3. Такси за картотекиране на състезател 

1.  Картотека в БФКС.  
За всеки картотекиран състезател в БФКС се заплаща годишна такса както следва: 
– Категория Мъже – 35 лв. 
– Категория Млади ездачи  
– Категория Юноши до 18 г. – 35 лв. 

При участие в състезание за мъже същите задължително трябва да заплатят 
такса за карототека 
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– Категория Юноши до 14 г. – не заплащат такса 
– Категория пони ездачи до 14 г. – не заплащат такса 
– Категория Аматьори – 35 лв. 
 
Същата такса се заплаща и ако по време на спортно-сътезателната година 
състезател смени клубната си принадлежност. 

2. Картотека във FEI 
За участие в международни състезания се заплаща годишна такса към FEI: 
– За всички възрастови категории за всяка дисциплина поотделно по 30 лв. 
– При първа регистрация на състезател се представя копие на лична карта или 

международен паспорт и имейл адрес. 
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1.5. Картотекиране на кон 
 
Всички коне, които ще участват в състезания, организирани от или със съдействието на 
БФКС, трябва да бъдат картотекирани в БФКС. Коне се картотекират към клубове, които 
са редовни членове на федерацията и са платили дължимия членски внос за текущата 
година. 
Основно картотекиране за 2022 г. – по приложен към Наредбата график. 
 

1. При неявяване на посочената в графика дата без уважителна причина ККС се 
санкционират със 70 (седемдесет лева) 

2. Състезатели и  коне, представени за картотека извън срока упоменат в 
основно картотекиране и прекартотекиране, заплащат такса от 45 
(четиредесет и пет) лв., с изключение на новозакупени коне и състезатели, 
променящи клубната си принадлежност 

 
Всички картотеки и прекартотеки се извършват само в офиса на БФ Конен спорт. 
При извънредна картотека по време на състезание клубът заплаща 70 (седемдесет) лв. 
за кон и/или за състезател.    
Закупен кон от чужбина се картотекира в съответния клас, според  международен 
паспорт или факс от националната федерация на страната, където се е състезавал. За 
кон от клас Млади коне е валидна възрастта на коня според неговия 
идентификационен документ (паспорт). 

1.5.1. Необходими документи  

1. Списък по образец с име и данни на коня за картотека в БФКС по дисциплини и 
класове в два екземпляра, подписани от Представляващият клуба и 
подпечатани със съответния печат - сканирано копие от оригинала.  

2. Паспорт на коня, издаден според изискванията, посочени в  Инструкцията за 
попълване на паспорти и изискванията за идентификация на еднокопитни 
животни на ЕС - сканирано копие от оригинала, включващо следните страници 
от брийдинг паспорта: 

2.1. Заглавна страница с име и UELN (ако името не е нанесено на заглавната 
страница, да се изпрати и вътрешната страница, на която е нанесено; 

2.2. Страниците с развъдчик, порода, дата и място на раждане и микрочип; 
2.3. Страниците с родословното дърво (педигре); 
2.4. Страница с диаграмата на коня с отбелязани характерни особености и 

задължително подписана и подпечатана от ветеринарен лекар; 
2.5. Страница с писменото описание на диаграмата на коня с отбелязани 

характерни особености; 
2.6. Страница с отбелязани кестени на коня; 
2.7. Страница с отбелязан собственик на коня; 
2.8. Страница с регистрация в развъдната асоциация или съответната федерация 

Паспортите на конете трябва да бъдат въведени във ВЕТИС системата на 
Българскта агенция за безпопасност на храните, удостоверено с печат на 
Регионалната ветеринарномедицинска служба. 
Паспортът по точка две се представя само при първоначална картотека на коня. 
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Придвижването на конете само с паспорт без пътни листове може да бъде 
осъществено при следните условия:  

– Издаден паспорт от развъдна асоциация или НВМС, въведен  във ВетИС 
системата на НВМС. Паспортите издадени от развъдните асоциации 
трябва да бъдат заверени от съответното РВМС. 

– В паспорта трябва да бъдат нанесени ваксините съгласно 
изискванията на ветеринарния правилник на FEI (базисна ваксина и 
последващо ваксиниране през шест месеца). 

– Извършени серологични изследвания съгласно Закона за ветеринарно 
медицинската служба и нанесени в паспорта с посочен номер и дата 
от писмото за изследване (инфекциозна анемия, сап, вирусен артерит 
и дурин) 

 
3. Договор или декларация със съгласие за участие от името на съответния ККС на 

коне, собственост на други лица. конят да бъде  картотекиран към съответния 
ККС за съответната спортносъстезателна година, подписан/а от собственика на 
коня, респ. от законния представител на собственика, когато последният е 
юридическо лице - представя се в случай, че конят не е собственост на 
картотекиращият клуб-сканирано копие на оригинала. 

4. Смяна на собственост се извършва само след представяне на подписана 
саморъчно декларация по образец за собственост от новия собстенеик. 

5. Кон, картотекиран в един клуб, може да участва със състезател от друг клуб само 
след представено в БФКС писменно съгласие на собственика на коня. В този 
случай спечелените за финансиране точки се разделят между двата клуба. 
Забележка: 

1.5.2. Възрастови категории на конете 

1. Прескачане на препятствия 
1. Клас Пони: 5 г и по-възрастни 
2. Клас Н: Млади коне: 4 и 5 годишни    
3. Клас Л:  Млади коне 6 и 7 годишни  
4. Група  Б: 8-годишни и по-възрастни.  

Участват на ниво 6 годишни коне с отделно класиране. Разрешава се връщане от 
клас Т за годината на картотека.  

5.  Клас Т: 7 годишни и по-възрастни коне. 

2. Обездка 
1. Клас Н: Млади коне: 4 годишни   
2. Клас Н: Млади коне: 5 и 6 годишни    
3. Клас Пони: 6 г и по-възрастни 
4. Клас Л: коне от 7 до 9 годишни 
5. Група Б:  коне 10 годишни и по-възрастни. 
6. Клас Т:  коне 7 годишни и по-възрастни. 

3. Всестранна езда 
1. Клас Н: коне 4 и 5 годишни.  
2. Клас 1*: 5 годишни и по-възрастни.  
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3. Клас 2*: коне 6 годишни и по-възрастни, след добити квалификации по 
правилника на FEI. 

4. Клас 3*: коне 7 годишни и по-възрастни и покрили две квалификации 2* във 
вътрешни и/или международни състезания.  

5. Група Б: коне 6 годишни и по-възрастни 

4. Издръжливост 
1. Клас 4 годишни коне 
2. Клас 5 годишни и неучаствали коне 
3. Клас 1*: 6 годишни и по-възрастни коне 
4. Клас 2*: 7 годишни и по-възрастни коне 
5. Клас Пони: 6 г и по-възрастни 

1.5.3. Такси за картотекиране на кон 

1.  Картотека в БФКС 
1. За всеки картотекиран кон в БФКС се заплаща годишна такса както следва: 
– За всички възрастови групи коне: 35 лв. 
Същата такса се заплаща и ако по време на спортно-състезателната година коня 
смени клубната си принадлежност. 

 
2. При първоначална картотека:  
– Наушен номер: 10 лв. 
– Издаване от БФКС на притурка към брийдинг паспорт: 20 лв. 

 
3. Смяна на име или собственост на кон с издадена притурка от БФКС към 

брийдинг паспорт: 10 лв. 

2. Картотека във FEI 
За участие в международни състезание са заплаща: 
– Издаване и подновяване на международен FEI паспорт: левовата равностойност 

на 185 CHF по курса на БНБ за деня в лева. Същия се подновява на всеки 4 
години. Цената за подновяване е 185 CHF. Цените се определят от FEI и 
подлежат на актуализиране при промяна на цената за международния паспорт 
от FEI. 

– При първа регистрация на кон е необходимо да бъде предоставен паспорт (виж 
т. 1.5.1.2.) издаден от развъдна асоциация или БАБХ и притурка издадена от 
БФКС, ако има такава и точен адрес с пощенски код на собственика. 

– Издаване на дубликат на Международен паспорт 185 CHF лв 
– За всеки кон за всяка дисциплина поотделно по 30 лв. за годишна регистрация. 
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1.6. Организиране на състезания 
 
Настоящата Наредба ползва международните правилници и всички изменения в тях, 
касаещи организирането, провеждането, ветеринарното обезпечаване, съдийството, 
строителството на трасета и контрола извършван от стюардите. 
 
Всички видове първенства и турнири се организират и провеждат от клубовете по 
конен спорт в страната – домакини на проявите, които подсигуряват материалната база 
(настаняване на хора и коне, терени, плацове, препятствия, трасета и др.) и 
медицинското обслужване с организационната и административна помощ на БФ Конен 
спорт. 
  
Държавния спортен календар по конен спорт за спортно-състезателната 2021 г. 
включва следните първенства и турнири, администрирани от БФКС: 
 

1.6.1. Видове първенства и турнири 

1. Прескачане на препятствия 
– Държавни първенства, включително и квалификациите за тях 
– Съпътстващи турнири 
– Купа Република България 

2. Обездка 
– Държавни първенства 
– Съпътстващи турнири 
– Купа Република България  

3. Всестранна езда 
– Държавни първенства 
– Съпътстващи турнири 
– Национални турнири 

4. Издръжливост 
– Държавни първенства, включително и квалификациите за тях 
– Съпътстващи турнири 

 
Държавни първенства се провеждат, ако има минимум трима участници. Изключения 
за категориите млади ездачи във всички дисциплини и категория юноши в 
дисцилината издръжливост: държавно първенство се провежда ако има един 
завършил участник, независимо от броя стартирали. 

1.6.2. Изисквания към организаторите 

1. Всички конни бази, на които се провеждат състезания, трябва да бъдат 
регистрирани като животновъдни обекти към съответната РВМС.  

2. В седем дневен срок преди началото на спортната проява организаторите 
трябва да уведомят съответната РВМС. 
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3. Организаторите са длъжни в срок от три седмици преди проявата да изпратят 
предложение за регламент, който в срок от една седмица след подаване да 
бъде oдобрен от БФКС и поставен на сайта на БФКС.  

1.6.3. Съдийско ръководство на проявите 

За всяка отделна дисциплина комисията по кадрите към БФКС определя наряди от 
списъка на БФКС със официалните лица, както следва: 

1. Прескачане на препятствия 
– Председател Съдийска комисия 
– Жури на терен – до 3 души (минимум двама), при паркури за стил двама съдии  

(членове на Съдийска комисия) – само завършили успешно официален курс за 
съдии за стил, организиран от БФКС 

– Ветеринарен делегат  
– Оператор софтуерно обслужване 
– Строител на паркури и помощник/ци/ 
– Секретариат  – до 3 души 
– Стюарди – до 3 души 
– Обслужване система за време измерване 

2. Обездка 
– Съдийска комисия –  до 5  души; 
– Ветеринарен делегат; 
– Секретари на съдиите – до 5 (осигурени от домакините) 
– Оператор софтуерно обслужване 
– Секретариат – до 2 души  
– Стюарди  – до 3 души 
– Обслужване електронно табло 

3. Всестранна езда 
– Технически делегат  
– Председател жури на терен 
– Ветеринарен делегат 
– Лекуващ ветеринар 
– Съдийска комисия – 2/3 души 
– Секретари на съдиите (разходите се покриват от организаторите) 
– Оператор софтуерно обслужване 
– Строител на кросово трасе 
– Секретариат – до 3 души 
– Стюарди – до 3 души 
– Обслужване система за време измерване 
– Съдии на препятствията 

4. Издръжливост 
– Съдии – 2 
– Ветеринарни лекари – 3 до 6 
– Лекуващ ветеринар 
– Оператор софтуерно обслужване 
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– Стюард – 3 до 6

Периодът на юрисдикция на съдийската комисия започва един час преди 
ветеринарния преглед (ако няма такъв – един час преди началото на първото 
изпитание) и завършва 30 мин след обявяване на резулататите от последното 
изпитание. 

1.6.4.Организационни разходи 

1. Подпомагане от страна на БФКС

– Прескaчане на препятствия и обездка – 50 лв/кон, в рамките на
организационните разходи който са част от такса участие

– Всестранна езда  –  3500 (три хиляди и петстотин) лв.
– национални турнири всестранна езда – 500 (петстотин) лв.

БФКС подпомага клубовете по конен спорт, организатори на Квалификационни 
турнири по издръжливост за организационни  разходи, както следва: 
– 250 (двеста и петдесет лева)

2. Съдийски такси
1. За квалификационни и съпътстващи турнири разходите за хонорари и 

командировъчни ( транспорт, настаняване и дневни) на официалните лица, се 
изплащат от ККС – организатор на състезанието.

2. БФКС заплаща хонорарите и командировъчните за съдийския апарат на 
финали на Държавни първенства за всеки състезателен ден в размер 120 лв в 
т.ч. командировъчни.

1.6.5. Заявка за участие 

Заявките за участие във всяко отделно състезание от ДСК (квалификации и финали)  се 
правят до 4 дни преди проявата.  

Заявките се подават в БФКС на е-mail:  
bef@horsesportbg.org 
и на имейл посочен от организаторите 

При подадена заявка в деня на започване на проявата се начислява глоба 20 лв. на кон.  
При неучастие - подадена заявка и неизпратен отказ от участие в рамките на 4 дни 
преди проявата глоба от една такса участие. До изплащане на глобата се спират 
състезателните права на коня. 
При наемане на сглобяеми боксове за настаняване на конете участници в ДШ и 
неучастие без предизвестие в рамките на 4 дни преди проявата състезателя заплаща и 
таксата на незаетия бокс в размер от 150 лева. 
Заявките трябва да съдържат – име на клуб, име и възрастова група на ездача, име на 
коня и класът в който ще участва. Формулярите ще бъдат публикувани в сайта на БФ 
конен спорт. 

1.6.6. Такси и разходи на участниците 

1. Такса участие:

mailto:bef@horsesportbg.org
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1.1. клубовете по конен спорт участващи в квалификации по прескачане за 
млади коне и съпътстващи турнири заплащат такса от 50 лв. на кон. 
1.2. клубовете по конен спорт, участващи в съответните състезания, в 
дисциплините: обездка заплащат на организаторите х 50 лв. еднократно на кон 
плюс 20 лв. - БФКС (решение No 5 от УС от 23.06.2022), а всестранна езда 
заплащат на организационните комитети –40 лв. еднократно на кон.  
1.3 Клубовете по конен спорт, участващи в квалификации по издръжливост 
заплащат на организационните комитети следните такси: дистанции 30 и 40 км -  
30 лв., дистанции 60 и повече км - 40 лв. 

2. Такса допинг тест:
На състезания, на които се извършва допинг тест за всеки кон се начислява такса
MCP в размер на 20 лв. които се внасят в бюджета на БФКС

3. При осигуряване на сглобяеми боксове участниците заплащат допълнителна
такса от 20 лв. сглобяване и разглобяване на боксовете

Горепосочените такси се отнасят за  квалификации, финали на Държавни 
първенства и съответните съпътстващи турнири. 

4. При ненавременно отказване от старт за съответното изпитание (до 30 мин.
преди започването му) състезателите заплащат глоба в размер на 30 лв.

5. За всички турнири и шампионати, залегнали във вътрешния спортен календар на
БФКС, разходите за хотел и храна на хората, храна и пътни на хората, транспорт
на конете и др. са за сметка на клуба по конен спорт, участник в състезанието.

При извършване на резервация на хотел от организаторите и заплащане на 
същата от тях, тя се представя на клуба за когото е направена и той 
възстановява сумата. 
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1.7. Нарушения, жалби и санкции 
 
При нарушаване изискванията на настоящата Наредба и правилниците на FEI и БФКС по 
време на състезание, засегнатите страни имат право да подават жалби (контестации) 
чрез оторизирания представител (шеф) на отбора или отговорно за коня лице. 
 
Жалбите се подават до Председателя на Съдийска комисия по дисциплини и се 
решават от същия. Жалбата се подава писмено, подписана от шефа на отбора или 
отговорното за коня лице и придружена с такса от 50 лв. Жалби без внесена такса не се 
разглеждат. Ако жалбата се удовлетвори, таксата се връща. В противен случай тя се 
внася в бюджета на БФКС. 
 
Председателят на Съдийска комисия по дисциплини на всяко отделно състезание е 
длъжен да регистрира всички постъпили жалби, като отбелязва върху тях датата и часа 
на получаването им и представя писмено становище за своето решение. 
При несъгласие с решението на Съдийска комисия жалбата може да бъде изпратена до 
Комисия по дисциплинарни производства, арбитраж и етика, като се заплаща такса за 
разглеждане 50 лв. Управителния съвет утвърждава допълнително двама специалисти 
(те трябва да са трето ниво национални официални лица) като консултанти на 
Комисията, която има компетенцията да решава казусите в техния технически аспект.   
 
Нарушенията се санкционират, както следва: 

1. При нарушения на правилниците по съответните дисциплини – изключване, 
отстраняване и/или максималната глоба която СК може да наложи е 200 лв., тя 
може да се комбинира и с другу наказания.  

2. Недисциплинираност и неетични постъпки от състезател или негов антураж, 
грубо отношение към конете – глоба до 200 лв. както и всички и други наказания, 
предвидени в Кодекса за поведение  на БФКС и Общия правилник на FEI и 
правилниците на FEI за съответните дисциплини; 

3. Нередности в попълване паспорт на кон от всякакво естество, с изключение на 
ваксини и изследвания – глоба от 50 лв. 

Валидни изследванията за инфекциозна анемия са задължителни. Липсата на 
изследванията се санкционира с 20 лв. 
При нередности по отношение ваксинациите на конете се налагат следните санкции: 
 

1 Липса на данни в паспорта на ваксинация за инфлуенца 
/грип/ по конете. Необходима е нова базисна ваксинция 

Дисквалификация 
от състезанието 

2 Повече от 12 месеца  между годишните вкасинации за 
инфлуенца /грип/ по конен при неучастие в състезания . 
Необходима е нова бзисна ваксинция 

Дисквалификация 
от състезанието 

3 Неспазване с < 1 седмица на 6 месечен период +21 дни за  
ваксинация при участие в състезания 

Предупреждение 
и глоба 20 лв 

4 Неспазване с < 2 седмици на 6 месечен период +21 дни за 
ваксинация при участия в състезания 

Предупреждение 
и глоба 20 лв 

5 Неспазване с < 3 седмици на 6 месечен период +21 дни за 
ваксинация при участия в състезания  

Предупреждение 
и глоба 20  лв 
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6 Неспазване с > 4 седмици на 6 месечен период +21 дни за 
ваксинация при участия в състезания и се карантинира 

Дисквалификация 
от състезанието 

7 При липса на ваксинацияот 7 месеца и повече при частие в 
състезания е необходима нова базисна ваксинация  

Дисквалификация 
от състезанието 

8 Непопълнена Базисна ваксинация  в период от 3 календарни 
месеца - предупреждение за необходимост от нова базисна 
ваксинация 

Дисквалификация 
от състезанието 

9 Ако записите за ваксини след базисна ваксинация не са 
нанесени правилно , изискуемата информация в писмена 
форма с точни дати на поставените ваксини да бъде 
изпратена от отговорния ветеринар.  
При липса на информация преди първи старт от ветеринар 
В писмена форма с попълнени данни 

Предупреждение 
и глоба 50 лв 
 
Решение 
съгласно 
пропуснат брой 
седмици + 21 дни 

10 Коне, които пристигат на състезанието с поставена  ваксина в 
рамките на 7 дни предхождащи състезанието 

Не се допускат до 
участие 

 
 
При груби нарушения, съдийският състав на дадено състезание трябва да наказва 
съответното длъжностно лице от състава на даден отбор според санкциите, 
предвидени в Кодекса за поведение на БФКС. 
 
Сроковете за подаване на жалби по време на състезание са както следва (съгласно 
чл. 165 от Общия правилник на FEI): 

1. Жалба срещу право на участие на състезател или кон или срещу условия на 
терена – не по-късно от 30 мин. преди започване на състезанието. 

2. Жалба срещу препятствия или дължина на паркура – не по-късно от 15 мин. 
преди започване на изпитанието. 

3. Жалба срещу препятствия, дължина на крос кънтри от всестранната езда, 
дължина на трасето в издръжливостта – не по-късно от 18:00 часа в деня преди 
състезанието. 

4. Жалба срещу нередности или инциденти, станали по време на състезанието, или 
срещу класиране в същото – не по-късно от 30 мин. след обявяване на 
резултатите. 

5. Жалба срещу решение на Съдийска комисия се подава до Комисията по 
дисциплинарни производства, арбитраж и етика – не по-късно от 7 дни след 
решението на Жури на терена. УС назначава двама специалисти като 
консултанти на Комисията по арбитраж и етика за вземане решения съобразно 
техническите казуси, които трябва да бъдат разглеждани. 

6. Всички жалби срещу решения на съдийския апарат се решават от Комисията по 
дисциплинарни производства арбитраж и етика. Решенията им са окончателни и 
не подлежат на обжалване. 

 
При доказване употреба на непозволени средства (медикаменти), с които е третиран 
кон, БФКС налага глоба в двоен размер от сумата за изследване на пробата на клуба по 
конен спорт за прояви от Вътрешния спортен календар и фактическата стойност на 
наказанието наложено от международната федерация при проявите от 
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международния спортен календар. Конят и неговият ездач се дисквалифицират за 
период от време, упоменат в правилниците на FEI. 
 
При доказване на невярно подадени години (възраст) на конете ККС (собственика) 
заплаща глоба в размер на 500.00 (петстотин лева). 
 
Грубо или некоректно поведение  
Освен в случаите описани в правилниците по дисциплини и общия правилник, при 
грубо или некоректно поведение от страна на състезател или лице от неговия антураж, 
съдийската комисия може да даде жълт наказателен картон на състезателя.  
За пояснение: под „антураж“ се разбира родител(и) на състезателя, съпруг(а) или 
партньор, член на семейството, треньор, инструктор, конегледач, крю или друго лице в 
пряка връзка със състезателя, включително и собственици на конете. 
 
 

1. При подаване на контестация за третиране на кон с непозволени средства, 
изследванията на пробата се заплащат от подалия контестацията ККС. При 
положителен резултат (доказване на употребата на такива средства) сумата 
за извършване на пробата се възстановява на подалия контестацията от 
предвидената глоба, която е в двоен размер от сумата за изследване на 
пробата и БФКС налага на собственика на коня. 

2. Лице, което подписва съответните документи при вземане на пробите, е 
състезателят или упълномощено от него лице съгласно правилата на ФЕИ 
третиращи „отговорно лице“. 

3. При положителна допинг проба на кон, участващ в международни състезания, 
глобата се заплаща от състезателя. 

4. Жалби срещу решенията на Журито на терена разрешени от правилниците са 
подават до Комисията по дисциплинарно производство арбитраж и етика 

5. Всички въпроси, неупоменати в настоящата Наредба се уреждат съгласно 
Правилниците на БФКС, FEI и Кодекса за поведение на БФКС. 
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Част 2.  
Прескачане  
на препятствия 



28 
 

2.9. Възрастови категории  

2.1.1. Възрастови категории на състезателите, участващи в първенства и 
турнири от ДСК 

1. Юноши до 14  години – родените през 2008-2011 г. 
2. Пони ездачи до 14 години родените през 2008-2013 г. 
3. Юноши до 18 години – родените през 2004-2007 г. 
4. Млади ездачи от 19 до 21 години – родените през 2001-2003 г. 
5. Мъже – родени преди 2003 г.    
6. Аматьор – състезателите трябва да са 15 годишни (родени преди 2008 г.) или 

по-възрастни за съответната състезателна календарна година.  
 
Пони ездачи 

 Юноши/девойки на възраст 9-12 г имат право да участват в категория 
Пони.  

 Стартират задължително с предпазна тока и жилетка.  

 Пони състезатели могат да участват с 5 г и по-възрастни понита. 

 Ако понитата са на 5 г възраст, максималната височина на която могат да 
стартират е 80 см. С понита на възраст 6 и по-възрастни, пони ездачите 
могат да стартират в паркури с височина до 110 см.  

 Дистанциите в комбинациите трябва да бъдат променени за понитата. 

 Участват само в състезания със самостоятелно класиране когато се яздят 
от деца.  

 
 
Аматьори 

 Като аматьори могат да бъдат картотекирани състезатели, които не 
печелят пари от езда на други коне, не дават уроци по езда и не са 
студенти или дипломирали се в НСА „Васил Левски”. 

 Състезател, който не е участвал в официални състезания за минимум 5 
години при желание от негова страна може да се картотекира като 
аматьор. 

 Състезатели, картотекирани в категория Аматьори, които са на възраст  
15-18 г. нямат право да участват на държавни първенства за юноши. 

 Аматьори могат да участват с 4 г. коне само в изпитания за 4 г коне и 
Държавно първенство за 4 г. коне. Минималната възраст на конете на 
Държавно първенство за аматьори е 5 г. 

 Състезател в категория Аматьор може да участва в паркури с височина 
120  - 125 см след преодоляване последователно в тандем два паркура с 
височина 115 см с 0 – 4 н.т. и паркури с височина 130 -  135 см, след 
преодоляване последователно в тандем два паркура с височина 120 см с 
0 – 4 н.т. 

 Имат право да участват в Държавно първенство Група Б и Купа България 
след добиване на квалификация за съответните височини. 
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Юноши/девойки до 14 г. 

 Юноши/девойки до 14 г. могат да участват, освен в тяхната категория в 
Държавни първенства категория за мъже клас Л 6 и 7 г коне, Група Б и 
Купа България.  

 Юноши/девойки на възраст 14 г имат право да участват в паркури за 
юноши и на Държавно първенство на юноши.  

 Имат право в една и съща календарна година да участват с различни коне 
в държавни първенства за юноши/девойки на възраст до 14 г. и за 
юноши/девойки на възраст 18 г. ако се провеждат едновременно или с 
един си същи кон ако ДП се провеждат по различно време. 

 
Юноши/девойки 15-18 г. 

 Юноши/девойки 16-18 г. могат да участват, освен в тяхната категория и в 
Държавно първенство категория мъже клас Н , Л, гр Б, млади ездачи, 
клас T и Купа България, ако възрастта на конете отговаря на съответната 
възраст и е придобита квалификация. 

 Юноши/девойки 15 г. могат да участват с един и същи кон, освен в 
тяхната категория и в Държавно първенство категория мъже клас Н , Л, гр 
Б, млади ездачи, и Купа България, ако възрастта на конете отговаря на 
съответната възраст и е придобита квалификация.  

 В горепосочените Държавни първенства в една календарна година могат 
да участват с различни коне, ако ДП се провеждат едновременно или с 
един си същи кон, ако ДП се провеждат по различно време. 

 
Млади ездачи 

 Млади ездачи могат да участват с един и същи кон (ако ДП се провеждат 
по различно време), освен в тяхната категория и в Държавно първенство 
категория мъже клас Н, Л, гр Б, Купа България и в клас Т, ако възрастта на 
конете отговаря на съответната възраст и е придобита квалификация. 

 
 
В една календарна година eдин кон има право на две участие на две държани 
първенства и купа България с един състезател в категория Мъже може да 
стартира само в едно държавно първенство. 
 

2.1.2. Възрастови категории на конете 

1. Клас Пони: 5 годишни и по-възрастни,  с минимална височина при холката 
120 см 

2. Клас Н: Млади коне: 4, 5 годишни    
3. Клас Л: Млади коне 6 и 7 годишни   
4. Група Б: 8 годишни и по-възрастни  
5. Клас Т: 7 годишни и по-възрастни коне. 
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2.1.3 Състав на отборите 

Клубовете по конен спорт определят всички длъжностни лица в отбора. 
Задължително се избира само един представител (шеф) на отбора, с когото 
контактуват организаторите и съдийското ръководство на състезанието и който 
единствен има право да подава жалби и извършва консултации по всички въпроси, 
касаещи отбора му. 
Юноши до 14 години: без ограничения на броя състезатели. Един състезател(ка) 
има право да язди до 3 коня. 
Юноши до 18 години: Един състезател(ка) има право да язди до 3 коня. 
Мъже: общо за трите класа броя на състезателите е до 8.  

Клас Н: до 16 коня от ККС. Един ездач има право да язди максимум до 4 коня 
във всяка отделна възраст на конете. 
Клас Л: до 16 коня от ККС. Един ездач има право да язди максимум до 4 коня. 
Клас Т: до 16 коня от ККС. Един ездач има право да язди максимум до 4 коня. 
 

1. В рамките на турнир един кон има право да стартира максимум в две 
възрастови групи на ездачите по избор, но не в един паркур. 
2. При провеждане на състезания с повече от една дисциплина в рамките на 
едно първенство, един кон има право да бъде язден от различни състезатели 
за всяка  дисциплина по отделно, не може да участва повече от два паркура 
на ден или само в един крос или една обездка и един паркур 
3. Един кон няма право да участва в повече от два паркура на ден и не може 
да бъде язден в един и същи паркур от двама ездача. Ако това се допусне 
вторият ездач е без право на класиране 
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2.10. Видове първенства и турнири  

2.2.1  Турнири 

Състезанията, на които може да се добие квалификация трябва да са част от вътрешния 
спортен календар на БФКС за настоящата година и да имат утвърдена и качена на сайта 
на БФКС програма. Съдийското ръководство трябва да е утвърдено от УС по 
предложение на комисията на официалните лица.  

Всички паркури с височина до 90 см, трябва да се провеждат само по параграф 238.1.1., 
таблица А без хронометър, a паркури с височина от 90 см включително, до 100 см са 
задължително по чл. 274.2.5. 

Всички Утешителни паркури паркури се провеждат след приключване на Финалите на 
Държавните първенства. 

За квалификация се зачитат само състезания проведени на територията на Република 
България.  

Квалификация и право на участие на Държавно първенство за млади коне добиват 
коне, които са завършили през настоящата година поне два паркура с технически 
резултат 0 - 8 н.т. от препятствия и неподчинение и максимум 2 н.т. от просрочване на 
контролното време. 
За да се счита за квалификация един паркур е необходимо президента на съдийската 
комисия или определен от него представител заедно с паркур майстора или определен 
от него представител да измери размерите на препятствията в паркура, като поне 50% 
от тях и задължително поне едно широко препятствия да бъдат на максимална 
височина. 
Поне 50% от широките препятствия трябва да бъдат с широчина минимум равна на 
височината на паркура. 
Правилата за амуниция (гамаши) за млади коне се прилагат, ако паркурът е само за 
млади коне, а не и за по-възрастни. 

При подаване на заявки за Държавно първенство състезателят подава и състезанията 
на които е добил квалификационен резултат. 
Паркурите, който дават право на добиване на квалификация трябва да отговарят на 
следните критерии: 
 

Клас Н: Млади коне 4 годишни   

 Паркур по член: 238.1.1 

 Паркур за стил на кон за четири годишни коне 
Височина:  минимум 90/95 см  
Темп:   350 м/мин 
Минимален брой препятствия/скокове: 9/9  
Максимален  брой препятствия/скокове: 1011/1113 
Паркурите за четири годишни коне могат да съдържат една или две 
комбинации. 
Изключение се допуска единствено, ако състезанието е финал на лига и 
последния ден на финала паркурът може да бъде баражен.  
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Клас Н: Млади коне 5 годишни   

 Паркур по член: 238.1.1 

 Паркур за стил на кон за пет годишни коне 

 238.2.1 по хронометър 

 238.2.2. с еднократен бараж, за квалификация за ДП се взема резултата от 
основния манш 

 274.1 нормални две фази, за да се счита за квалификация коня трябва да 
са завършили и двете фази и резултатът от втора фаза да е 0 - 8 н.т. от 
препятствия и неподчинение и максимум 2 н.т. от пресрочване на 
контролното време. 

 274.2 специални две фази, за да се счита за квалификация коня трябва да 
е завърши и двете фази и общия резултат от двете фази да е 0 - 8 н.т. от 
препятствия и неподчинение и максимум 2 н.т. от пресрочване на 
контролното време. 

 Други паркури не дават право на добиване на квалификация 

 Не се допуска паркури за 5 г коне, или отворени за 5+ г  коне да се 
провеждат по таблица С. 
 

 
Височина:  минимум 110/115 см, според етапа на подготовка  
Темп:   350 м/мин 
Минимален брой препятствия/скокове: 10/1112,  
За паркури по параграф 274.1., нормални две фази, първа фаза трябва да има 
поне препятствия/скокове: 8/9 
 
Паркурът задължително да съдържа водно препятствие – биде  
 
Комбинации 

 Паркурите за пет годишни коне трябва да съдържат поне една двойна 
или тройна комбинация. 

 

Коне 6-7 годишни 
Паркур по член:  

 238.1.1 без хронометър  

 238.2.1 по хронометър 

 238.2.2. с еднократен бараж, за квалификация за ДП се взема резултата от 
основния манш 

 274.1 нормални две фази, за да се счита за квалификация коня трябва да 
са завършили и двете фази и резултатът от втора фаза да е 0 - 8 н.т. от 
препятствия и неподчинение и максимум 2 н.т. от пресрочване на 
контролното време. 

 274.2 специални две фази, за да се счита за квалификация коня трябва да 
е завърши и двете фази и общия резултат от двете фази да е 0 - 8 н.т. от 
препятствия и неподчинение и максимум 2 н.т. от пресрочване на 
контролното време. 

 Други паркури не дават право на добиване на квалификация 
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Паркурът задължително да съдържа водно препятствие – биде или канава  
Комбинации 

 Паркурите за 6-7 годишни коне трябва да съдържат поне две комбинации 
или една тройна комбинация. 

 След 1 май на текущата година, ако състезанието е двудневно, единия 
ден паркурът-квалификация трябва задължително да съдържа тройна 
комбинация.  

 

Клас Л: Млади коне 6 годишни  
Височина:  минимум 120/125 см 
Темп:   350 м/мин 
Минимален брой препятствия/скокове: 11/12 
За нормални две фази , първа фаза препятствия/скокове: 8/9 
 

Клас Л: Млади коне 7 годишни  
Височина:  минимум 125/130 см 
Темп:   350 м/мин 
Минимален брой препятствия/скокове: 11/13 
За нормални две фази , първа фаза препятствия/скокове: 8/9 
 

Изисквания към организаторите на състезания включени в календара на БФКС 
1. Програма на състезанията 

 Програмата на състезанието се изпраща по имейл в Word формат, не по-
късно от три седмици преди датата на състезанието до офиса на БФСК. 

 В срок от три дни програмата се връща до организаторите за нанасяне на 
корекции ако има такива или се качва на сайта на федерацията, ако няма.   

 Утвърдената програма трябва да бъде качена на сайта на федерацията не по-
късно от две седмици преди състезанието. 

 В програмата на състезанието всички паркури, които отговарят на 
критериите за добиване на квалификация, трябва да бъдат отбелязани като 
такива – например Квалификационен паркур за 4 г коне, Квалификационен 
паркур за 6-7 г. коне (за 7 г коне е след повдигането)  и т.н. 
 

Минимални изисквания към програмата 

Програмата се изготвя по утвърден от комисията по прескачане образец. 

Един кон няма право да участва на повече от два паркура на ден. 

Паркури за деца и пони ездачи 

 Всеки организатор на състезание трябва в програмата на състезанието да 
включи поне един паркур на ден с класиране за деца и поне един на ден 
с класиране за пони ездачи. Изключение от това правило се допуска 
единствено, ако състезанието е държавно първенство или купа България. 
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 Участниците в тези паркури не заплащат такса участие, но ако дете или 
пони ездач участва в друг паркур в общо класиране таксата е дължима 

 Децата имат право да участват в паркури с височина до 130 см. 

 Организаторът няма право да начислява други такси освен такса бокс и 
след утвърждаване от БФКС на такса допинг. 

 В паркури с класиране за деца и понита трябват да се спазват съответните 
изискванията за амуниция за деца и понита. 

 Ако дете участва в паркур с общо класиране се спазват общите 
изисквания за амуниция.  

 

Паркури за юноши 

 Всеки организатор на състезание трябва в програмата на състезанието да 
включи поне един паркур на ден с класиране за юноши. Изключение от 
това правило се допуска единствено, ако състезанието е държавно 
първенство или купа България. 

 Юношите имат право да участват в паркури с височина до 145 см. 

 Организаторът няма право да начислява други такси освен такса бокс и 
след утвърждаване от БФКС на такса допинг. 

 В паркури с класиране за юноши трябват да се спазват съответните 
изискванията за амуниция за юноши. 

 Ако юноша участва в паркур с общо класиране се спазват общите 
изисквания за амуниция.  

 

Паркури за аматьори 

 Всеки организатор на състезание трябва в програмата на състезанието да 
включи поне един паркур на ден с класиране за аматьори. Изключение от 
това правило се допуска единствено, ако състезанието е 
демонстрационно, държавно първенство или купа България. 

 Аматьори могат да участват с 4 г. коне само в изпитания за 4 г коне и 
Държавно първенство за 4 г. коне. Минималната възраст на конете на 
Държавно първенство за аматьори е 5 г. 

 Състезател в категория Аматьор може да участва в паркури с височина 
120  - 125 см след преодоляване последователно в тандем два паркура с 
височина 115 см с 0 – 4 н.т. и паркури с височина 130 -  135 см, след 
преодоляване последователно в тандем два паркура с височина 120 см с 
0 – 4 н.т. 

 Имат право да участват в Държавно първенство Група Б и Купа България 
след добиване на квалификация за съответните височини. 

 Минимална възраст на конете за участие в паркур за аматьори е 5 г. 

 Аматьор с 4 г кон има право да участва само в паркур за 4 г коне 

 

Видове паркури 

Паркури за млади коне 4-5 г коне 
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Ако програмата съдържа паркури за 4 г коне, те задължително се провеждат по 
параграф 238.1.1 (без хронометър) или паркури за стил 

Ако програмата съдържа паркур само за 5 г коне (не отворен), или паркур за 4-5 
г коне с повдигане, те задължително се провеждат по параграф 238.1.1 (без 
хронометър) или паркури за стил. 
Паркури за 4-5 г коне се провеждат с отделно класиране. 

Не се допуска отворени паркури за 5+ г  коне да се провеждат по таблица С. 

 4 г коне могат да участват в паркури до 110 см. 

 5 г коне могат да участват в паркури до 120 см. 

Четиригодишни коне не могат да участват в отворени паркури, освен в паркур за 
4-5 г коне с повдигане.  

Четиригодишни коне могат да участват само в един паркур на ден плюс Х 
паркур.  

Темп на паркури за 4 и 5 г коне: 350 м/мин 

 

Паркури за млади коне 6-7 г коне 

Желателно е програмите на състезанията да съдържат паркури, които са само за 
млади 6-7 г коне. 

Темп: 350 м 

Не се допуска паркури за 6 г коне, или отворени за 6+ г  коне да се провеждат по 
таблица С. 

 6 г коне могат да участват в паркури до 135 см 

 За 7 г коне няма максимална височина 

 

Отворени паркури 

Максималната височина на отворените паркури трябва да отговаря на 
максималната височина допустима за най-младите коне, които могат да 
участват в този паркур. 

Не се допускат отворени паркури за 4+ г коне. 

 

Паркури, в които е посочено класиране за повече от една категория (например 
класиране за деца, аматьори и млади коне или отворен) 

Такива паркури се считат за отделни паркури за съответните категории, т.е. 

 Паркур за деца 

 Паркур за аматьори 

 Паркур за млади коне 

Не се допуска двойно класиране. 
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Ако има посочено класиране за съответна група (по възраст или статут) на 
състезателите (напр. деца, юноши, аматьори…) те задължително участват в класиране в 
тази категория и нямат право на класиране в друга (напр. в отворен паркур). 

Аматьор с 4 г кон задължително участва в класирането за 4 г коне, дори да има 
посочено, че има класиране за аматьори. 

 

Такси участие  

Организаторите на състезания имат право на начисляване на следните такси 

1. Такса участие на кон на паркур – тези такса може да бъдат съгласно по-долу 
поставените критерии 

2. Такса бокс – таксата бокс, заплащането на такса бокс не може да бъде 
задължително условие за допускане на участие. Тя може да бъде на вечер, на 
ден или за дните на състезанието. В случай че организаторът налага такса бокс, 
то тази такса трябва да бъде подробно описана в програмата на състезанието.  

3. Първи постел – първият постел може да бъде включен в такса бокс или не, 
заплащането на първи постел не може да бъде задължително условие за 
допускане на участие. 

4. Фураж – цените на предлагания фураж трябва да бъдат посочени в програмата 
на състезанието 

5. Такса допинг – такса допинг се заплаща от всеки кон, който участва на 
състезанието, независимо от категорията. Тази такса може да бъде налагана 
само след предварително съгласуване с БФКС и трябва да бъде записано в 
програмата. 

6. Такса електричество – заплаща се на превозно средство на ден или за дните на 
състезанието. Условията и цената трябва да са записани в програмата на 
състезанието. 

В случай, че състезателите не използват услугите по т. 2-5 тя не са длъжни да 
заплащат сумите за тях. По никакъв начин допускането до участието не може да 
бъде обвързано със заплащане на сумите по т 2-5 или други суми, извън такса 
участие и такса допинг. 

 

Организаторите нямат право да изискват заплащането на други такси освен тези 
посочени в програмата на състезанието. 

Размер на таксите участие на турнири 

 

Награден  
фонд на паркур (НФп) 

Макс % от  
наградения фонд 

Максимално допустима 
такса такса 

Без НФ  40 лв. 

0-500 лв. 10% 50 лв. 

501-800 8% 65 лв. 

801-1500 4,8% 75 лв. 
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1501-3000  80 лв. 

Над 3000 лв.  150 лв. 

Допуска се таксата участие като % от наградения фонд да бъде закръглена 
нагоре с не повече от 3 лв. 

Минимални критерии по отношение на материалната база за домакинство на 
турнири по прескачане на препятствия  

 
1. Състезателен плац с минимални размери 60 м х 40 м.  
2. Плац за загрявка с минимални размери 1200 кв.м. и не по - тесен от 20 м. 
3. Двата плаца задължително трябва да бъдат заградени 
4. Настилки на състезателен и загряващ плац – пясък/ трева, предварително 

подготвени за провеждане на съответното състезание. 
5. Техника за заравняване на съответния вид терен 
6. Поливна система. 
7. Препятствия минимален брой: 

– 30 бр. двойни стойки 
– 20 бр. единични стойки 
– 60 бариера, дълги не по малко от 3,5 м., отговарящи на правилника за 

дисциплината 
– 10 бр. уплътнители – височина от 60 до 100 см. 
– 60 бр. скоби, според правилника на дисциплината 
– 16 бр. сейфти скоби (предпазни скоби) 
– 1 бр. биде (малка канава) 
– 20 бр. червени и 20 бр. бели флагчета 
– комплект номера от 1 до 15 с три комплекта букви А – В и един комплект 

букви А – В – С 
– на всяка квалификация да има указателни табели за разрешените удила и 

гамаши и препятствия за загрявка. (Могат да бъдат свалени от 
http://www.horsesportbg.org/rules) 

 

Официални лица 

Организаторите на състезания покриват следните разходите на официалните 
лица: 

 Хонорар минимум 120 лв. на ден, в това число и командировъчни за 8 
часов работен ден 

 Допълнително по 10 лв. на човек на всеки започнат час 

 Транспорт  

 Настаняване – настаняването на официалните лица става единични или 
двойни стаи 

 Дневни или храна минимум 20 лв. на ден 

 

 Минималния брой официални лица е съгласно наредбата за официалните лица. 
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2.2.2.Държавни първенства  
1. Във всяко изпитание от дадена дисциплина се извършва индивидуално 

класиране по технически резултат. 
2. Конете на първата ¼ в класирането от записалите се за старт се декорират с 

розетки, но не повече от 5 коня. 
3. Класиралият се на първо място състезател в съответния клас в крайното 

класиране се награждава с купа и златен медал, вторият – със сребърен и 
третият –  с бронзов медал. 

4. Ако по време на Държавно първенство се провеждат съпътстващи или 
турнири по покана те задължително се провеждат първите два дни. В деня на 
индивидуалните финали не се разрешава провеждане на други турнири 
освен Държавно първенство. 

 
8. Наградни фондове 

ДП Клас Н и Клас Л:    5300 + търсене на спонсор 
Разпределние:  4 г коне  900 лв + търсене на сонсор 
   5 г коне  1200 лв + търсене на спонсор 
   6 г коне  1500 лв. + търсене на спонсор 
   6-7 г коне  1700 лв + търсене на спонсор 
 
ДП Клас Т  и Група Б        
Клас Т      3200 лв. + търсене на споснор 
Група Б     1200 лв 
 

Наградения фонд на група Б, ако има допълнително спонсорство, не може да бъде по-
висок от клас Т. 

 
ДП Деца, пони, юноши, млади ездачи и аматьори    
Деца, пони и юноши,  
предметни награди    500 лв.  
Млади ездачи     400 лв. за крайно класиране 
      (180 лв, 120 лв.,  100 лв.) 
Аматьори     600 лв за крайно класиране 
      (300 лв, 200 лв., 100 лв.) 

 
За клас Т, група Б и млади коне 4, 5 и 6 и7 г., разпределeнието на наградния 
фонд става по изпитания по дни както следва: 25% първи ден, 30% втори ден, 
45% трети ден, за 4 г коне съотношението е 50% първи ден, 50% втори ден. 
Сумата се разпределя между 25% от участвалите в паркура коне. Държавният 
шампион получава медал и купа. Държавният шампион получава медал и 
купа и допълнителен награден, ако има осигурен чрез спонсорство.  
 
1. Състезател, незавършил първото или второто изпитание в даден клас на 

ДП, се класира след завършилите това изпитание и той получава н.т. на 
последния класиран състезател в това изпитание + 20 н.т. Такъв 
състезател в крайното класиране не може да бъде класиран преди 
състезател, който е завършил и трите изпитания. 
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2. На Държавни първенства отварянето на конюшните става един ден преди 
първия старт старт на състезанието. 

3. В деня на отваряне на конюшните в ДП за деца, юноши и пони ездачи 
основният състезателен плац се отваря за времето от 16 до 19 часа само 
за деца, юноши и пони ездачи. През това време други състезатели нямат 
право да влизат с коне на плаца. 

4. Такси участие на Държавно първенство по прескачане на препятствия: 

 Държавно първенство Клас Т: 150 лв 

 Държавно първенство Група Б: 100 лв 

 Държавно първенство Клас Н 4 г коне 70 лв 

 Държавно първенство Клас Н 5 г коне и клас Л: 90 лв. 

 Държавно първенство Поним Деца, Юноши и Млади ездачи: 70 лв 

 Държавно първенство Аматьори: 100 лв. 
В тези такси се включват организационнна такса 50 лв./кон и 20 лв такса допинг 
Не включват първи постел. 

 

Пони ездачи  
 
Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 

 
За ДП се въвеждат понитa категория А и Б категория.  
Едно пони няма право да участва в двете категории, но ездач с различни понита 
може да участва в двете категории. 
 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в категории: 
пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г трябва да са 
издържали изпит по Теория на ездата. 

 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-
късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат 
писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  
  

 
Изпитание № 1: Таблица А без хронометър 

Член:   238.1.1.  
Категория  Б   А 
Височина  до 60    80 см  
Темп:   350 м/мин  

 
Изпитание № 2: Таблица А без хронометър 

Член:   238.1.1.  
Категория  Б   А 
Височина  до 65    85 см  
Темп:   350 м/мин  
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Изпитание № 3 Индивидуален финал за Държавно първенство:  

Стартовият ред на Финала е обратен на сбора от наказателните точки от 
Изпитание 1 и Изпитание 2. При равенство в точките се тегли жребии. 

Еднократен бараж 
Член:   238.2.2 
Категория  Б   А 
 
Височина:  до 70    90 см 
Темп:    350 м/мин 
 
Техническия резултат за крайното класиране за Държавен шампионат се 
формира от: 
 Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 
 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира, състезателят класирал се 
по-напред в изпитание № 3. 
Понитата се елиминират при трето неподчинение. 

 

Юноши до 14 г.  
 
Юноши до 14 години имат право да стартират с коне не по-млади от 6 години.  
Конете на юноши до 14 г, участващи на Държавно първенство за деца/юноши са 
персонални. Персонален кон е този който не може да бъде язден от друг ездач по 
време на състезанието. 
За участие в държавно първенство се допускат само юноши до 14 г., които са 
участвали в турнири и преодоляли паркур с височина 100 см с не повече от 8 н.т. от 
препятствия и неподчинения, като грешки от време не се включват. 
В изпитанието по прескачане на препятствия за юноши до 14 години състезателите 
се елиминират при трето неподчинение на коня в паркура.   

 
Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в категории: 
пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г трябва да са 
издържали изпит по Теория на ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален 
резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-късно от три дни 
преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат писмен 
тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  

 
 
Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 
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Член:   238.2.1.  
Височина  до 105 см  
Темп:   350 м/мин  

Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1.  
Височина  110-115 см  
Темп:   350 м/мин  

 

Изпитание № 3: Индивидуален финал за Държавно първенство:  

Квалификация за Изпитание № 3 добиват състезатели, които имат не повече 
от 16 н.т. общо от Изпитания № 1 и №2 от ДП, но не по-малко 50% от 
стартиралите в Изпитания № 1. Състезатели, които не са завършили и двете 
Изпитания №1 и №2 нямат право на старт във финала. 

Стартният ред в първия манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1 и №2. При равенство състезателят с по-добро време от Изпитание 2 
получава по-заден стартов номер.  

 
Два манша  
Член:  273.3.3.1. и 273.4.3 с допълнителни изисквания за стартов ред във 

втория манш, два манша с 12 препятствия с една двойна и една 
тройна  комбинация, вторият построен от 10 препятствия с една 
двойна или една тройна комбинация по преценка на паркур 
майстора 

Височина: до 115см 
Темп:    350 м/мин 
 
Класирането се извършва по сбора на техническия резултат на двата манша и 
времето постигнато във втория. 

 

Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от 
Изпитания 1, 2 и първия манш. При равенство състезателят с по-добро 
време от първия манш на изпитание 3 получава по-заден стартов номер.  

 
Техническия резултат за крайното класиране за Държавен шампионат се 
формира от: 
 Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 
 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира, състезателят класирал се 
по-напред в изпитание № 3 

Изпитание № 4 Утешително:   
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Участват състезателите недобили квалификация в Изпитание №3. 
Състезателите участващи в този паркур в крайното класиране за ДП се 
класират след участващите в Изпитание №3.  

 
Техническия резултат за крайното класиране за ДП се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 4 
 Краен технически резултат 

Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1 
Височина:  до 100 см 
Темп:    350 м/мин 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира, състезателят класирал се 
по-напред в изпитание № 4 

Точките за финасиране за държавен шампионат с утешителен паркур са по 
Инструкцията за финасиране за Юноши до 18 г. като първият класирал се в 
тази част от шампионата носи точки за класирене след последният класиран в 
държавния шампионат с нормален паркур № 3. 

Тандемите се елиминират при трето неподчинение 

Юноши до 18 г.  
 
Юноши до 18 години имат право да стартират с коне не по-млади от 7 години. 
Конете на юноши до 18 г участващи на Държавно първенство за деца/юноши са 
персонални. Важи същото като юноши до 14 г. 
 
Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 

За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в 
категории: пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г 
трябва да са издържали изпит по Теория на ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-
късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат 
писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  

 
Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 

Член:   238.2.1 
Височина:   до 125 см 
Темп:  350 м/мин 

 
Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1 
Височина:   125-130 см 



43 
 

Темп:  350 м/мин 

Квалификация за Изпитание № 3 добиват състезатели, които имат не повече 
от 16 н.т. общо от Изпитания № 1 и №2 от ДП, но не по-малко 50% от 
стартиралите в Изпитания № 1. Състезатели, които не са завършили и двете 
Изпитания №1 и №2 нямат право на старт във финала. 
 
Изпитание № 3: Индивидуален финал за Държавно първенство: 

Стартният ред в първия манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1 и №2. При равенство състезателят с по-добро време от Изпитание 2 
получава по-заден стартов номер.  

 
Два манша  
Член:  273.3.3.1. и 273.4.3. с допълнителни изисквания за стартов ред във 

втория манш, два манша с 12 препятствия с една двойна и една 
тройна  комбинация, вторият построен от 10 препятствия с една 
двойна или една тройна комбинация по преценка на паркур 
майстора 

Височина: до 130 см 
Темп:    350 м/мин 
 
Класирането се извършва по сбора на техническия резултат на двата манша и 
времето постигнато във втория. 
 

Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 1, 
2 и първия манш. При равенство състезателят с по-добро време от първия манш на 
изпитание 3 получава по-заден стартов номер.  

 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира състезателят, класирал се по-
напред в изпитание № 3 

Изпитание № 4 Утешително:  

Участват състезателите недобили квалификация в Изпитание №3. 
Състезателите участващи в този паркур в крайното класиране за ДП се 
класират след участващите в Изпитание №3.  

 
Техническия резултат за крайното класиране за ДП се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 4 
 Краен технически резултат 

Таблица А по хронометър 
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Член:   238.2.1 
Височина:  до 115 см 
Темп:    350 м/мин 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира състезателят, класирал се 
по-напред в изпитание № 4 

Точките за финасиране за Изпитание № 4 са по Инструкцията за финасиране за 
съпътстващи паркури за Юноши до 18 г. при 6 г коне. 
 

Млади ездачи  
 
Младите ездачи имат право да стартират с коне не по-млади от 7 години. 
Конете на младите ездачи участващи на Държавно първенство за млади ездачи са 
персонални.  
 

Изпитание № 1: Таблица С 
Член:   239  
Височина:  до 125 см  
Темп:   350 м/мин 

Конвертиране на резултата по Таблица С в наказателни точки: Състезателят, 
завършил изпитанието на първо място, получава 0 н.т. Техническият резултат 
на всеки следващ състезател се получава като от неговото време се изважда 
времето на първия състезател и получнения резултат се умножава по 0,5.  

 

Изпитание № 2: Таблица по хронометър  
Член:   238.2.1  
Височина:  до 130/135 см 
Темп:    350 м/мин 

Изпитание № 3: Два манша 

Стартният ред в първия манш е в обратен ред на сбора от н.т. от №1 и №2. 
При равенство състезателят с по-добро време от Изпитание 2 получава по-
заден стартов номер.  

 
Член: 273.3.3.1. и 273.4.3 с допълнителни изисквания за стартов ред във  

втория манш  
Височина:  до 135 см 
Темп:   350 м/мин 

 
Крайно класиране: 

Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 

 



45 
 

 
Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1 и №2  и първия манш на Изпитание №3. При равенство състезателят с по-
добро време от първия манш на Изпитание №3 получава по-заден стартов номер.  
 
В случай на равенство в крайното класиране победител е този който е с по-предно 
класиране в изпитание No: 3. 

 

Мъже  
 
Един кон в една спортно-състезателна година има право на участие на две държавни 
първенства и Купа България Държавно първенство само в един клас. 
 
Kонете от клас Н се елиминират при трето неподчинение на коня в паркура.  

Клас: Млади коне 4 годишни  
 

Изпитание № 1: Таблица А без хронометър 
Член:   238.1.1.  
Височина  до 100 см  
Темп:   350 м/мин  

Изпитание № 2: Еднократен бараж 
Стартният ред е в обратен ред на н.т. от Изпитание №1. При равенство в 
точките състезателите стартират в обратен ред от стартивия списък  в 
първото изпитание.  
 

Член:   238.2.2    
Височина  до 105 см 
Темп:   350 м/мин 
Препятствията в баража не се повдигат. 

 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
 Краен технически резултат 
 

При равенство в крайния резултат по-напред е състезателя с по-предно класиране в 
изпитание № 2. 

Клас: Млади коне 5 годишни  
Изпитание № 1: Таблица А без хронометър 

Член:   238.1.1  
Височина: до 115 см  
Темп:  350 м/мин  

 
Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 

Член:   238.2.1.  
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Височина:  до 115 см 
Темп:    350 м/мин 

 
Изпитание № 3: Еднократен бараж 
Стартният ред в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания №1 и №2. При 
равенство състезателят с по-добро време от Изпитание №2 получава по-заден 
стартов номер. 

Член:   238.2.2   
Височина  до 120 см 
Темп:   350 м/мин 
Препятствията в баража не се повдигат. 

 
Крайно класиране: 

Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 

 
При равенство в крайния резултат по-напред е състезателя с по-предно класиране в 
изпитание № 3. 
Конете клас Н 4 и 5 г. се елиминират при трето неподчинение. 

Клас Л: Млади коне 6 годишни коне  
 

Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1.  
Височина:  до 125 см  
Темп:  350 м/мин 

 
Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 

Член:   238.2.1.  
Височина:  до 125 см 
Темп:    350 м/мин 
 

Изпитание № 3: Еднократен бараж 
Стартният ред в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания №1 и №2. При 
равенство състезателят с по-добро време от Изпитание №2 получава по-заден 
стартов номер. 

Член:   238.2.2   
Височина  до 130 см 
Темп:   350 м/мин 

 
Крайно класиране: 

Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
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Краен технически резултат 
При равенство в крайния резултат по-напред е състезателя с по-предно класиране в 
изпитание № 3. 

Клас Л: Млади коне 7 годишни коне 

Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 
Член: 238.2.1. 
Височина:  до 130 см 
Темп: 350 м/мин 

Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 
Член: 238.2.1. 
Височина: до 130 см 
Темп: 350 м/мин 

Изпитание № 3: Еднократен бараж 

Стартният ред в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания №1 и №2. При 
равенство състезателят с по-добро време от Изпитание №2 получава по-заден 
стартов номер.  

Член: 238.2.2 
Височина до 135 см 
Темп: 350 м/мин 

Крайно класиране: 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1
+ Техническия резултат от Изпитание № 2
+ Техническия резултат от Изпитание № 3

Краен технически резултат 
При равенство в крайния резултат по-напред е състезателя с по-предно класиране в 
изпитание № 3. 

Група Б 

В Държавно първенство Група Б могат да участват, коне картотекирани в Група Б и Клас 
Л – 6, 7 годишни. 

Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 
Член: 238.2.1. 
Височина до 120 см 
Темп:   350 м/мин 

Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1. 
Височина: до 120-125 см 
Темп:    350 м/мин 

Изпитание № 3: Два манша 



48 

Стартният ред в първия манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1 и №2. При равенство състезателят с по-добро време от Изпитание №2 
получава по-заден стартов номер.  

Член: 

Височина: 
Темп: 

273.3.3.1. и 273.4.3 с допълнителни изисквания за стартов ред 
във  втория манш 
до 125-130 см 
350 м/мин 

Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1, №2 и първия манш на Изпитание №3. При равенство състезателят с по-добро 
време от първия манш на изпитание 3 получава по-заден стартов номер.  

Крайно класиране: 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1
+ Техническия резултат от Изпитание № 2
+ Техническия резултат от Изпитание № 3

Краен технически резултат 
В случай на равенство в крайното класиране победител е този който е с по-предно 
класиране в изпитание No: 3. 

Смесено отборно Държавно първенство 

В рамките на Държавно първенство Група Б ще се проведе и отборно Държавно 
първенство във формат: 

 Един състезател от Група Б

 Едно дете, децата скачат паркурите на Група Б, с височина Ден 1 – 100 см, Ден 2 -
105

За класиране се вземат резултатите на двамата състезатели от първите два дни на ДП. 
Класирането се извършва от сбора на наказателните точки от ден 1 и ден 2 на двамата 
състезатели. 
При равенство в сбора от наказателните точки за първо място ще има бараж между 
децата. 
При равенство в класирането за следващите места класирането става на база сбора от 
времената от втория ден на двамата състезатели от отбора. 
Ако и тогава има равенство отборите се класират на една и съща позиция. 
В изпитанията Ден 1 и Ден 2 децата стартират след Група Б.  
Ако в паркура на Група Б има канава или канава с бариер децата скачат алтернативно 
препятствие. 
За да участват в отборите и двамата състезатели трябва да са били картотекирани в 
съответния клуб, при първоначалната годишна картотека. 

Клас Т 

Изпитание № 1: Таблица С 
Член: 239 
Височина: до 135 см 
Темп:   350 м/мин 
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Конвертиране на резултата по Таблица С в наказателни точки: Състезателят, 
завършил изпитанието на първо място, получава 0 н.т. Техническият резултат 
на всеки следващ състезател се получава като от неговото време се изважда 
времето на първия състезател и получнения резултат се умножава по 0,5.  

Изпитание № 2: Таблица по хронометър 
Член:   238.2.1 
Височина: до 140/145 см 
Темп:    350 м/мин 

Изпитание № 3: Два манша 

Стартният ред в първия манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 
№1 и №2. При равенство състезателят с по-добро време от Изпитание №2 
получава по-заден стартов номер.  

Член: 273.3.3.1. и 273.4.3 с допълнителни изисквания за стартов ред 
във  втория манш 

Височина: до 145 см 
Темп: 350 м/мин 

Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от 
Изпитания №1, №2 и първия манш Изпитание №3. При равенство 
състезателят с по-добро време от първия манш на Изпитание №3 получава по-
заден стартов номер.  

Крайно класиране: 
Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1
+ Техническия резултат от Изпитание № 2
+ Техническия резултат от Изпитание № 3

Краен технически резултат 

В случай на равенство в крайното класиране победител е този който е с по-предно 
класиране в изпитание No: 3. 

Стартният ред във втория манш е в обратен ред на сбора от н.т. от Изпитания 1, 
2 и първия манш. При равенство състезателят с по-добро време от първия манш на 
изпитание 3 получава по-заден стартов номер. 

Аматьори 

За участие на финал на ДП за аматьори, не е необходимо добиване на 
квалификация 

Изпитание № 1: Таблица А по хронометър 
Член: 238.2.1. 
Височина до 100 см 
Темп:   350 м/мин 
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Изпитание № 2: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1  
Височина:  до 105 см  
Темп:    350 м/мин 

 
Изпитание № 3: Еднократен бараж 
 

Квалификация за Изпитание № 3 добиват състезатели, които имат не повече 
от 16 н.т. общо от Изпитания № 1 и №2 от ДП, но не по-малко 50% от 
стартиралите в Изпитания № 1. Състезатели, които не са завършили и двете 
Изпитания №1 и №2 нямат право на старт във финала. 

Стартният ред за Изпитание №3 е в обратен ред на сбора от н.т. от 
Изпитания №1 и №2. При равенство състезателят с по-добро време от 
Изпитание №2 получава по-заден стартов номер.  
 

Член:   238.2.2    
Височина  до 110 см 
Темп:   350 м/мин 

Препятствията в баража не се повдигат. 
 
 
Крайно класиране: 

Техническия резултат за крайното класиране се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 3 
 Краен технически резултат 

При равенство в крайния резултат по-напред е състезателя с по-предно класиране в 
изпитание № 3. 

Изпитание № 4 Утешително:  

Участват състезателите недобили квалификация в Изпитание №3. 
Състезателите участващи в този паркур в крайното класиране за ДП се 
класират след участващите в Изпитание №3.  

 
Техническия резултат за крайното класиране за ДП се формира от: 
+ Техническия резултат от Изпитание № 1 
+ Техническия резултат от Изпитание № 2 
+ Техническия резултат от Изпитание № 4 
 Краен технически резултат 

Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1 
Височина:  до 100 см 
Темп:    350 м/мин 

При равенство в крайния резултат по-напред се класира състезателят, класирал се 
по-напред в изпитание № 4 
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2.2.4. Купа Република България 

1. Проявите трябва да бъдат отбелязани в календара на БФКС с титлата Купа 
Република България. 

2. Купа Република България се провежда отделно от Държавно първенство 
и организаторът на проявата поема разходите по организация, съдийски 
хонорари, транспорт и настаняване и награден фонд. 

3. Организаторът има право да събира такса до 200 лв., която включва бокс, 
с първи постел (две бали слама) и такса участие в Купата. 

4. Ако се взема допинг проба състезателите заплащат на БФКС такса допинг 
20 лв. 

 
В купа България се допуска участие на 6 годишни и по-възрастни коне. 
 

2.2.4.1. Индивидулални класиране за Купа България 

Минимален награден фонд за Купа България: 7000 лв.  
Разпределение: Изпитание № 1: 15%, изпитание № 2: 25%, изпитание № 3: 50%, 
изпитание № 4: 10% 
 

Изпитание № 1: Първа квалификация: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1.  
Височина  до 120 см  
Темп:   350 м/мин 

Изпитание № 2: Втора квалификация: Еднократен бараж, Таблица А по 
хронометър 

Член:   238.2.21.  
Височина:  до 125 см 
Темп:    350 м/мин 

Изпитание № 3: Финал Купа България Два манша 
Член:   273.3.3.21  и  273.4.3  
Височина:  до 125-130 см 
Темп:   350 м/мин 

 
За изпитание No 3 финал Купа България се класират 250те най-добри тандема от първа 
и втора квалификация.  
Всеки тандем събира точки от първата и втората квалификации. Тандемът класирал се 
на 1-во място, в която и да е от двете квалификации, печели точки равни на броя на 
всички стартирали тандеми в първата квалификация +3 точки, вторият ще спечели 
точки колкото е броят на стартиралите тандеми в първата квалификация, третият ще 
вземе колкото е броят на стартиралите тандеми в първата квалификация -2 точки, 
четвъртият - 3 точки и т.н. Точките от двата дни се събират и 250-те тандема събрали 
най-много точки се класират за Финала.  
При равенство в точките, се гледа класирането от Втора квалификация. 
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Състезателите започват Финала на Купа България с 0 н.т. Стартовия ред на Финала е в 
обратен ред на класирането по точки след втората квалификция. Ако състезател е 
добил квалификация за финала, той стартира само с един от конете по избор, но 
стартовата му позиция на Финала се според класирането му в тандем с коня, с който е 
решил да участва на финала. 
 
За втория манш се класират 10-те най-добри тандема по наказателни точки и време от 
първия манш.  
Класирането в паркура се извършва на база сбора от наказателните точки от първи и 
втори манш и времето от втория манш. Състезателите неквалифицирани за втория 
манш се класират на база наказателни точки и време от първи манш. Състезателите 
неквалифицирани за Финала на Купа България участват в утешителното изпитаниe. 
Класирането в него е по чл. 238.2.1. 
Ако участниците, които не са добили право да участват на Финала в Утешителният 
паркур са по-малко от 10 тандема, паркурът няма да бъде проведен и наградният фонд 
ще се добави към Финал Купа България (изпитание No 3) и всички участници имат 
право да стартират в него. 

Изпитание № 4: Утешителен: Таблица А по хронометър 
Член:   238.2.1.  
Височина  до 120 см  
Темп:   350 м/мин 

2.2.4.2. Отборно състезание Купа България 

В деня на ветериранния преглед всеки клуб трябва да декларира двама участници от 
същия клуб, които да участват в отборно класиране. 
За да участват в отборите и двамата състезатели трябва да са били картотекирани в 
съответния клуб не по-късно три месеца от датата на състезанието. 
Отборното класиране се извършва по следния начин. 

1. Събират се наказателните точки на двамата състезатели от Изпитание № 1: 
Първа квалификация: 

2. Към тях се добавя сбора от наказателните точки на двамата състезатели от 
основния манш на Изпитание № 2: Втора квалификация. 

3. Сбора от точките от т.1 и т.2 дава класирането за отборната надпревара в Купа 
България. 

При равенство в сбора от точките класирането се решава чрез сбора на времената 
на двамата състезатели от отбора в Изпитание № 2: Втора квалификация. 
При равенство и по този показател, отборите се класират наравно. 



53 
 

 
 
Част 3.  
Обездка 
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3.1 Възрастови категории  

3.1.1. Възрастови категории на състезатели 
             1.    Пони ездачи от 9 до 14 години – родени 2007 – 2013 г 

2.    Юноши до 14  години – родените през 2007-2010 г. 
3.    Юноши до 18 години – родените през 2003-2006 г. 
4.    Млади ездачи от 19 до 21 години – родените през 2000-2002 г.  
5.    Мъже – родени преди 2002 г.  
6.    Аматьор – състезателите трябва да са 15 годишни (родени преди 2007 г.) или 
по-възрастни за съответната състезателна календарна година.  
 

Като аматьори могат да бъдат картотекирани състезатели, които не 
печелят пари от езда на други коне, не дават уроци по езда и не са студенти 
или дипломирали се в НСА „Васил Левски”.Състезатели, картотекирани в 
категория Аматьори, които са на възраст 15-18 г. нямат право да участват 
на държавни първенства за юноши. Като аматьори могат да се 
картотекират състезатели, които в предходни години са участвали само в 
клас Н. Състезател в категория Аматьори, може да участва само в клас Н и 
не може да участва в категория Мъже/Жени  в  съпътстващи турнири в по-
високи класове. 
За всяко състезание има право да определи за всеки кон дали ще се състезава 
в качеството си на аматьор или ще вземе участие като редовен състезател 
с общо класиране, ако възраста на коня му отговаря на изискваната  за това 
изпитание. 
Пони ездачите и юношите до 14 г. участващи в клас „Н“ трябва да бъдат 
задължително с протектори. 
При ветеринарен преглед юноши до 14 и 18 г. както и пони ездачите 
задължително представят конете с предпазни каски. 

3.1.2. Възрастови категории на конете 

5. Клас Н: Млади коне 4 годишни 
6. Клас Н: Млади коне 5 и 6 годишни 
7. Клас Л: Коне от 7 до 9 годишни  
8. Група Б:  коне 10 годишни и по-възрастни 
9. Клас Т: 7 годишни и по-възрастни коне 
10. Юноши – коне 6 годишни и по-възрастни 
11. Деца  – 6 и по-възрастни коне и понита 
12. Пони – 5 и по-възрастни 

3.1.3. Състав на отборите 
Пони ездачи: без ограничения на броя състезатели. Един състезател(ка) има право 
да язди до 3 коня. 
Юноши до 14  години: без ограничения на броя състезатели. Един състезател(ка) 
има право да язди до 3 коня. 
Юноши до 18 години: Един състезател(ка) има право да язди до 3 коня. 
Млади ездачи: броя на състезателите е до 4. Всеки състезател има право да язди 
до 3 коня. 
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Мъже и жени: общо за трите класа на конете и млади ездачи броя на състезателите 
е до 8.  

 

1. В рамките на всеки турнир един кон има право да стартира максимум в две 
възрастови групи на ездачите по избор. 
2. При провеждане на състезания с повече от една дисциплина в рамките на едно 
първенство, един кон има право да бъде язден от различни състезатели за всяка  
дисциплина по отделно. 
3. Един кон няма право да участва в повече от два теста на ден 
4.В състезанията по обездка за възрастите мъже, млади ездачи и юноши до 18 г. 
височината на конете измерена в холката трябва да бъде по-голяма от 148 см. 
без подкови. 
5.Един кон не може да участва с двама ездача в едно изпитание. 
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3.2. Видове първенства и турнири  

3.2.1. Съпътстващи турнири  

Всички съпътстващи турнири се организират и провеждат по време на Държавните 
първенства по обездка по изискванията на съответната възрастова група по 
настоящата Наредба. 

Класирането в съпътстващите турнири се извършва по изпитания за всяка възраст и 
клас. Класирането във всички състезания е индивидуално. 

Награждаване – индивидуално за всяко изпитание на ¼ от записалите се за старт 
коне, но не повече от 5 коня. Конете  се декорират с розетки. 

Юноши на възраст от 9 до 14 г., имат право на участие в тестовете за 4 г. коне, с 
отделно класиране. Награждават се до трето място с розетки. Тези изпитания носят 
75% от точките за съпътстващи турнири за деца по наредбата за финансиране.  

В годината в която навършват 14 години имат право да участват в състезания за 
юноши. 

Юноши на възраст от 9 до 14 г. могат да участват в категория Пони с пони, което е 
на възраст минимум 5 г. Ако участват с пони в категория деца, то тогава понито 
трябва да бъде минимум на 6 г. 

Коне, които не отговарят на възрастта за клас Н, имат право да стартират в 
програми клас Н извън класиране. В този случай, в този турнир със същия или друг 
ездач тези коне не могат да стартират в други изпитания. За тези коне се заплаща 
такса бокс.  

Юноши преди годината в която навършват 18 г. имат право на участие във 
възрастта за мъже и жени, спазвайки съответните изисквания по възраст, 
упоменати в настоящата Наредба, като за това трябва да имат разрешение от лекар 
според изискването в Раздел „Документи и заявки за участие”. 

Коне, яздени от юноши, имат право да стартират единствено в класа, на който 
отговарят, ако участват във възрастовата група за мъже и жени. 

Конете в Група Б изпълняват програмите за клас Л в отделно класиране.  

Аматьори: 

 Въвежда се пилотно изпитание „Свободен стил“, което няма задължителен 
характер и ще се провежда само на състезания различни от ДП. 

 Състезатели, картотекирани като аматьори имат право на участие в други 
класове на конете, при  спазване на правилото „Един тандем-едно ДП в една 
състезателна година“ и  добиване на квалификация.  

3.2.2. Държавни първенства  
 
Класирането във всички състезания е индивидуално. 
Изчисляването на техническите резултати се извършва в процентно изражение. 
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Настаняването на конете, стартиращи в ДП се извършва в деня преди началото на 
състезанието, като домакините се ангажират да има построен манеж с цел 
провеждане на практически занятия. 
Един тандем има право на участие само на едно Държавно първенство в категория 
мъже/жени, като няма право да се връща в по-нисък клас в същата календарна 
година. 
 
До участие в Кюр, свободен стил в категориите юноши, млади ездачи и клас Т се 
допускат само участници получили оценка минимум 57% в индивидуалния тест.  

Награди 
 

1. Във всяко изпитание от дадена дисциплина се извършва индивидуално 
класиране по технически резултат в проценти. 

2. Конете на първата ¼ в класирането от записалите се за старт се декорират 
с розетки, но не повече от 10 коня. 

3. Класиралият се на първо място състезател в съответната дисциплина в 
крайното класиране се награждава с купа и златен медал, вторият – със 
сребърен и третият –  с бронзов медал. 

4. На първите трима в класирането за съответната категория и клас се дават 
награди, както следва: 
Пони:     1-3-то място предметни награди 
Юноши до 14 г.   1-3-то място предметни награди 
Юноши до 18 г.   1-3-то място предметни награди 
Клас Н: Млади коне 4 год.  1- во място 150 лв.  

2-ро място  100 лв. 
3-то място  50 лв. 

                          Клас Н: Млади коне 5 год.  1- во място 150 лв.  
2-ро място  100 лв. 
3-то място  50 лв. 

Клас Н: Млади коне 6 год.  1- во място 150 лв.  
2-ро място  100 лв. 
3-то място  50 лв. 

Клас Л: от 7 до 9 годишни  1- во място 500 лв.  
2-ро място  400 лв. 
3-то място  300 лв. 

Група Б:  
Клас Т      1- во място 1000 лв. 

2-ро място 800 лв. 
3-то място 600 лв. 

 

Пони ездачи  
 
В категория „Понита“ общите оценки отпадат и на тяхно място остават една обща 
оценка следните: позиция и седеж на ездача и коректност и ефективно прилагане 
на помощите 
Наказателните точки по член 430.6.1 от Правилника по обездка 
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Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 

 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в 
категории: пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г 
трябва да са издържали изпит по Теория на ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-
късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат 
писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  

 
Изпитание № 1 4 год. коне - Пони  
Изпитание № 2  Втори тест за 4 год. коне - Пони 
Изпитание № 3  Предварителен тест за деца A - Пони 

Стартирането с юздечка е задължително. Мундщукът не е разрешен.   

 
Крайно класиране:  
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
 Спечелените точки от Изпитание № 2 
+ Спечелените точки от Изпитание № 3  
 Краен резултат по спечелени точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 

 
Юноши до 14 г.  
 

Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в 
категории: пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г 
трябва да са издържали изпит по Теория на ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-
късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат 
писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  
 
Изпитание № 1   Предварителен тест за деца А 
Изпитание № 2   Отборен тест деца 
Изпитание № 3   Индивидуален тест за деца 
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Стартирането с юздечка е задължително. Мундщукът не е разрешен.   

 
Крайно класиране:  
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
+ Спечелените точки от Изпитание № 3  
 Краен резултат по спечелени точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 

 

Юноши до 18 г.  
 

Изпит по Теория на ездата и конния спорт: 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите в 
категории: пони ездачи, юноши/девойки до 14 г и юноши/девойки до 18 г 
трябва да са издържали изпит по Теория на ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита не по-
късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство държат 
писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%.  

 
 
Изпитание № 1   Отборен тест юноши  
Изпитание № 2   Индивидуален тест юноши 
Изпитание № 3   Свободен стил – юноши 

 
Крайно класиране:  
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
+ Спечелените точки от Изпитание № 3  
 Краен резултат по спечелени точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 



60 
 

 
Млади ездачи  

 
Изпитание № 1   Отборен тест млади ездачи  
Изпитание № 2   Индивидуален тест млади ездачи 
Изпитание № 3   Свободен стил – млади ездачи 
 
Крайно класиране:  
 
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
+ Спечелените точки от Изпитание № 3  
 Краен резултат по спечелени точки 
 

Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 

 

Мъже  
 

Един кон в една спортно-състезателна година има право на участие на 
Държавно първенство само в един клас. 

Клас Н: Млади коне 4 годишни 
 

Изпитание № 1 4 год. коне 
Изпитание № 2  Втори тест за 4 год. коне 

Клас Н: Млади коне 5 годишни 
 

Изпитание № 1 5 год. коне – Предварителен 
Изпитание № 2  5 год. коне - Финал 
Крайно класиране: 
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
 Краен резултат по точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали се коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 
точки и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 2. 

Клас Н: Млади коне 6 годишни 
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Изпитание № 1 6 год. коне - Предварителен    
Изпитание № 2   6 год. коне - Финал 

 
Крайно класиране: 
Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
 Краен резултат по точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали се коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 
точки и т.н.  
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 2. 
 

Клас Л 
Изпитание № 1  Индивидуален тест за деца – клас Л 
Изпитание № 2  7 год. коне - Предварителен - клас Л  
Изпитание № 3 7 год. коне – Финал – клас Л 

 

Относно използването на мундщучно оглавие в кл“Л“/гр.“Б“, да се прилага 
правилника на ФЕИ - oбикновена или юздечка с мундщучно оглавие са 
позволени на CDI 1* и 2*, CDIJ,  CDIOJ и CDIY, CDIOY, CDIAm и CDIYH за седем (7) 
годишни коне и шампионати за юноши и млади ездачи. 

 
Крайно класиране:  

Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2 
+ Спечелените точки от Изпитание № 3  
 Краен резултат по точки 

 
Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н. 
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 

Група Б 
Изпитание № 1  Индивидуален тест за деца – група Б 
Изпитание № 2  7 год. коне - Предварителен - група Б 
Изпитание № 3 7 год. коне – Финал – група Б  

 

Относно използването на мундщучно оглавие в кл“Л“/гр.“Б“, да се прилага 
правилника на ФЕИ - oбикновена или юздечка с мундщучно оглавие са 
позволени на CDI 1* и 2*, CDIJ,  CDIOJ и CDIY, CDIOY, CDIAm и CDIYH за седем (7) 
годишни коне и шампионати за юноши и млади ездачи. 

 
Крайно класиране:  
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Резултат за крайното класиране се формира от: 
Спечелените точки от Изпитание № 1 

+ Спечелените точки от Изпитание № 2
+ Спечелените точки от Изпитание № 3

Краен резултат по точки 

Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са 
равни на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 
точки и т.н. 
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 

Клас Т 
Изпитание № 1 Сен Жорж  
Изпитание № 2 Междинна категория I 
Изпитание № 3 Свободен стил - Междинна категория I 

За конете от клас Т, мундщукът е задължителен. 

Крайно класиране: 
Резултат за крайното класиране се формира от: 

Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2
+ Спечелените точки от Изпитание № 3

Краен резултат по точки 

Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са 
равни на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то 
– 2 точки и т.н.
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание №
3.

Клас Гран При 

Провежда се като съпътстващ турнир, в тази категория Държавно първенство не се 
провежда   

Изпитание № 1 
Изпитание № 2 
Изпитание № 3 

Гран При
Гран При "Специал"
Свободен стил – Гран При ниво 

За конете от клас Гранд При, мундщукът е задължителен. 

Аматьори 
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Изпитание № 1 5 год. коне - Предварителен - Аматьори   
Изпитание № 2  5 год. коне - Финал - Аматьори 
 

 
Крайно класиране:  

Резултат за крайното класиране се формира от: 
 Спечелените точки от Изпитание № 1 
+ Спечелените точки от Изпитание № 2  
 Краен резултат по точки 
 

Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни 
на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 точки 
и т.н. 
При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. 
 

3.2.3. Купа Република България 

1. Участват конете от група Б 
2. Проявите трябва да бъдат отбелязани в календара на БФКС с титлата Купа 

Република България. 
3. Ако Купа Република България се провежда отделно от Държавно 

първенство организаторът на проявата поема разходите по организация. 
4. Класирането се извършва по следния начин: Точките, присъждани за 

класиране на 1-во място във всяко от изпитанията, са равни на броя 
стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 
точки и т.н. При евентуално равенство се взима под внимание 
класирането в изпитание № 3. 
Разходите по организацията на КРБ са за сметка на организаторите, които 
поемат разходите за организация съдийски хонорари и награди 
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Част 4.  
Всестранна езда 
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4.1 Възрастови категории на състезатели 

1. Категория  ПОНИ  ЕЗДАЧИ- състезатели родени през 2008, 2009, 2010 , 2011г и 2012г

2. Категория ЮНОШИ до 14 години- състезатели родени през 2008, 2009, 2010 и 2011г

3. Категория ЮНОШИ до 18 години- състезатели родени през 2004, 2005, 2006 и 2007г

4. Категория МЛАДИ ЕЗДАЧИ   - състезатели родени  през 2003г, 2002г, 2001г

5. Категория МЪЖЕ -  състезатели родените преди 2003г

6. Категория АМАТЬОР  - състезатели родени  преди  2007г

4.2  Възрастови категории на конете

1. КЛАС  ПОНИ  Коне 5  годишни и по-възрастни    

2. Млади коне  КЛАС  Н/4 годишни коне 

 Право на участие в този клас - коне навършващи 4год през настоящата година. 

         КЛАС  Н/5 годишни коне 

 Право на участие в този клас - коне навършващи 5год през настоящата година. 

3. ГРУПА  Б  :  Коне 6 годишни и по-възрастни 

4. КЛАС   1* - Интро      Коне 5 годишни и по-възрастни

5. КЛАС   2*  Коне 6 годишни и по-възрастни 

6. КЛАС   3*  Коне 6 годишни и по-възрастни 

При картотека на кон за състезателната година се посочва класа, в който той има право  да 
участва  към момента  на  картотекирането. 

4.3 Видове първенства и турнири
 ИЗПИТАНИЕ ЗА ХАРМОНИЯ , СИЛА , ИЗДРЪЖЛИВОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ 

Всички състезания по Всестранна езда се провеждат според Правилника по Всестранна езда на 
ФЕИ и Наредбата на БФКС валидна за съответната година .  

Състезанията се провеждат по предварително одобрен регламент , публикуван не по-късно от 
2 седмици преди състезанието.  

Заявките за участие се подават в упоменатия срок до Клуба домакин и БФКС. 
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 Състезанието се състои от 3 различни теста (обездка , крос кънтри и прескачане на 
препятствия), които се изпълняват от ездач и кон в тандем. Класирането във всички 
състезания  е индивидуално по технически резултати, само след завършване на трите теста. 

Състезанията имат за цел да покажат моментното състояние на кон и ездач и спомагат за 
тяхното развитие.  

На всички състезания по Всестранна езда  се спазва Кодекса за поведение, Правилата за 
Хуманно отношение към коня и Анти-Допинговите правила на ФЕИ за коне и ездачи. 

 На всички състезания отговорното лице  е ЕЗДАЧА. Не познаването на правилата не го 
освобождават от отговорност. За всеки малолетен или непълнолетен състезател се посочва 
поименно отговорното за него лице по време на Техническата конференция на всяко 
състезание. 

 Благосъстоянието на ездач и кон са от първостепенно значение. С цел оказване на по-добра 
първа помощ , всеки ездач /или отговорно лице/  представя  информация относно минали 
медицински интервенции, заболявания (диабет, алергии , травми на главата и др ) , както и 
име и телефон на лице за контакт . Не  се допуска до старт състезател, който не  е представил 
тази информация.  

4.3.1  Държавни  Първенства ( ДП )

Всяка спортно-състезателна година се  провежда по едно Държавно Първенство за всяка  
категория  състезатели  и коне : 

• Млади коне  :     КЛАС  Н/4 годишни коне 

• Млади коне  :     КЛАС  Н/5 годишни коне 

• Категория    ПОНИ  ЕЗДАЧИ 

• Категория    ЮНОШИ   14год  

• Категория    ЮНОШИ   18год 

• Категория    МЛАДИ ЕЗДАЧИ     

• Категория    МЪЖЕ   1* 

• Категория  МЪЖЕ   2* 

• Категория  МЪЖЕ   3* 

• Категория    МЪЖЕ   група Б 

• Категория   АМАТЬОР  

 За категориите МЪЖЕ, МЛАДИ ЕЗДАЧИ и ЮНОШИ до 18 год : 

През една спортно-състезателна година един тандем може да участва  максимум в 2 
Държавни Първенства, от по-ниско в по-високо ниво, след покриване на необходимите 
изисквания (от клН/5год и гр.Б  в 1*;  от  1*  в  2* и от 2* в 3*). Не се разрешава участие с право 
на класиране в ДП на тандем от по-висок в по-нисък клас или 3то ДП, но има право на 
класиране в СТ.   



4 

Юноши до 18 год. могат да вземат участие в 2 ДП -  за юноши до 18 год. и/ или 1*, 2*, 3* за 
мъже в зависимост от възрастта на коня и добитите квалификации за участие. 

 Държавни Първенства  за категория МЪЖЕ се провеждат на ниво: 

Група Б: 

• право на участие на състезатели от категория Мъже,  Млади ездачи , Юноши до 18 год  ,
Юноши до 14 год и Аматьори

• общо класиране

Клас 1*: 

• право на участие на състезатели от категория Мъже,  Млади ездачи , Юноши до 18 год
и Юноши до 14 год

• след покриване на необходимите изискванията за съответната категория ездачи

• в общо класиране

Клас 2*: 

• право на участие на състезатели от категория Мъже,  Млади ездачи  и Юноши до 18 год

• след покриване на необходимите изискванията за съответната категория ездачи

• в общо класиране

Клас 3*: 

• право на участие на състезатели от категория Мъже,  Млади ездачи  и Юноши до 18 год

• след покриване на необходимите изискванията за съответната категория ездачи

• в общо класиране

• не се допускат до участие състезатели навършващи 15 год през настоящата година

Държавно Първенство за Млади ездачи : 

• провежда се на ниво 3*

• право на участие на състезатели - от началото на  годината в която навършват 16 год  до
края на годината в  която навършват  21 год

• тандеми покрили изискванията за тяхната категория  за участие  в ниво 3*

• с отделно класиране за Млади ездачи

Държавно Първенство за Юноши до 18 год  : 

• провежда се на ниво 2*

• право на участие на състезатели- от началото на  годината в която навършват 15 год  до
края на годината в  която навършват 18 год

• тандеми покрили изискванията за тяхната категория  за участие в ниво 2*
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• с отделно класиране за Юноши до 18 год

Състезатели от  категория Юноши до 18 год   имат право на класиране: 

• в ДП за Юноши до 18 год( провежда се на ниво 2*)

• в ДП за 1* - в общо класиране/ след покриване на изискванията за  участие в това ниво
за тяхната категория /

• в ДП 2* -  в общо класиране / след покриване на изискванията за  участие в това ниво
за тяхната категория/

• в ДП 3* - в общо класиране / само след покриване изискванията за това ниво с
квалификационни резултати  на ФЕИ /

• максимум в  2 Държавни Първенства и  важи за ТАНДЕМ

При провеждане на ДП 2* и ДП за Юноши 18 год едновременно (едно и също изпитание ) , 
състезателите от тази категория имат право на  двойно класиране , но се брой за 2 ДП.  /
важи за ТАНДЕМ /

Държавното Първенство  Юноши до 14 год : 

• провежда се на ниво – Юноши до 14 год

• право на участие на състезатели- от началото на  годината в която навършват 11 год  до
края на годината в  която навършват 14 год

• тандеми покрили 1 ИНФ в това ниво

• с отделно класиране за Юноши до 14 год

Състезатели от  категория Юноши до 14 год  имат право на класиране : 

• в ДП  за Юноши до 14 год  /след покриване 1ИНФ в това ниво/

• в ДП  гр. Б - в общо класиране / след покриване на изискванията за  участие в това
ниво/

• в ДП 1* -  в общо класиране / след покриване на изискванията за  участие в това ниво/

• максимум в  2 Държавни Първенства и  важи за ТАНДЕМ

Държавното Първенство за категория АМАТЬОРИ : 

• провежда се на ниво АМАТЬОРИ

• право на участие на състезатели- от началото на  годината в която навършват  15 год

• тандеми покрили 1 ИНФ в това ниво( в настоящата или предишната година)

• с отделно класиране за Аматьори

Състезатели от категория Аматъори имат  право на класиране : 

• в ДП за категория Аматъори/ след покриване на изискванията за участие в това ниво/

• в ДП гр Б -  в общо класиране / след покриване на изискванията за  участие в това ниво/
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• в ДП 1* -  в общо класиране / след покриване на изискванията за  участие в това ниво/

• максимум в  2 Държавни Първенства и  важи за ТАНДЕМИ

Държавно Първенство за млади коне: 

Клас Н/4 год коне : 
• коне  картотекирани като 4 годишни

• ДП се провежда на ниво Клас Н/4год

• имат право на класиране само  в  1 Държавно Първенство през спортно-състезателната
година

• независимо дали участват с МЪЖЕ, Юноши до 18 год  или АМАТЪОРИ

Клас Н/5 год коне : 

• коне  картотекирани като 5 годишни

• ДП се провежда на ниво Клас Н/5год

• имат право на класиране   в  2 Държавни Първенства през спортно-състезателната
година – ДП за Клас Н/5год  и 1* или в гр. Б -  ако ДП гр. Б се провежда отделно от ДП
Клас Н/5год

• независимо дали участват с МЪЖЕ, Юноши до 18 год  или АМАТЪОРИ

Държавно първенство  за ПОНИ ЕЗДАЧИ: 

• всички коне  картотекирани като ПОНИ:

• ДП се провежда на ниво ПОНИ ЕЗДАЧИ

• имат право на участие само в 1 Държавно Първенство през спортно-състезателната
година

• право на участие  в ДП - след покриване 1 ИНФ в тандем

Във всяко състезание един кон може да участва само в една категория. 

 С цел развитието на младите  коне и юношите до 14 год ,  Държавните Първенства за 4/5год 
коне , ПОНИ ЕЗДАЧИ  и ЮНОШИ до 14 год се провеждат  в края на спортно- състезателния 
сезон. 

 4.3.3 Съпътстващ Турнир  ( СТ )

По време на Държавните Първенства се организират и Съпътстващи Турнири съгласно 
изискванията за съответното ниво състезатели и коне.    

      Държавните Първенства и Съпътстващите Турнири се провеждат в тридневно състезание       
CCN-S къс  или CCN-L  дълъг формат, спазвайки изискванията за съответната категория и ниво.. 

4.3.2. КУПА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Участват конете от група Б 
2. Проявите трябва да бъдат отбелязани в календара на БФКС с титлата Купа Република България. 
3. Ако Купа Република България се провежда отделно от Държавно първенство организаторът на проявата 
поема разходите по организация. 
4. Класирането се извършва по следния начин: Точките, присъждани за класиране на 1-во място във всяко 
от изпитанията, са равни на броя стартирали коне през първия ден, за 2-ро – минус 1 точка, за 3-то – 2 
точки и т.н. При евентуално равенство се взима под внимание класирането в изпитание № 3. Разходите по 
организацията на КРБ са за сметка на организаторите, които поемат разходите за организация съдийски 
хонорари и награди 
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Форматьт се определя в зависимост от необходимостта на дисциплината кьм момента на 
провеждане. 

4.3.4 Еднодневни, двудневни състезания и отворен крос кънтри ден

Състезанията  се  провеждат  в  къс  формат  на  всички  нива  според  правилата  на  ФЕИ.  Датите,  
условията и правилата за участие ще бъдат публикувани в регламента на мероприятието.  

Еднодневните състезания са „тренировъчни”и може да не съдържат изпитания от всички 
дисциплини (според регламента ). Провеждат се според изискванията на ФЕИ за къс формат 
състезания и се спазват задължителните  времеви интервали между стартовете на един и същ 
състезател  в отделните изпитания. 

При провеждането на такива състезания е задължително: 

• минимум 1 Съдия по Всестранна езда

• Технически Делегат

• Крос Дизайнер

• Присъствието на хуманен лекар на място

• Ветеринарен лекар на място или на повикване

 Двудневните състезания се провеждат според всички изисквания за къс вариант, но могат да 
са със занижени параметри в изпитанията крос кънтри и/или прескачането на препятствия.  
Важат изискванията за Официални лица съгласно правилника на ФЕИ.  

Резултата от двудневно състезание важи за покриване на ИНФ, ако параметрите на 
изпитанията отговарят на нивото според изискванията на настоящата Наредба. 

 Крос кънтри ден- тренировъчно мероприятие, което се  организира с цел проверка 
моментното състояние  и спомага в подготовката на ездачи и коне . Крос Дизайнер подготвя 
трасета с подходящи параметри според нивото. В регламента се уточняват всички  условия и 
подробности. 

Във всички състезания се спазват времевите интервали между отделните стартове на един и 
същ състезател .(виж в допълнителните разпоредби ) 

4.4  Награди
Награждаване на Държавно Първенство 

КУПА  за  първо място, ЛЕНТИ,  МЕДАЛИ - до 3то място и  декориране с  розетки до 5то място 
във всички категории. 

Предметни награди 

  категория   ПОНИ ЕЗДАЧИ         до 3то място 

  категория   ЮНОШИ до 14год       до 3то място   

  категория   ЮНОШИ до 18год       до 3то място   

 Парични награди 
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 Сумата за наградния фонд се осигурява от Бьлгарска Федерация Конен спорт :                             

                                           МЪЖЕ  клас   Н/4год коне       300лв   до 3то място   /150лв;100лв; 50лв/   

                                           МЪЖЕ  клас   Н/5год коне       300лв   до 3то място   /150лв;100лв;50лв/    

                                           МЪЖЕ  клас   1*                         600 лв    до 3то място   /250лв;200лв;150лв/   

                                           МЪЖЕ  клас   2*                         1200лв   до 3то място  /500лв; 400лв; 300лв/                                         

                                           МЪЖЕ  клас   3*                         2400лв   до 3то място  /1000лв;800лв;600лв/  

                                           МЛАДИ ЕЗДАЧИ                        ????????????????? 

                                           АМАТЬОРИ                                 300лв     до 3то място   / 150лв 100лв 50лв/  

И остатъка от наградния фонд се взима от бюджета  на комисията по Всестранна езда в раздел 
МСК . 

Награждаване на Съпътстващ Турнир ,  еднодневни   и двудневни  състезания  

Декориране с  розетки до 5то място. 

ПРЕПОРЪЧВА СЕ  ВРЪЧВАНЕ НА ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ – ПЛАКЕТИ / КУПИ,   ГРАМОТИ  или 
други  осигурени от организаторите. 

Специални  награди – “Най-добър състезател за сезона” за всяка категория, „ най-
переспективен млад кон”  и др . Наградите  се връчват в края на спортно-състезателния сезон,  
по критерии  изготвени от Комисията по Всестранна езда . 

 

4.5 ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

Изискванията на Националната Федерация(ИНФ) за качване в по-високо ниво се добиват  от 
къс и дълъг формат  състезания и важат  за участие в  Държавно Първенство и Съпътстващ 
Турнир. 

 1 ИНФ  ( Изискване на  Националната  Федерация) означава – едно завършено  състезание 
по Всестранна езда( завършени трите изпитания), като изискването важи за кон , ездач или 
тандем в зависимост от категорията на ездача или класа на изпитанието. 

За преминаване от едно ниво в друго по-високо се изискват 1 или 2 ИНФ ( завършени 
състезания), като някои от  изискванията трябва да са с квалификационни резултати.( за 
повече яснота ползвайте изискванията и обясненията за всяка категория  и таблица 1).    

Изискванията влизат в сила от 01/04/22г , като за всички важи „ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ” 
(кон,ездач или тандем), които запазват най-високото си ниво от 2021г, само ако състезанието   
в това ниво е било завършено. 
Препоръчва се на всички ездачи и треньори да се запознаят с новите изисквания в сила от  
01.04.22год и направят тренировъчните си планове и цели спрямо тях. 

Новите изисквания за качване в по-горна категория  са съобразени с повишаване  броя на 
изискванията във ФЕИ (валидни от 01.07.21г). 

Целта е да се гарантира , че на състезанията по Всестранна езда участват подготвени и опитни  
състезатели и коне. 
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ПОНИ ЕЗДАЧИ 
Изисквания за  участие в категория  ПОНИ ЕЗДАЧИ : 

• състезатели  картотекирани в категория  ЮНОШИ до 14год. /ПОНИ ЕЗДАЧИ/ 

• от годината в която навършват 10 год до годината в която навършват 14 год 

• с  коне регистрирани като ПОНИ с височина минимум 120см  

•  с кон  минимум на  5 години     

•  участват според изискванията за състезатели категория Юноши до 14год 

• участват в изпитанията  за  ПОНИ ЕЗДАЧИ 

• без ИНФ за участие в Съпътстващи Турнири за ПОНИ ЕЗДАЧИ 

•  1ИНФ като ТАНДЕМ за участие  в Държавно Първенство за ПОНИ ЕЗДАЧИ  

 

ЮНОШИ до 14год 

Състезател картотекиран като ЮНОША до 14год  има право да язди   : 

•  до 3 коня в състезание в един или повече класове /включително пони/ 

• коне на възраст минимум  6 години   

•  в изпитания съгласно изискванията за категория Юноши 14год 

• в изпитания  гр.Б  и  клас 1*, ако състезателят и конят  отговарят на следните 
условия:  

В група Б  :    

• от началото на годината в която навършва 12 год   

• има покрити 1 ИНФ като ТАНДЕМ( през настоящата или предходната година в 
изпитания за Юноши 14год)  

• ИНФ да е с 0 наказателни точки от препятствия в крос кънтри теста 

• в общо класиране   

В клас 1* : 

• от началото на годината в която навършва 13 год 

• има покрити 2(ИНФ) като ТАНДЕМ (през настоящата или предходната година в 
ниво  група Б )  

• поне 1 ИНФ да е с 0 наказателни точки от препятствия в  крос кънтри теста 

• в общо класиране  
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Държавното Първенство за категория ЮНОШИ до 14г се провежда според изискванията на 
Наредбата .  Право на участие в Държавно Първенство за ЮНОШИ до 14год  имат  ТАНДЕМИ  
завършили  минимум  1 (едно)  състезание  по Всестранна езда в тази категория през 
настоящата или предходната година.              

 За да имат право на класиране на Държавно Първенство състезателите в категории: ПОНИ 
ЕЗДАЧИ и ЮНОШИдо 14 год трябва да са издържали изпит по Теория на ездата за тази 
категория. 

Изпитът се провежда онлайн и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%. 
Състезателите трябва да са издържали изпита не по-късно от три дни преди съответното Дър-
жавно Първенство.  
 Ако не са го издържали тогава държат писмен тест по време на Държавното Първенство . 
 

 ВРЪЧВАНЕ НА ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ/ГРАМОТИ/- най малък участник, най- малък 
завършил участник, състезател с най-добър резултат в обездката, най-добре екипиран кон и 
други  осигурени от организаторите.  

 

ЮНОШИ до 18год 

Състезател  картотекиран  като ЮНОША до 18год. има право да язди: 

• до 6 коня на сьстезание  **  

• не повече от  3 коня в едно изпитание ** 

• в изпитания за МЪЖЕ   с коне от всички  възрастови категории   

** спазване на задължителния времеви интервал  между стартовете на един и същ 
състезател/ виж в  допълнителните разпоредби / 

 

 КЛАС Н/4 ГОД  КОНЕ 

• с коне  навършващи  4 години  през настоящата година    

• само в изпитания отговарящи на изисквания за тази категория коне   

• без ИНФ за участие в този клас 

• право на участие в това ниво 1 година 

• в общо класиране за 4 годишни коне 

 

КЛАС Н/5 ГОД КОНЕ  

• с коне навършващи  5 години  през настоящата година     

• само в изпитания отговарящи на изисквания за тази категория коне  

• без ИНФ за участие в този клас 

• право на участие в това ниво 1 година 

•  в общо класиране за 5 годишни коне 
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• важи за покриване ИНФ за участие в по-високо ниво

ГРУПА  Б 

• с  кон минимум на 6 години

• в изпитанията за гр.Б

• без ИНФ за участие в този клас

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• в общо класиране за гр Б

• важи за покриване ИНФ за участие в по-високо ниво

КЛАС 1*- ИНТРО  

• с кон  минимум на  5 години

• 1ИНФ (в кат. Н/5год коне или гр. Б  в настоящата или предходната година)

• ИНФ  важи за ТАНДЕМ И ПООТДЕЛНО

• 1ИНФ ( максимум 0 н.т от препятствия в крос кънтри теста )

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• важи за покриване ИНФ за участие в по-високо ниво

 КЛАС  2* 

• с кон минимум на 6 години

• 1 ИНФ в категория 1* (през настоящата или предходната година)

• 1 ИНФ  в 1*(максимум  20 наказателни  точки  от кроса ) 

• ИНФ важи за ТАНДЕМ

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• важи за покриване изискванията на НФ за участие в по-високо ниво

КЛАС  3* 

• с кон минимум  на 6 години

• 2 ИНФ  в категория 2*

• с квалификационните резултати според изискванията на ФЕИ (обездка 55%, под 20 н.т
от препятствия в крос кънтри теста и 16 н.т. от препятствия в скачането)
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• 1 ИНФ важи за ТАНДЕМ и 1 ИНФ МОЖЕ И ПООТДЕЛНО

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• не се допуска  до участие състезател навършващ 15 год  през  календарната година

 Юноши 15-18год (стартиращи за първа година в  тази категория)

  Ездачите от тази категория трябва да отговарят на изискването : 

• да участват с до 3 коня в състезание

• да участват с кон на  5 години, само в  изпитания КЛАС Н/5год  в общо класиране

• да участват с кон на 6 години в гр.Б  в класиране за Юноши 15-18г участващи за първа
година

• право на участие в този клас – 1 година

• нестартирали до момента в състезания от ДСК  по Всестранна езда (с изключение на
категория ЮНОШИ до 14 год) , участвали не повече от една година в тази категория

• нямат право  да се състезават с 4 годишен кон през  настоящата година

За да имат право на класиране в  Държавно Първенство състезателите в категория ЮНОШИ до 
18 г трябва да са издържали изпит по Теория на ездата за тази категория.  

  Изпитът се провежда онлайн и трябва да бъде издържан с минимален резултат 80%. 
Състезателите трябва да са издържали изпита не по-късно от три дни преди съответното Дър-
жавно Първенство.     
Ако не са го издържали тогава държат писмен тест по време на Държавното Първенство .   

?////// 

КАТЕГОРИЯ МЪЖЕ

Състезател от тази категория има право на участие и класиране: 

• с до 6 коня в едно състезание  *

• с до 3  коня в едно изпитание  **

• с коне от всички възрастови категории

• ако възрастта на коня отговаря на изискванията на изпитанието

• след покриване изискванията на НФ за съответното ниво или изискванията на ФЕИ.

** спазване на задължителния времеви интервал между стартовете на един и същ 
състезател /  виж в  допълнителните разпоредби / 

КЛАС Н/4 ГОД  КОНЕ 

• с коне  навършващи  4 години  през настоящата година

• само в изпитания отговарящи на изисквания за тази категория коне
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• без ИНФ за участие в този клас

• право на участие в това ниво 1 година в общо класиране за 4 годишни коне

КЛАС Н/5 ГОД КОНЕ 

• с коне навършващи  5 години  през настоящата година

• само в изпитания отговарящи на изисквания за тази категория коне

• без ИНФ за участие в този клас

• право на участие в това ниво 1 година

• в общо класиране за 5 годишни коне

• важи за покриване  ИНФ за участие в по-високо ниво

 ГРУПА  Б 

• с  коне минимум на 6 години

• в изпитанията за гр.Б  с отделно класиране

• без ИНФ за участие в този клас

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• важи за покриване  ИНФ за участие в по-високо ниво

КЛАС 1* 

Допуска се до участие в този клас състезател : 

• с кон минимум на 5 години

• с кон  покрил  мининум  1 ИНФ в  кл.Н/5год  коне или  гр. Б  - в настоящата или
предходната година( може  и с друг състезател) с максимум 20 наказателни точки от
крос кънтри теста

• без ограничение броя на годините участие в този клас

• важи за покриване  ИНФ за участие в по-високо ниво

КЛАС 2*  

Допускат се до участие в този клас състезател : 

• с кон  минимум на  6 години

• с покрити 1 ИНФ

 като 1 ИНФ с до 20 н.т. от кроса в 1* 
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• ИНФ важи за ТАНДЕМ или ПООТДЕЛНО

• без ограничение броя на годините участие в този 
клас

• важи за покриване  ИНФ за участие в по-високо 
ниво

 КЛАС 3* 

 Допускат се до участие в този клас състезател : 

• с кон минимум на 6 години

• с покрити 2 ИНФ в категория 2*

• с квалификационните резултати според изискванията на ФЕИ. (обездка 55%, под 20н.т 
от препятствия в крос кънтри теста и 16 н.т. от препятствия в скачането)

• 1 ИНФ в тандем + 1 ИНФ  ПООТДЕЛНО

• без ограничение броя на годините участие в този клас

АМАТЬОРИ
Състезател картотекиран като АМАТЬОР  може  да участва: 

• с до 3 коня  в клас

• с не повече от 4 коня в цялото състезание

• в  изпитания  за АМАТЬОРИ( ниво клас Н/ 4год ) с минимум  6год кон с отделно
класиране

 Клас Н/4год коне  

• с   кон на 4 години

• в общо класиране

 Клас Н/5 год коне 

• с  кон на 5 години

• в общо класиране

 ГРУПА  Б 

• с кон на  6 години

• покрил 1ИНФ (в изпитание за АМАТЬОРИ)

• в общо класиране

КЛАС  1* 

• с  кон на  6 години

• покрил 2 ИНФ ТАНДЕМ (клас Н/5год коне или гр Б)

• 1ИНФ с 0 н.т.  от препятствия в крос кънтри теста
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• в общо класиране

 4.6  Изисквания на Националната Федерация    за 
участие - ИНФ
( информацията в таблица 1 да се ползва заедно с изискванията за съответната категория ) 

 Таблица 1 

КАТЕГОРИЯ 
СЪСТЕЗАТЕЛ 

АМАТЬОРИ ЮНОШИ до 
14год 

ЮНОШИ до 18год 
ЮНОШИ 
15-18год
стартиращи за
първа година

МЪЖЕ 

Изпитание  за 
АМАТЬОРИ 

Мин 6год КОН 

СТ – без ИНФ 

ДП - 1 ИНФ 
ТАНДЕМ 

НЕ НЕ НЕ НЕ 

Изпитание  за  
ПОНИ ЕЗДАЧИ 

Мин 5год ПОНИ 

НЕ СТ - без ИНФ 

ДП – 1 ИНФ 
ТАНДЕМ  

НЕ НЕ НЕ 

Изпитание  за 
ЮНОШИ до 14г 

Мин 6год КОН 

НЕ  СТ- без ИНФ 

ДП- 1ИНФ 
ТАНДЕМ 

НЕ НЕ НЕ 

Изпитание  за 
ЮНОШИ до 18г 
 ДП ниво 2* 

Мин 6год КОН 

НЕ НЕ 2ИНФ в кат.1* 
ТАНДЕМ, като 
1ИНФ  с 0 н.т.  + 
(1ИНФ с до 20 н.т. 
от кроса в 1* или 
1ИНФ с 0 н. т.  в 
клас Н/5год ( гр.Б) 

класиране за 
ЮНОШИ 18год 

НЕ НЕ 

Изпитание  за 
КЛАС Н/ 4 год 
КОНЕ 

 с 4год кон 

без ИНФ 

 в  общо  
класиране 

НЕ  с  4год кон 

без ИНФ 

 в  общо 
класиране 

НЕ c 4год кон 

без ИНФ 

в общо 
класиране 

Изпитание за 
КЛАС Н/ 5 год 
КОНЕ 

 c 5год  кон 

без ИНФ 

в  общо 
класиране 

НЕ  с  5год кон 

без ИНФ 

в  общо 
класиране 

с  5год кон 

без ИНФ 

в общо 
класиране 

с 5год кон 

без ИНФ 

в общо 
 класиране 
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ГРУПА Б 

Мин 6год КОН 

1ИНФ ТАНДЕМ 

в общо 
класиране 

СЪСТЕЗАТЕЛ 
мин 12год , 
1ИНФ ТАНДЕМ   
с 0 н.т. от кроса 

в  общо 
класиране 

без ИНФ 

в общо 
класиране 

без ИНФ 

в отделно 
класиране 

без  ИНФ 

в общо 
класиране 

КЛАС 1* 

Мин 5год КОН 

1 ИНФ ТАНДЕМ  
в клас Н/5г(грБ) 
като 1ИНФ с 0 
н.т. от кроса 

КОН  мин 6 год 

в  общо 
класиране 

СЪСТЕЗАТЕЛ –
мин 13год, 1 
ИНФ ТАНДЕМ 
 в гр.Б, като 
 1ИНФ с  0 н.т.  
от кроса 

 КОН мин 6год 

в общо 
класиране 

1 ИНФ ТАНДЕМ 
И ПООТДЕЛНО  в 
клас Н/5г(грБ) 
като 1ИНФ с  0 
н.т.  от кроса 

в  общо 
класиране 

НЕ КОН - 1 ИНФ в 
клас Н/5г(гр Б) с 
максимум 2 0 
н.т.  от кроса 

в  общо 
класиране 

КЛАС 2* 

Мин 6 год КОН 

НЕ НЕ  1 ИНФ в клас 1* 
ТАНДЕМ,  като 
1ИНФ  с 0 н.т.  + 
(1ИНФ с до 20 н.т. 
от кроса в 1* или 
1ИНФ с 0 н. т.    в 
клас Н/5год  (гр.Б) 

в  общо 
класиране 

НЕ 1 ИНФ в клас 1* 
ТАНДЕМ  ИЛИ 
ПООТДЕЛНО,     
(1ИНФ с до 20 н.т. 
от кроса в 1* или 
1ИНФ с 0 н. т.    в 
клас Н/5год 
( гр.Б) 

в  общо 
класиране 

КЛАС 3* 

Мин 6 год КОН 

НЕ НЕ 2 ИНФ в 2* с ФЕИ 
квалификационни 
резултати

1 ИНФ МОЖЕ И 
ПООТДЕЛНО  

 общо класиране 

НЕ 2 ИНФ в 2* с ФЕИ 
квалификационни 
резултати  
1 ИНФ МОЖЕ И 
ПООТДЕЛНО

 общо класиране 

4.7   ОБРАТНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНЕТЕ
Обратна квалификация на конете настъпва при : 

• 2 последователни елиминации в крос кънтри теста

• или общо 3 елиминации в рамките на 12 месеца в крос кънтри теста

Елиминациите може да са настъпили в следствие  на: 

• 3 отбива в крос кънтри теста в 1*, 2* и 3*/ 4 отбива за 5год коне или гр Б/

• падане на ездач и/или кон в крос кънтри теста
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•  ОПАСНА ЕЗДА 

•  не важи при елиминация по медицински причини 

При обратна квалификация на кон в клас Н/5год или гр.Б, същият остава в това ниво до 
завършване на минимум 1 състезание по Всестранна езда (1ИНФ).При обратна кваливикация в 
1* се връща в гр.Б, от  2*се връща в 1* и от 3* в 2* до покриване на мин 1ИНФ в  по-долното 
ниво. 

4.8  ПАРАМЕТРИ НА ИЗПИТАНИЯТА 

ПОНИ ЕЗДАЧИ 
 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА                               Изпълнява се ТЕСТ ЗА ДЕЦА - ВСЕСТРАННА ЕЗДА  

 Разрешава  се  ездата  с нагайка за обездка  до 100 см по време на теста  

 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ                      Пони ездачи 

Дължина                                                         1000м-1200м 

 Темп                                                                400м/мин  

 Брой скокове                                                10 – 12бр 

 Височина                                                       до 70см  

 Храсти                                                             до 80 -90см 

 Широчина горе                                             до 80см 

 Широчина в основата                                 до 100см 

 Комбинации                                                 не    (с изкл. на  препятствие без височина или банкет) 

 Без височина                                                не 

 Фронт                                                              не по-малко от 3.5м 

 Тесен фронт                                                 минимум 2.5м  /може „фалшив” тесен фронт до 2.5м /        

 Пад                                                                  не /може с препятствие без височина и широк фронт/ 

                                                                          / не се препоръчва губещ се терен / 

Банкет                                                              до 70см  надолу  или нагоре  

Водно препятствие                           минимум 1 преминаване , може и препятствие  без   височина 

ИЗКЛЮЧВАНЕ- при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то неподчинение общо 
за кроса. 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ  

Височина                                           70см   

Дължина на паркура                      до 600м                                                                            
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 Темп                                                  325м/мин                                                                         

Брой препятствия                            10бр                                                                                                                   

 Брой скокове                                   11бр                                                                            

 Комбинации                                    допуска се 1бр двойна, препоръчва се станционат- станционат                                                                                                                                                                                                                                                                                
/на  2 галопни маха/ 

 Без трипелбари и водно препятствие  

ИЗКЛЮЧВАНЕ- При  3то неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

                                

ЮНОШИ ДО 14год 
 

 ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА                                        Изпълнява се ТЕСТ ЗА ДЕЦА - ВСЕСТРАННА ЕЗДА 
Разрешава  се  ездата  с нагайка за обездка  до 100 см по време на теста . 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ                                                               
Дължина                                                 1200м-1800м                                                
 Темп                                                        450м/мин                                                                  

 Брой скокове                                        12-16бр  /броя да е съобразен с дължината на кроса/                                                                         

 Височина                                                до 80см – до 90см/ в края на сезона/  

 Храсти                                                     до  90 -100см                                                                                                                                                   

 Широчина горе                                     до 90см                                                                                 

 Широчина в основата                         110 – 130см                                                                         

 Комбинации                                          до 2-3броя                                                                                

 Фронт                                                      не по-малко от 3м                                                         

 Тесен фронт                                          не по-малко от 2.5м /допуска „фалшив”тесен фронт/                      

 Пад                                                          не (допуска се с препятствие без височина и широк фронт ) 

                                                                  / не се препоръчва губещ  се  терен/ 

 Банкет                                                     до 80см нагоре или надолу  

 Водно препятствие             минимум 1 минаване и минимум 1 без височина или свързано с вода  

 ИЗКЛЮЧВАНЕ- при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то неподчинение общо 
за кроса. 

 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 

 Височина                                           до 90см                                               
 Дължина на паркура                       до 600 м                                                                            

 Темп                                                   350м/мин                                                                      
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Брой препятствия                            10бр                                                                                                                    

 Брой скокове                                    до 11бр                                                                            

 Комбинации                                    1бр двойна  /препоръчва се станционат-станционат 

                                                              на 2 галопни маха/ 

 Без трипелбари и водно препятствие.  

ИЗКЛЮЧВАНЕ -                                 При  3то неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ                       По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

 

4 ГОД КОНЕ 
ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА            Изпълнява се ТЕСТ ЗА 4 ГОД КОНЕ  -  ВСЕСТРАННА  ЕЗДА 

Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя. Разрешава 
се ездата  с нагайка за обездка до 120см по време на теста. 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 

 Дължина                                               1200м-1800м 

 Темп                                                       450м/мин                                

 Брой скокове                                       12-16бр      /бр. трябва да е съобразен с дължината / 

 Височина                                              до 80 - 90см 

 Храсти                                                   до 90 - 100см   

 Широчина горе                                   до 90см                                      

 Широчина в основата                       до 110-130см 

 Комбинации                                       до 2-3 броя  

Без височина                                       до 100см 

 Фронт                                                    не по-малко от 3м  

 Тесен фронт                                        не по-малко от 2.5м /допуска се „фалшив” тесен фронт/ 

 Пад                                                        допуска се с препятствие без височина                                                                                                                                                                                                                                                         
/                                                              /не се препоръчва губещ се терен/ 

Банкет                                                   до 80см нагоре или надолу 

Водно препятствие                           мин 1 минаване и минимум 1  свързано с вода                                                               

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ- - при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то неподчинение общо 
за кроса. 

 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
 Височина                                       до 80см   
 Дължина на паркура                       до 600м 
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 Темп                                                    350м/мин  

 Брой препятствия                            10бр                                   

 Брой скокове                                     до 11бр 

 Комбинации                                    1бр двойна /препоръчва се станционат –станционат 

                                                               на 2 галопни маха/ 

 Широки                                               до 100см 

 Без трипелбари и водно препятствие. 

ИЗКЛЮЧВАНЕ                                    При  3то неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ                       По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

 

5 ГОД КОНЕ/група Б 

 
ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА                                  Изпълнява се ТЕСТ ЗА 5 ГОД КОНЕ - ВСЕСТРАННА  ЕЗДА 

 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 
 Дължина                                      1700м-2200м         

 Темп                                               500/мин                    

 Брой скокове                               15 - 20бр  /  броя  трябва да е съобразен с дължината /               

 Височина                                        до 90см-95 см към края на годината 

 Храсти                                              до 110 -120см 

 Широчина горе                             до 105см 

 Широчина в основата                  до 130 - 150см 

 Комбинации                                  3бр -  5 броя  

 Без височина                                  до 150см 

 Фронт                                               не по-малко от 2.5м  

 Тесен фронт                                    не по-малко от 2м   

 Пад                                                    допуска се до 110см  

Банкет                                               надолу или нагоре  

 Водно препятствие                      минимум 1 минаване+ 1 без височина или 1 „свързано” с вода 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ  -  - при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то неподчинение 
общо за кроса. 

 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
 Височина                                   до 100см  
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 Дължина на паркура             до 600м 

 Темп                                           350м/мин  

 Брой препятствия                   10бр                                   

 Брой скокове                           11бр 

 Комбинации                            1бр двойна 

 Широки                                     120см 

 Без водно препятствие , но се разрешава биде 

 ИЗКЛЮЧВАНЕ  -  При  3то неподчинение 

 КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

 

КЛАС 1* - ИНТРО 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА                                                        Изпълнява се ФЕИ  ТЕСТ 1*  ИНТРО – 2022 

 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 
 Дължина                                         2000м-3000м 

 Темп                                                500м/мин  

 Брой скокове                                 20 - 25бр  

 Височина                                        до 105см 

 Храсти                                             до 125см  

 Широчина горе                            до 120см 

 Широчина в основата                до 180см 

 Комбинации                                 до 4-5бр  

 Без височина                                до 240см 

 Тесен фронт                                  180-160см  ( препоръчително  )  

 Пад                                                  до 140см 

 Банкет                                             нагоре или надолу 

 Водно препятствие                     минимум 1 минаване и/или 2 бр „свързани” с вода       

 ИЗКЛЮЧВАНЕ  -  При  3то неподчинение .  

За Юноши до 14год и Аматьори при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то 
неподчинение общо за кроса.  

  

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
 Височина                                            до 110см 

 Дължина на паркура                       до 600м 

 Темп                                                     350м/мин 

 Брой препятствия                             10 - 11бр 
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 Брой скокове                                     до 12-13бр 

Широки препятствия                        до 125см  

 Комбинации                                       1бр двойна 

 Трипелбари                                        до 145см 

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ  - При  2ро неподчинение ( за Юноши до 14год при 3то неподчинение) 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  По Правилника на ФЕИ за дисциплината. 

  
КЛАС 2* 

Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и Наредбата на БФКС валидна за 
съответната година.  

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА       Изпълнява се ФЕИ ТЕСТ 2*А/2022 или ФЕИ ТЕСТ 2* В/ 2022- според 
регламента на състезанието.  

 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ 
                                                  CCN-L                                                        CCN-S 

 Дължина                                   3640м-4680м                                          2600м-3120м 

 Темп                                           520м/мин                                                520м/мин 

 Брой скокове                           25-30бр                                                    25-30 бр 

 Височина                                   до 110см                                                  до 110см 

 Храсти                                        до 130см                                                  до 130см   

 Широчина горе                       до 140см                                                   до 140см 

 Широчина в основата           до 210см                                                   до 210см 

 Комбинации                            до 4-5бр                                                   до 4-5бр  

 Без височина                           до 280см                                                   до 280см  

 Тесен фронт                            160-150см     (препоръчително)         160-150см 

 Пад                                             до160см                                                    до 160см 

Банкет                                       може и комбинации /нагоре или надолу/    

Водно препятствие                2 препятствия „свързани” с вода 

ИЗКЛЮЧВАНЕ - ПРИ 3то НЕПОДЧИНЕНИЕ  

 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ  
 Височина                                 до 115см 

 Дължина на паркура             до 600м 

 Темп                                          350м/мин 
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 Брой препятствия                 10 - 11бр 

 Брой скокове                         до 13бр 

 Широки препятствия           до 135см  

 Трипелбари                           до 155см 

ИЗКЛЮЧВАНЕ -  При  2ро  неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  По правилника на ФЕИ за дисциплината.  

 

КЛАС 3* 
 Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и Наредбата на БФКС валидна за 
съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА      Изпълнява се ФЕИ ТЕСТ 3*А /2022г или ФЕИ ТЕСТ 3*В/2022г –според 
регламента на състезанието. 

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ            
                                                      CCN-L                                                     CCN-S                                                                                                                                                      

 Дължина                                    4400м-5500м                                       3025м-3575м 

 Темп                                            550м/мин                                             550м/мин 

 Брой скокове                            30-35 бр                                                27-32 бр 

 Височина                                    до 115см                                               до 115см   

 Храсти                                         до 135/140см                                       до 135/140см  

 Широчина горе                         до 160см                                               до 160см 

 Широчина в основата             до 240см                                               до 240см 

Комбинации                              до 4-6бр                                                до 4-6бр  

 Без височина                             до 320см                                               до 320см 

 Пад                                              до 180см                                               до 180см                            

Тесен фронт                               150-140см   /препоръчително/     150-140см 

Банкет                                         може  комбинации  и свързани с други препятствия 

Водно препятствие                  мин 2 препятствия „свързани” с вода /комбинации/    

ИЗКЛЮЧВАНЕ -  при  3то  неподчинение  

 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ  
 Височина                                                  до 120см 

 Дължина на паркура                             до 600м 

 Темп                                                          350м/мин 

 Брой препятствия                                  10 - 11бр 

 Брой скокове                                          14бр 
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 Широки препятствия                            до 140см  

 Трипелбари                                             до 160см 

 ИЗКЛЮЧВАНЕ - При  2ро  неподчинение 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ  По правилника на ФЕИ за дисциплината.   
 

АМАТЬОРИ 
 Провежда се според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ и промените  публикувани   в 
Наредбата на БФКС  валидна за съответната година. 

ТЕСТ ПО ОБЕЗДКА          Изпълнява се ТЕСТ  ЗА 4 год КОНЕ –ВСЕСТРАННА ЕЗДА .  
Програмата се изпълнява на облекчен или манежен тръс по избор на състезателя.  

ТЕСТ КРОС КЪНТРИ         Съпътстващи Турнири  и  Държавно Първенство 

 Дължина                                                 1200м-1800м 

 Темп                                                        450м/мин                                

 Брой скокове                                         12-16 бр  

 Височина                                                до 80-90см  

 Храсти                                                     до 90-100см                                      

 Широчина горе                                     до 90см                                      

 Широчина в основата                         до 110-130см 

 Комбинации                                          3-4 броя  

 Без височина                                        до  120см                                         

 Фронт                                                     не по-малко от 3м  

 Тесен фронт                                         не по-малко от 2.5м/разрешава се „фалшив”/  

 Пад                                                         не / забранява се губещ се терен/ 

Банкет                                                    до 80см нагоре или надолу 

Водно препятствие                            минимум 1 минаване и минимум 1  свързано с вода                                                               

ИЗКЛЮЧВАНЕ-- при 3то неподчинение на едно препятствие или при   4то неподчинение общо 
за кроса. 

ТЕСТ ПО ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ 
 Височина                                                        до 80см          

 Дължина на паркура                                   до 600м 

 Темп                                                                350м/мин  

 Брой препятствия                                         10бр                                   

 Брой скокове                                                 11бр 

 Комбинации                                                  1бр двойна  /препоръчва се станционат –станционат 

                                                                           на 2 галопни маха/ 

 Без трипелбари и водно препятствие 



25 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ -  При  3то неподчинение  

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ По правилника на ФЕИ за дисциплината. 

 

 

Параметри на крос кънтри изпитанията                         таблица 2                                   

            Категория 
 
параметри 

4 год коне 
Юноши 14год 
Аматъори               ПОНИ ЕЗДАЧИ 

5год коне  и 
група Б  

                      
КЛАС 1* КЛАС 2* КЛАС 3* 

 
 

височина твърда 
част до 80-90см                   до 70см до 90см 

                       
до 105см до 110см до 115см  

храсти до 90- 100см                до 80- 90см до 110см 
                      

до 125см до 130см до 135см 
 

  

широчина горе до 90см                         до 80см до 105см 
                     

до 120см до 140см до 160см  
широчина в осно-
вата до 110-130см              до 100см до 130-150см 

                     
до 180см до 210см до 240см  

без височина/ 
канава 100см                              **   до  150см     до 240см до 280см до 320см  

пад  **                             **   до  120см  
                 

    до 140см до 160см до 180см  
Препоръчителен 
фронт 
 
тесен фронт 

3м         минимум        3.5м 
 
 
2.5м      минимум        2.5м  !!! 

      минимум 
          2.5м 
 
          2м 

                                    
180см-160см     160см-150см 150см- 140см  

дължина CCN-S 
минимум 

 
от 1200м                        от 1000м           1700м 

                     
   от  2000м 2600м-3120м 3025м-3575м  

дължина CCN-L 
максимум 

 
до 1800м                       до 1200м           2200м    до 3000м 3640м-4680м 4400м-5500м  

бр. Скокове CCN-S 
минимум 

 
12бр                               10бр 

  
          15бр 

                   
20-25бр 25-30бр 27-32бр  

бр.  скоковe CCN-L 
максимум 

 
16бр                               12бр           20бр  

                   
20-25бр 25-30бр 30-35бр  

Темп 
  450м/мин                   400м/мин                 

 
      500м/мин  

                       
500м/мин 520м/мин 550м/мин  

              
** таблицата да се ползва заедно с поясненията за всяка категория 
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Параметри за изпитанията по прескачане на препятствия
таблица 3

        Категория 

параметри 

4 год коне 
Юноши 14год 

 ПОНИ ЕЗДАЧИ 
5год коне и 
група Б КЛАС  2* КЛАС  2* КЛАС  3* 

Аматьори 

височина 80- 90см     до  70см до  100см до 110см  до 115см до 120см до  90см 
Широчина 
оксер до 100см       до80см до 110см до 125см до 135см до 140см до 100см 
троен бариер Не не до  145см  до 155см до 160см не 
дължина до  600м до 600м до 600м  до 600м до 600м до 600м 
темп 350м/мин 350м/мин 350м/мин 350м/мин 350м/мин 320м/мин 
брой препят-
вия 10бр 10бр 10-11бр 10-11бр 10-11бр 10бр 
брой скокове до 11бр 11бр до 12бр до 13бр до 14бр  11бр 

 комбинации     1 двойна 1 двойна 1 двойна 

2 двойни  
или 
1 двойна и   
1 тройна 

 2 двойни  
или 
1 двойна и   
1 тройна 1 двойна 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ИНФОРМАЦИЯ 

1. На всяко състезание по Всестранна езда трябва да има Технически Делегат , който да 
инспектира трасето 7(10) дни преди крос кънтри изпитанието заедно с Крос Дизайнера. 
В деня на проверката се попълва протокол (образец 1)  за състоянието на 
препятствията, терена и препоръки, които Крос Дизайнера трябва да изпълни в 
упоменатия срок. Протокола се попълва в 2 екземпляра( по един за всеки) и се 
подписва от двамата. Копие от този протокол се изпраща за архивиране до Комисията 
по Всестранна езда.

2. Регламент за всяко състезание се изпраща минимум 2 седмици предварително, като 
същият трябва да бъде съгласуван с Техническия Делегат.

3. Заявките за участие в състезание  се подават до офиса на БФКС и до клуба организатор 
в  упоменатия в регламента срок .

4. Отговорност на БФКС е да предостави  на Техническия Делегат информация за 
подадените заявки . Техническият Делегат проверява правото на участието на 
състезатели и коне  в съответните категории.

5. Такси организационни в Държавно Първенство или Съпътстващ Турнир - 40 лв на кон.
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6. Такса допинг – 20 лв.  

7. Задължение на Клуба домакин е да предостави на Крос Дизайнера материали за добра 
аранжировка на крос кънтри препятствията - изкуствени, естествени цветя и храсти, 
рекламни банери и други.  

8. Забранява се скачането на препятствията по крос кънтри трасето 14 дни преди 
започване на състезанието. Състезатели ползвали трасето няма да бъдат допуснати 
до участие  и ще  му бъде наложена глоба . Отговорност за това носи Крос Дизайнера 
и Организационния комитет/ клуба организатор/.  

9. Задължение и отговорност на Техническия Делегат е дистанциите на всички крос 
кънтри тасета да бъдат измерени коректно. 

10. Всеки Клуб по Конен Спорт-организатор на състезанието е длъжен да осигури 
достатъчен брой съдии по препятствията за крос кънтри теста( броя се определя от 
Техническия Делегат след  оглед на трасето ) . Съдиите по препятствия трябва да са на 
разположение 90 мин преди старта на крос кънтри теста за провеждане на 
ИНСТРУКТАЖ. 

11. На всички съдии по препятствия се раздават  скици на трасето , стартови листа и 
формуляри за отбелязване на грешките. Формулярите се  предават на Техническия 
Делегат  след приключване на изпитанието.  

12. При провеждане на еднодневни  или двудневни състезания   е  задъжително 
Технически Делегат  да удостовери, че нивото на изпитанията отговарят на съответните 
изисквания , тъй като тези състезания могат да бъдат ползвани за покриване на ИНФ за 
качване в по-горно ниво. Информацията от проверката трябва да бъде протоколирана 
и изпратена заедно с образец 1 и образец 2 за архивиране на Комисията по 
Всестранна езда. 

13. До 7 дни  след  приключване на състезанието  Техническият Делегат задължен да 
изпрати до Комисията по Всестранна езда –доклад (образец 2 ).  Като част от този 
доклад са докладите от Президента на съдийската комисия и Шеф стюарда. 

14. Отговорност  на Клуба  домакин  е осигуряването на медицинско обслужване(линейка) 
минимум  60 мин преди старта на първото изпитание за деня. 

15. По време на състезание  всеки кон  извън конюшните,   участващ  в състезанието  
трябва да бъде с идентификационен  номер. 

16. При представяне  на конете на Ветеринарните  прегледи  да се  спазва същия ред  като 
стартовете за деня по класове. 

17. Не се допускат кон и ездач  в неугледен вид на  Ветеринарен преглед .  

18. Препоръчителен интервал между два старта на един и същ състезател в обездката е  40 
минути, при особени обстоятелства  или съгласие от страна на състезателя се допуска 
30 минути.   

19. При никакви обстоятелства не се допуска интервала между два старта на един и същи 
състезател в крос кънтри теста   да е по-малък от 40 минути. 

20.  По време на тренировка,загрявка и участието в трите изпитания  e задължително  
ползването на добре закопчана каска за езда(сертифицирана) .  

21.  По време на тренировка(скачане на кросови препятствия), загрявката и участието в 
крос кънтри теста е задължително ползването   на протектор (предпазна жилетка за 
всестранна езда). Разрешава се ползването на протектор в изпитанията по обездка и 



28 
 

прескачане на препятствия за категория Юноши 14год. Протектора е задължителен за 
трите теста за ПОНИ ЕЗДАЧИТЕ. Протектора за гръб не е предпазна жилетка.  

22. Задължително е участието в крос кънтри  теста с  добре  закрепен нагръден номер  за 
състезателите от всички категории. 

23. Наказанията за ОПАСНА ЕЗДА,  според Правилника по Всестранна езда на ФЕИ  важат 
и за националните  състезания. 

24. Препоръчва  се ползването на  постоянни  цветове  за номерата  на крос  кънтри 
препятствията : 

• ПОНИ ЕЗДАЧИ- БЯЛО ( надпис ПОНИ под цифрата) 

• ЮНОШИ до 14год , АМАТЬОРИ И  КЛАС Н/ 4год  коне  -  БЯЛО 

• КЛАС Н/5год и гр Б - ЗЕЛЕНО                  

• КЛАС  1*  - ЧЕРВЕНО 

• КЛАС  2*  - СИНЬО  

• КЛАС  3*  - ЖЪЛТО 

Отговорност на Комисията по Всестранна езда е създаването на”  ПОДРОБЕН  ПРОТОКОЛ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ  ПРИ ИНЦИДЕНТИ” и формуляри за попълване:  

  предварителен оглед на трасето (образец 1) - попълва се от ТД и КД 

  доклад на Техническия Делегат (образец 2)- попълва се от ТД. Като част от този доклад 
са  Съдийския и Стюардския доклад. 

 медицинска история на състезателя (образец 3)- попълва се от състезателя или 
отговорното за него лице 

  при падане на кон (образец 4)- попълва се от съдията на препятсвието и ТД 

  при падане на ездач (образец 5)- попълва се от съдията на препятсвието и ТД 

 за описание на препятствията по време на всяко състезание (образец 6)- попълва се от 
КД,   проверява се от ТД  и се подписва от двамата  

 Информацията от тези документи  и протоколи с крайните резултатите от състезанието 
(проверени и подписани от ТД)  ще бъде използвана за АНАЛИЗ на резултатите и проблемите 
в дисциплината и изготвяне насоки за следващо състезание или сезон. Комисията по 
Всестранна езда е отговорна за изготвянето на този АНАЛИЗ и архивиране на информацията. 
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Част 5.  
Издръжливост 
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1.1. Възрастови категории  

5.1.1. Възрастови категории на състезатели 

1. Юноши до 13 години – родените през 2009 - 2011 г 
2. Юноши от 14 до 18 години - родените през 2004 - 2008 г  
3. Пони ездачи до 13 години – родени 2009 – 2013 г. 
4. Млади ездачи до 21 години – родени 2001 – 2006 г. 
5. Мъже - родени преди 2003 г. 

 
 

Юношите до 13 г стартират задължително с поне един придружител, 
заредени телефони, токи  и протектори за тяло. Отговорност за 
проверката преди старта на всеки етап е на стюарда. При елиминиране на 
коня на придружителя, детето се спира от участие или се включва в друга 
група с друг придружител. Дете без придружител няма право да стартира. 

 

5.1.2. Възрастови категории на конете  

1. Клас 4-ри годишни коне  
2. Клас пони 6-годишни и по възрастни 
3. Клас 5 годишни и неучаствали коне 

Право на картотека имат коне: 

 на възраст 5 г.  

 коне, които са по-възрастни от 5 г. и нямат покрита квалификация 
за клас 1*. 

Неучастието на коня се удостоверява по паспорта на коня.  
4. Клас 1* 

Право на картотека имат: 

 6-годишни и по-възрастни коне с покрити четири квалификации в 
клас 5 годишни и неучаствали коне 

 коне, които имат покрити квалификации при участие за други 
федерации или на FEI състезания. Квалификацията се 
удостоверява от сайта на ФЕИ, с писмо от съответната федерация.  

 
5. Клас 2* 

 7-годишни и по-възрастни коне, които са завършили успешно две 
от три последователни състезания ниво 1* 

 коне, които имат покрити квалификации при участие за други 
федерации или на FEI състезания. Квалификацията се 
удостоверява от сайта на ФЕИ, с писмо от съответната федерация. 
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5.2. Видове първенства и турнири  

5.2.1. Квалификационни турнири  
1. Класирането в квалификационните турнири се извършва по изпитания за 

всяка възраст и клас. Класирането във всички състезания е индивидуално 
2. Награждаване – индивидуално за всяко изпитание. Всички успешно 

завършили квалификацията коне  се декорират с розетки. 
3. Такси участие в квалификационните турнири по издръжливост: 

 На дистанции 30 и 40 км – 30 лв. 

 На дистанции 60 и 80 км – 40 лв. 

Изисквания за организация на квалификационни турнири по 
издръжливост  
1. Всяко състезание се обезпечава от минимум : 

– съдии – 2 
– ветеринарни лекари - 3 
– стюарди – 3 

2. Всеки ОК е длъжен да изгради и маркира трасето на състезанието. 
3. Съдийската комисия е длъжна да приема трасето в деня преди 
състезанието. 
4. Техническият делегат/Президента на ЖТ са отговорни за поставянето на 
камера в един от коридорите на вет. гейта за заснемане походката на всички 
коне, минаващи на панел. 
4. ОК поема разходите за съдии, ветеринарни лекари и стюарди (съдийски 
хонорари и командировъчни) 
5. БФКС подпомага квалификационните състезания с 250 лева. 

 
Забележка: Всички организатори на квалификационни турнири изпращат 
регламенти за съответните прояви в БФКС в срок 20 дни преди проявата. 
Изпитанията  трябва да бъдат съобразени  с настоящата Наредба. 

 
Юноши от 11 до 13 г. 
 
Участват в квалификационни турнири по издръжливост като спазват 
следната квалификационна схема: 
 

възраст Брой квалификации Ограничение в 
скоростта 

Придружител 

Пони 
ездачи 
9-13 г. 

Участват само с понита на 
дистанция 10 – 20 км 
разделена на 2 етапа 

до 12 км/ч поне 1 
придружител 
на група 

11 г. мин. 1 квал. на 30 км 
 
при успешно завършени 4 
езди на 30 км състезателят 
има право да участва на 40 км 

От 8 до 12 км/ч 
 
От 10 до 16 км/ч 

поне 1 
придружител 
на група 
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12 г. 1 квалификация на 30 км,  
ако не е направена на 11 г.  
и мин. 2 квал. на 40 км 
 
При успешно завършени 
минимум 4 езди на 40 км, 
състезателят има 
право да участва на 60 км 

От 8 до 12 км/ч 
 
 
 
От 10 до 16 км/ч 

поне 1 
придружител 
на група  

13 г. 2 квалификации на 40 км, 
ако не са направени на 12 г. 
и  мин 1 квал. на 60 км +  
1 квал. на 80-100 км 

От 10 до 16 км/ч 
 
От 10 до 16 км/ч 

поне 1 
придружител 
на група 

 
Забележка: Класирането се извършва на базата на сбора от времената за 
възстановяване на двата етапа ако има такива. Групата стартира на следващ 
етап след първия с времето за старт на последния възстановил успешно кон 
от тази група. Времената за възстановяване на пулса на етапите и финала са 
според параметрите за квалификация на съответната дистанция. За 
дистанции за понита са валидни параметрите за време за възстановяване на 
пулс и пулс на квалификация 30 км.  
 

Юноши от 14 до 18 г. и мъже 
 
Участват във всички изпитания за мъже с право на двойно класиране ако 
има минимум 3-ма юноши. 
Новиче (начална) квалификация: За да участват на състезания от 1* и 
нагоре, трябва успешно да са завършили две езди на дистанции от 40 - 79 
км (в един ден) и две езди на дистанции 80-100 км всяка с ограничение на 
скоростта не по-голяма от 16 км/ч. (изчислена за всеки етап по отделно). 
Изискваните езди на 80-100 км могат да бъдат покрити  или като (i) две 
състезания в един ден, (ii) или едно състезание в един ден и едно 
състезание в няколко дни (за състезание в няколко дни, трябва да се 
покриват 40-50 км на ден в два последователни дни на едно и също 
състезание). Всички квалификационни първоначални езди трябва да бъдат 
направени в рамките на 2 години. 

Клас 4-ри годишни коне  
Участват в квалификации с параметри:  
Дължина на трасето   до 30 км  
Брой етапи     два етапа по 15 км 
Ограничение в скоростта  от 8 км/ч. до 12 км/ч., на всеки етап 

контролира се на всеки 5 километра   
Ветеринарни контроли две, проведени след всеки етап.  
Време за възстановяване   на първата контрола е 15 мин. 
на пулса     на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   няма ограничение  
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Всеки кон, завършил успешно и двата етапа със средна скорост от всеки 
етап до 12 км/ч и пулс до 64 удара в минута, получава квалификация и 
подлежи на класиране. Времето на всеки етап се спира при пресичане на 
финалната линия на обиколката. 
Критерии за класиране: времето за пресичане на финала 
 

Състезанията за 4 годишни коне имат характер на квалификации и не 
са задължително условие за преминаване в по-горния клас коне “5 
годишни и неучаствали”. 

 

Клас 5 годишни и неучаствали коне 
Имат право на участие в следните квалификации 
30 км с ограничение на скоростта от 8 до 12 км/ч: незадължителна 
Дължина на трасето   30 км  
Брой етапи     два етапа по 15 км 
Ограничение в скоростта  от 8 км/ч до 12 км/ч на всеки етап 

контролира се на всеки 5 километра   
Ветеринарни контроли  две, проведени след всеки етап.  
Време за възстановяване   на първата контрола е 15 мин. 
на пулса     на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   няма ограничение  
 
Всеки кон, завършил успешно и двата етапа със средна скорост от всеки 
етап до 12 км/ч и пулс до 64 удара в минута, получава квалификация и 
подлежи на класиране. Времето на всеки етап се спира при пресичане на 
финалната линия на обиколката. 
Критерии за класиране: времето за пресичане на финала 
 
40 км с ограничение на скоростта до 16 км/ч:  
Дължина на трасето   40 км  
Брой етапи     два етапа по 20 км 
Ограничение в скоростта  от 10 до 16  км/ч  на всеки етап 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   няма ограничение  
 
Всеки кон, завършил успешно и двата етапа със скорост от 10 до 16 км/ч 
на всеки етап и пулс до 64 удара в минута, получава квалификация.  
Времето на всеки етап се спира при пресичане на финалната линия на 
обиколката. 
Критерии за класиране: времето за пресичане на финала. 
 
60 км с ограничение на скоростта до 16 км/ч:  
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Дължина на трасето   60 км  
Брой етапи   два 
Ограничение в скоростта  от 10 до 16 км/ч на всеки етап 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   няма ограничение  
 
Всеки кон, завършил успешно и двата етапа със скорост от 10 до 16 км/ч 
на всеки етап и пулс до 64 удара в минута, получава квалификация и    
подлежи на класиране. Времето на всеки етап се спира при пресичане на 
финалната линия на обиколката. 
Критерии за класиране: времето за пресичане на финала 
 
80-100 км с ограничение на скоростта от 10 до 16 км/ч:  
Дължина на трасето   80-100 км  
Брой етапи     Три 
Ограничение в скоростта   от 10 км/ч до 16 км/ч на всеки етап 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   няма ограничение  
 
Изпитанията се провеждат по правилника на FEI за 1* с изключение на 
ограничението за скоростта 
 

Забележка: В квалификации на 80-100 км имат право на участие само 
коне навършили 6 години. 

Клас 1*: 6 годишни и по-възрастни коне 
 
Имат право на участие в следните квалификации 
 
От  100 до 119 км (1*) без ограничение на максималната скорост: 
Дължина на трасето   100 - 119 км  
Брой етапи     три 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   за квалификация - няма ограничение 
     За ДП – 70 кг  

 
Имат право на участие коне, покрили преди това 2 квалификации на 
дистанция 80/100 км с ограничение на скоростта. 
Квалификацията важи за участие на ДП 2* - 120 - 139 км 
Изпитанието се провеждат по правилника на FEI за 1*.  
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Клас 2*: 7 годишни и по-възрастни коне 
 
Имат право на участие в следните квалификации 
 
От  120 до 139 км (2*) без ограничение на максималната скорост: 
Дължина на трасето   120 - 139 км  
Брой етапи     четири 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута  
Теглото на състезателите   за квалификация - няма ограничение 
     За ДП - 70 кг 
Имат право на участие коне, покрили преди това 2 квалификации на 1*.  
Изпитанието се провеждат по правилника на FEI за 2*. 
 
 

Забележка: Всяка добита квалификация важи до 24 месеца от датата на 
добиване. Ако конят не успее да покрие следващата квалификация в този 
период започва квалификационната схема от предходното ниво 

 

5.2.2. Добиване на квалификация за държавни първенства и 
преминаване в класове 1* и 2* 

 
Преминаване в Клас 1*: в този клас преминават коне от клас 5 годишни и 
неучаствали: 

 коне на възраст 6 г и по-възрастни, завършили успешно във 
възходящ ред: 2 квалификации на 40-79 км и 2 квалификации на 80 
-100 км, всичките с ограничение на скоростта. 

 Коне на възраст 8 г. и по- възрастни, завършили успешно 
кумулативно минимум 480 км в състезания на дистанции от 80 км, 
включително поне едно състезание на 80 км или повече на възраст 
осем години или повече. 

Преминаване в Клас 2*: в този клас преминават коне от Клас 1*, които в 
рамките на 24 месеца са покрили две от три последователни 
квалификации на 1* без ограничение на скоростта.  
 
Право на участие на държавно първенство имат коне и състезатели, които 
имат покрити следните задължителни квалификации в тандем или по 
отделно: 
 
Държавно първенство Клас 1*: право на участие имат  
Коне  

 покрили две квалификации на дистанция 40 до 79 км и две 80-
100км с ограничение на скоростта.  
Тези квалификации трябва да бъдат покрити в рамките на 
предшестващите състезанието 24 месеца в тандем или по отделно 
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Кон от клас 5 годишни и неучаствали, който има добита само една 
квалификация на 80 -100 км може да участва на Държавно 
първенство Клас 1*, но с ограничение на скоростта. Но тази 
квалификация трябва да бъде придобита в рамките на 
предшестващите състезанието 24 месеца в тандем или по 
отделно. 

Състезатели, завършили успешно: 

 3 езди на дистанция от 40 до 79 км с ограничение на скоростта от 
10 до 16 км/ч. и  

 2 езди на дистанция 80 –100 км с ограничение на скоростта между 
10 и 16 км/ч. Ездите трябва да са направени във възходящ ред. 
 

Състезател, направил само една езда на 80-100 км с ограничение на 
скоростта в рамките на 24 месеца от датата на ДП, се допуска до 
участие в ДП 1*, но трябва да язди с ограничение на скоростта до 16 
км/ч., като изпитанието му се зачита и за ДП и за квалификация, ако 
завърши успешно. 

 
Държавно първенство Клас 2*: право на участие имат: 
Коне завършили успешно 

 Две състезания 1* без ограничение на скоростта  
Състезатели, завършили успешно  

 две езди на 1* без ограничение на скоростта. 
 
Признават се покритите квалификации на коне, участвали за друга 
национална федерация и/или във FEI състезания. Квалификациите се 
удостоверяват със заверен протокол и писмо от Федерацията или през 
ФЕИ сайта. 

В категория мъже през една спортно-състезателна година един кон 
може да участва само на едно държавно първенство.  

  Държавно първенство за пони ездачи : право на участие имат: 
  Понита, завършили успешно 

 поне едно състезание на дистанция 15/20 км с ограничение на 
скоростта 

Пони ездачи, завършили успешно 

 поне едно състезание на дистанция 15/20 км с ограничение на 
скоростта 

Държавно първенство за деца на 13 години : право на участие имат: 
  Коне, завършили успешно 

 две квалификации на дистанции 40-79 км. с ограничение на 
скоростта до 16 км /ч. 

Състезатели, завършили успешно 

 две квалификации на 40 км с ограничение на скоростта от 10 до 16 
км/ч. 
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 една квалификации на 60 км с ограничение на скоростта от 10 до 
16 км/ч. 

 

5.2.3. Държавни първенства 
 

1. Класирането във всички ДП по издръжливост се извършва индивидуално 
по резултати от изпитанието 

2. На всяко ДП в дисциплината издръжливост се поставя камера за 
заснемане на походката на всички коне, които минават на панел. 
Отговорен за поставянето на камерата е ТД / Президент на ЖТ 

3. Конете завършили успешно състезанието се декорират с розетки. 
4. Класиралият се на първо място състезател в съответния клас в крайното 

класиране се награждава с купа и златен медал, вторият – със сребърен и 
третият – с бронзов медал. 

5. На първите трима в класирането за съответната категория и клас се дават 
награди, както следва: 
Пони ездачи    1-3-то място предметни награди 
Деца на 13 години   1-3-то място предметни награди 
Юноши до 18 г./Млади ездачи 1-3-то място предметни награди 
Клас 1*     1-во място 500 лв.  

2-ро място  400 лв. 
3-то място  300 лв. 

Клас 2*    1-во място 1000 лв. 
2-ро място 800 лв. 
3-то място 600 лв. 
 

Пони ездачи 
 

За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите 
участващи в това първенство трябва да са издържали изпит по Теория на 
ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита 
не по-късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство 
държат писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. 

Клас Пони ездачи 
  Държавно първенство пони ездачи: участват с придружител 

Дължина на трасето   до 20 км  
Брой дни     един  
Брой етапи 2 ( по до 10 км) 
Ограничение в скоростта  до 12 км/ч. за всеки етап 
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Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса     на финала 20 мин. 
 

 

Деца на 13 годишна възраст 
 

За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите 
участващи в това първенство трябва да са издържали изпит по Теория на 
ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита 
не по-късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство 
държат писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. 

Клас деца 
  Държавно първенство за деца: участват с придружител 

Дължина на трасето   80 км  
Брой дни     един  
Ограничение в скоростта  от 10 до 16 км/ч. за всеки етап 
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса     на финала 20 мин. 

 
Юноши/девойки до 18 год./Млади ездачи до 21 г. 

 
За да имат право на класиране на държавно първенство състезателите 
участващи в това първенство трябва да са издържали изпит по Теория на 
ездата. 
 
Изпитът се провежда онлайн с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. Състезателите трябва да са издържали изпита 
не по-късно от три дни преди съответното държавно първенство. 
 
Ако не са го издържали тогава по време на държавното първенство 
държат писмен тест с 50 въпроса и трябва да бъде издържан с 
минимален резултат 80%. 

Клас 1* 
Държавно първенство 1*: по правилника на FEI за 1* 
Дължина на трасето   от 100 до 119 км  
Брой дни     един  
Ограничение в скоростта  няма  
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
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Пулс      до 64 удара в минута 
Теглото на състезателите   60 кг 

   

В това държавно първенство в общо класиране участват юноши до 18 
г. и млади ездачи. Излъчва се един държавен шампион. 
Състезанието се провежда само в случаите когато има минимум 
трима състезатели категория юноши/млади ездачи.  

 
Мъже 

 

Клас 1* 
 

Държавно първенство 1*: по правилника на FEI за 1* 
Дължина на трасето   от 100 до 119 км  
Брой дни     един  
Ограничение в скоростта  няма  
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.  
Пулс      до 64 удара в минута 
Теглото на състезателите   70 кг 

Клас 2* 
Държавно първенство 2*: по правилника на FEI за 2* 
Дължина на трасето   от 120 до 139 км  
Брой дни     един  
Ограничение в скоростта  няма  
Време за възстановяване  между етапите 15 мин. 
на пулса  на финала 20 мин.   
Пулс      до 64 удара в минута 
Теглото на състезателите   70 кг  
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Част 6.  
Общи указания и 
заключителни 
разпоредби 
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Общи указания, разпоредби и препоръки 

 
Председателите на клубове и треньорите към същите, определени да отговарят за 
учебно – тренировъчния и спортно състезателен процес са отговорни за спазване 
изискванията за хуманно отношение към конете и правилата за безопасност при 
езда по време на учебно тренировъчния процес по местодомуване и по време на 
състезания, включително и употребата на предпазни каски съгласно правилата на 
ФЕИ. 

1. За правилната подготовка и провеждане на всички турнири е наложително да се 
изградят организационни комитети по места, където се провеждат състезанията. 

2. БФ конен спорт определя комисия която да провери техническите възможности 
(терен и материална база) на обектите кандидатстващи за прояви от ДСК преди 
организацията на същите при които в предходната състезателна година са 
допуснати съществени слабости в това отношение. При липса на корекции 
домакинството на проявата се отказва. 

3. Председателя на Журито на терен представя в 10 дневен срок след всяка проява в 
офиса на БФКС доклад по образец за организацията, материалната база и 
протичането на проявата. 

4. Всеки клуб по конен спорт е длъжен да спазва датите за картотекиране в БФКС, 
необходимите документи за това и сроковете за заявки за състезания. 

5. Клубовете по конен спорт – домакини и организатори са длъжни да спазват 
сроковете за изготвяне на регламентите – предложения, изпращането им в БФКС и 
своевременно изпращане до клубовете. 

6. За представители (шефове) на отбори да се определят хора, познаващи настоящата 
Наредба и правилниците по конен спорт. 

7. Клубовете по конен спорт са длъжни да обръщат особено внимание на 
екипировката на състезателите и конете си.  

8. Клубовете по конен спорт са отговорни за техническите възможности на 
състезателите и конете заявени за участие. При евентуални травми и нещастни 
случаи с човек или кон, БФКС и клуба-домакин на проявата не носят отговорност. 
(1) В Държавните първенства и Купа България чужди граждани нямат право да 
участват. 
(2) Държавните първенства за млади коне са отворени за чужди граждани. В 
случай, че чужд гражданин стане Държавен шампион, при награждаването не се 
свири държавен химн. 

9. Препоръчително е награждаване на тримата медалисти да се извършва на 
стълбичка на победителите в пеши строй.Награждаването за всяко отделно 
изпитание се извършва след приключването му, а крайното индивидуално 
класиране на Държавни първенства се извършва веднага след приключване на 
състезанието в конен строй. 
Препоръчително е награждаване на тримата медалисти да се извършва на 
стълбичка на победителите в пеши строй 

10. При награждаването на Държавните шампиони задължително се свири 
националния химн на Република България, освен в случаите на т. 9, ал. 2. 
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Препоръчително е на церемонията по награждаване да се канят собствениците на 
коне, които коне излизат за награждаването, както и спонсорите на съответното 
изипитание. 

11. Награждаването става задължително по дрес. За състезателите по издръжливост в 
елегантни отборни или индивидуални униформи. 

12. Всички турнири, включени в държавния спортен календар, трябва да са 
съобразени и да отговарят на изискванията на Наредбата. 

13. Разминаването по пътеката по време на езда се извършва задължително на лява 
ръка. 

14. Организационните комитети поемат ангажимент за настаняване на конете само за 
ККС подали заявки в четири дневен срок преди състезанието. С оглед евентуалния 
голям брой коне, които ще участват в отделните турнири, и недостатъчният брой 
конюшни по места, където се организират състезанията, е възможно настаняването 
на част от конския състав в помещения без боксове или в краен случай под навеси. 
В тази връзка е необходимо клубовете по конен спорт – организатори и домакини, 
да уведомят чрез регламентите си участниците в състезанието. Във всички турнири 
фуражът, необходим за конете на даден отбор, се носи от същия или при 
възможност се предоставя срещу заплащане от домакините.  
При настаняване предимство имат конете добили квалификация. 

15. За неуредените в настоящата наредба въпроси се прилагат устава, правилниците, 
наредбите и другите действащи регулации на БФКС, а в случай, че въпросът не е 
уреден в регулациите на БФКС, се прилагат действащите регулации на ФЕИ. 

16. Промени в тази Наредба се извършват с решение на УС на БФКС. За всички 
промени БФКС се задължава своевременно да информира своите членове. 

Заключителни разпоредби 

1. Настоящата Наредба е утвърдена с  Решение № 2, Протокол № 9/27.12.2022 г.  на 
УС на БФКС.  

2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за организиране и провеждане на 
първенства и турнири, включени в държавния спортен календар през 2021 г. 

 
 




