
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЛИЦА ПО 

ДИСЦИПЛИНИ В СИСТЕМАТА НА БФКС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава І. Нива на официалните лица в дисциплината „Прескачане на 

препятствия“, според тяхната квалификация: 

І. Съдии 

Съдиите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен съдия, брой години съдийски стаж, завършени успешно 

квалификационни курсове за съдии, брой и ниво на състезанията, в които е 

съдийствано и правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „съдия без опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г. 

- да има успешно завършен курс за съдия по прескачане на препятствия 

организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде член на съдийска комисия на турнири по покана, квалификационни 

турнири, финали държавни първенства и купа България с изключение на позиция 

съдия на камбана 

- в квалификационни състезания – може да бъде член на комисии като втори 

съдия, само след завършване на курс за оценяване на стил с изключение на позиция 

съдия на камбана 

- Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на 

всеки 3 години .  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

2. Второ ниво – „национален съдия с опит  и международен съдия ФЕИ 1 ниво“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като съдия първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за съдия по прескачане на препятствия 

организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде президент на съдийска комисия на квалификационни турнири и 

турнири по покана;  



- да бъде член на съдийска комисия на: финали държавни първенства, купа 

България, квалификационни турнири и турнири по покана.  

- в квалификационни състезания – могат да бъдат членове на комисии като втори 

съдия, само след завършване на курс за оценяване на стил. 

- Националните съдии могат да бъдат предлагани за участие във ФЕИ курс – 1во 

ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

3. Трето ниво – „международен съдия  2ро и 3то ниво и национален съдия с 

голям  опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 3 г. като съдия второ ниво и 10 състезания.  

- да има успешно завършен курс за съдии за повишаване в ниво 3 организиран от 

БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде президент на съдийска комисия във всички категории състезания.  

- Националните съдии могат да бъдат предлагани за участие във ФЕИ курс – 1 

ниво.  По правилата на ФЕИ, БФКС може да ги предлага за промоция ФЕИ съдия 2ро и 

3то ниво  

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  

ІІ. Стюарди  

Стюардите се разпределят в две нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен стюард, брой години стаж като стюард, брой и ниво на 

състезанията в които е стюардствано и правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „стюард без  опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде член на комисията за стюарди на турнири по покана, квалификационни 

турнири, на финали държавни първенства и купа България, като не може да бъде 

Главен стюард. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  



Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

2. Второ ниво – „национален стюард с опит и ФЕИ стюард 1 ниво“ 

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

-           да има положителна рецензия за работата му от главния стюард. 

Права:  

- да бъде главен стюард на квалификационни турнири и турнири по покана;  

- Националните стюарди  могат да бъдат предлагани за участие във ФЕИ курс – 1 

ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

Забележка: Стюарди второ ниво не може да бъдат назначавани като Главен стюард  на 

финали държавни първенства и купа България.  

3.Трето ниво – „международен стюард и национален стюард с голям опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард второ ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен стюард на финали държавни първенства, купа България, 

квалификационни турнири и турнири по покана.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во и 2-ро ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

ІІІ. Паркурмайстор (Корсдизайнери)  

Паркурмайсторите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: 

заемана категория като Международен корсдизайнер, брой години стаж като 

корсдизайнер, брой и ниво на състезанията, в които е строил паркури и правомощията 

им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „корсдизайнер без опит“.  



Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за корсдизайнер организиран от БФКС или ФЕИ. 

Права:  

- да бъде  корсдизайнер на турнири по покана,  

- да бъде помощник корсдизайнер  в квалификационни турнири, на финали на 

държавни първенства и купа България. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

2. Второ ниво – „национален паркурмайстор с опит и международен 

паркурмайстор 1 ниво“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като корсдизайнер първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за корсдизайнер организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен корсдизайнер в квалификационни турнири и турнири по покана.  

- да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1 ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

3. Трето ниво – „международен паркурмайстор 2ро и 3то ниво и национален 

корсдизайнер с голям опит“. 

Изисквания:  

- да има стаж минимум 3 г. като корсдизайнер второ ниво и 10 състезания.  

- да има успешно завършен курс за повишаване в ниво 3 организиран от БФКС 

или ФЕИ. 

Права:  

- да бъде главен корсдизайнер във всички категории състезания.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1 ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

 



Принципи при определяне на официалните лица за състезания: 

 І.   Финали Държавно първенство и купа България.  

Всички официални лица се утвърждават от УС и назначават от БФКС, по предложение 

на комисията по кадри. 

1. Съдийската комисия се състои от 3-ма членове.  

Президент  – съдия 3 ниво. Вторият член да бъде минимум 2ро ниво, а третия – 

минимум 1во ниво. 

2. Стюарди – минимум 2ма членове  

Главен стюард – 3то ниво. Втори член - минимум 2ро ниво, при трети  член – минимум 

1во ниво.  

3. Корсдизайнери – двама членове 

Главен корсдизайнер – минимум 2ро ниво. Вторият член минимум 1во ниво.  

4. Ветеринарен лекар – минимум един 

При един ветеринарен  лекар - 2 ниво, ако има втори – 1 ниво. 

ІІ. Квалификации 

БФКС назначава по предложение на комисията по кадрите след утвърждаване от УС 

Председателите на съдийските комисии и главните стюарди. Останалите официални 

лица се определят от ОК  от списъка на официалните лица публикуван на сайта на БФКС 

и се утвърждават от БФКС  чрез Програмата на състезанието. 

1. Съдийската комисия се състои от 2ма членове.  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво. Вторият член може да бъде минимум 1во ниво. 

И двамата да са завършили курс за оценка на паркур за стил. 

2. Стюарди – минимум един  

При един стюард – минимум  2ро ниво. При двама стюарди, вторият може да е 1во 

ниво.  

3. Корсдизайнери – по възможност двама члена 

При един корсдизайнер  – минимум  2ро ниво. При втори корсдизайнер – минимум 

1во ниво 

ІII. Турнири по покана  

БФКС назначава по предложение на комисията по кадрите след утвърждаване от УС 

Председателите на съдийските комисии и главните стюарди. Останалите официални 

лица се определят от ОК  от списъка на официалните лица публикуван на сайта на БФКС 

и се утвърждават от БФКС чрез Програмата на състезанието. 

1. Съдийската комисия се състои от 2-ма членове.  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво. Вторият член може да бъде минимум 1во ниво.  

2.  Стюарди – минимум двама 



Главен стюард –  минимум 2 ниво. Втори стюард –минимум  1 ниво.  

3. Корсдизайнери – по възможност двама члена 

При един корсдизайнер – минимум  2 ниво. При втори корсдизайнер – минимум 1 

ниво 

 

Глава ІІ. Нива на официалните лица в дисциплината „Обездка“, според тяхната 

квалификация: 

І. Съдии 

Съдиите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен съдия, брой години съдийски стаж, брой и ниво на 

състезанията в които е съдийствано и правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво „Съдия в сянка“ 

Изисквания:  

- да има навършени 25г. 

- да има успешно завършен курс за съдии с издържан изпит или положителна 

рецензия от лектора 

- да има минимум 2 г. стаж като ездач в клас Л с покрити 65% от последното 

изпитание от ДП.  

Права:  

- да бъде „съдия в сянка“ на турнири по покана, съпътстващи турнири, финали 

държавни първенства и купа България, 

- неговата оценка не се взема за крайното класиране 

- главният съдия дава рецензия за работата му. 

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

2. Второ ниво – „съдия с малък опит и международен съдия 1во ниво“.  

Изисквания:  

- да има навършени 25г. 

- да има успешно завършен опреснителен курс за съдии по обездка организиран 

от БФКС или ФЕИ. 

- да е бил съдия в сянка минимум на 12 състезания (минимум 6 състезания 

включващи приз Сен Джордж и свободен стил клас Т).  

Права:  

- да бъде член на съдийска комисия на турнири по покана, съпътстващи турнири, 

финали държавни първенства, купа България, 



- да бъде предлаган за международен съдия 1во ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  

3. Трето ниво – „национален съдия с голям опит и международни съдии 2ро и 3то 

ниво“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като съдия второ ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за съдии по обездка организиран от БФКС или 

ФЕИ. 

Права:  

- да бъде президент на съдийска комисия във всички категории състезания. 

- да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

ІІ. Стюарди  

Стюардите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен стюард, брой години стаж като стюард, брой и ниво на 

състезанията в които е стюардствано и правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „стюард без опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде член на комисията за стюарди на турнири по покана, съпътстващи 

турнири, на финали държавни първенства и купа България, като не може да бъде 

Главен стюард. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

 

 

2. Второ ниво – „национален стюард с опит и ФЕИ стюард 1 ниво“ 



Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард първо ниво и 5 състезания, като минимум 

2 от тях трябва да са по обездка, а другите могат да са по олимпийска дисциплина.  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

-           да има положителна рецензия за работата му от главния стюард. 

Права:  

- да бъде главен стюард на съпътстващи турнири и турнири по покана;  

- Националните стюарди  могат да бъдат предлагани за участие във ФЕИ курс – 1 

ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

Забележка: Стюарди второ ниво не може да бъдат назначавани като Главен стюард  на 

финали държавни първенства и купа България.  

 

3. Трето ниво – „национален стюард с голям опит и международен стюард“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард второ ниво и 5 състезания, като минимум 

2 от тях трябва да са по обездка, а другите могат да са по олимпийска дисциплина.  

- да има успешно завършен курс за стюарди организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен стюард в съпътстващи турнири, турнири по покана, на  финали 

държавни първенства и купа България.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во и 2-ро ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

 

Принципи при определяне на официалните лица за състезания: 

І. Финали Държавно първенство, съпътстващи турнири и купа България.  

Всички официални лица се утвърждават от УС и назначават от БФКС, по предложение 

на комисията по кадри. 



1. Съдийската комисия се състои от минимум 3-ма членове.  

Президент  – съдия минимум 3то ниво. Другите съдии – минимум 2ро ниво. 

2. Стюарди – минимум 2-ма членове  

Главен стюард – минимум 3то ниво. Вторият член минимум 2ро ниво. Определят се от 

БФКС по предложение на комисията по кадри.  

3. Ветеринарен лекар – минимум един 

При един ветеринарен лекар – 2ро ниво, ако има втори може да е 1во ниво. 

ІІ. Турнири по покана  

БФКС назначава по предложение на комисията по кадрите след утвърждаване от УС 

Председателите на съдийските комисии и главните стюарди. Останалите официални 

лица се определят от ОК  от списъка на официалните лица публикуван на сайта на БФКС 

и се утвърждават от БФКС чрез Наредбата на състезанието. 

1. Съдийската комисия се състои от минимум 2ма членове  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво. Другите членове да бъдат минимум 2ро ниво. 

Президента се определя от БФКС по предложение на комисията по кадри, а втория и 

третия членове – от организационния комитет. 

2. Стюарди – минимум един  

Главен стюард – минимум   2ро ниво. Втори стюард – минимум 1во ниво.  

 

Глава ІІІ. Нива на официалните лица в дисциплината „Всестранна езда“, според 

тяхната квалификация: 

І. Съдии 

Съдиите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен съдия, брой години съдийски стаж, брой и ниво на 

състезанията в които е съдийствано и правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „съдия без опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г. 

- да има успешно завършен курс за съдия по всестранна езда организиран от 

БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде член на съдийска комисия на турнири по покана, съпътстващи турнири, 

на финали държавни първенства и купа България.   

- Ако е съдия по прескачане на препятствия трето ниво, той може да бъде съдия 

на камбаната в теста по прескачане на препятствия. 



- На съпътстващ турнир и турнир по покана може да бъде съдия на камбана, ако е 

съдия по прескачане на препятствия минимум второ ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  

2. Второ ниво – „национален съдия с опит и международен съдия 1 ниво“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като съдия първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за съдия по всестранна езда организиран от 

БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде член на съдийски комисии на финали държавни първенства. 

- да бъде президент на съдийска комисия на съпътстващи турнири и турнири по 

покана;  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во ниво. 

- Ако е съдия по прескачане на препятствия трето ниво, той може да бъде съдия 

на камбаната в теста по прескачане на препятствия. 

- На съпътстващ турнир и турнир по покана може да бъде съдия на камбана ако е 

съдия по прескачане на препятствия минимум второ ниво. 

 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

3. Трето ниво – „международен съдия  2ро и 3то ниво и национален съдия с 

голям  опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 3 г. като съдия второ ниво и 10 състезания.  

- да има успешно завършен курс за съдия по всестранна езда за повишаване в 

ниво 3 организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде президент на съдийска комисия във всички категории състезания.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во и 2ро ниво. 

- Ако е съдия по прескачане на препятствия трето ниво, той може да бъде съдия 

на камбаната в теста по прескачане на препятствия. 

- На съпътстващ турнир и турнир по покана може да бъде съдия на камбана ако е 

съдия по прескачане на препятствия минимум второ ниво. 



Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

 

ІІ. Стюарди  

Стюардите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: заемана 

категория като Международен стюард, брой години стаж като стюард, брой и ниво на 

състезанията, в които е стюардствал и правомощията му в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „стюард без опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за стюарди по всестранна езда организиран от 

БФКС или ФЕИ. 

Права:  

- да бъде член на комисията за стюарди на турнири по покана, съпътстващи 

турнири, на финали държавни първенства. 

        Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 

3 години .  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари. 

2. Второ ниво – „национален стюард с опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард първо ниво и 5 състезания, като минимум 

2 от тях трябва да са по всестранна езда, а другите могат да са по олимпийска 

дисциплина.  

- да има успешно завършен курс за стюарди по всестранна езда организиран от 

БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен стюард в съпътстващи турнири и турнири по покана, без финали 

държавни първенства и купа България. 

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  



3. Трето ниво – „международен и национален стюард с голям опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард второ ниво и 5 състезания, като минимум 

2 от тях трябва да са по всестранна езда, а другите могат да са по олимпийска 

дисциплина.  

- да има успешно завършен курс за стюарди по всестранна езда организиран от 

на БФКС или ФЕИ. 

Права:  

- да бъде главен стюард в съпътстващи турнири, финали държавни първенства и 

турнири по покана.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во и 2ро ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

ІІІ. Строители на трасета (Корсдизайнери)  

Корсдизайнерите се разпределят в три нива. Критериите за определяне на нивата са: 

заемана категория като Международен корсдизайнер, брой години стаж като 

корсдизайнер, брой и ниво на състезанията в които е строил паркури и правомощията 

му в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „корсдизайнер без опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за корсдизайнер по всестранна езда 

организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде помощник корсдизайнер на турнири по покана, съпътстващи турнири, 

финали държавни първенства и купа България. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  

2. Второ ниво – „национален корсдизайнер с опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като корсдизайнер първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за корсдизайнер по всестранна езда 

организиран от БФКС или ФЕИ.   



Права:  

- да бъде главен корсдизайнер в съпътстващи  турнири и турнири по покана.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

3. Трето ниво – „международен корсдизайнер 2ро и 3то ниво и национален 

корсдизайнер с голям опит“. 

Изисквания:  

- да има стаж минимум 3 г. като корсдизайнер второ ниво и 10 състезания.  

- да има успешно завършен курс за корсдизайнер по всестранна езда за 

повишаване в ниво 3 организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен корсдизайнер във всички категории състезания.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1 ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години .  

ІV. Технически делегати  

Техническите делегати се разпределят в две нива. Критериите за определяне на нивата 

са: заемана категория като Международен технически делегат, брой години стаж като 

технически делегат, брой и ниво на състезанията в които е работил и правомощията му 

в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „технически делегат с малък опит“.  

Изисквания:  

- да има навършени 18г.,  

- да има успешно завършен курс за технически делегат по всестранна езда 

организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде помощник технически делегат на турнири по покана, съпътстващи 

турнири, финали държавни първенства. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

Организационният комитет на състезанието не е длъжен да покрива разходите им за 

пътни и да им изплаща хонорари.  



2. Второ ниво – „международен технически делегат и национален технически 

делегат с опит“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като технически делегат първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс за технически делегат по всестранна езда 

организиран от БФКС или ФЕИ.  

Права:  

- да бъде главен технически делегат в съпътстващи турнири, финали държавни 

първенства и турнири по покана.  

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1 ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

 

Принципи при определяне на официалните лица за състезания: 

  Всички официални лица се утвърждават от УС и назначават от БФКС, по предложение 

на комисията по кадри. 

І. Финали Държавно първенство.  

  Всички официални лица се утвърждават от УС и назначават от БФКС, по предложение 

на комисията по кадри. 

1. Съдийската комисия се състои от 3ма членове.  

Президент  – съдия 3то ниво. Вторият член да бъде минимум 2ро ниво, а третия – 

минимум 1во ниво. 

2. Стюарди – минимум 2ма членове  

Главен стюард – 2ро ниво. Вторият член минимум 1во ниво. Определят се от БФКС.  

3. Корсдизайнери – двама членове 

Главен корсдизайнер – 2ро ниво. Вторият член - минимум 1во ниво.  

4. Ветеринарен лекар – минимум един 

При един ветеринарен лекар – минимум 2ро ниво, ако има втори той може да е 1во 

ниво. 

ІІ. Съпътстващи турнири 

1. Съдийската комисия се състои от минимум 2ма членове.  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво. Вторият и третия член да бъдат минимум 1во 

ниво.  

2. Стюарди – минимум един  

При един стюард –  2ро ниво. При втори стюард – 1во ниво. Определят се от БФКС.  



3. Корсдизайнери – по възможност двама членове 

При един корсдизайнер  –  2ро ниво. При втори корсдизайнер – 1во ниво 

ІII. Турнири по покана  

1. Съдийската комисия се състои от минимум 2ма членове.  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво. Вторият и третия член да бъдат минимум 1во 

ниво. Президента се определя от БФКС, а втория и третия – от организационния 

комитет. 

2. Стюарди – минимум двама 

Първи стюард –  2ро ниво. Втори стюард – 1во ниво. Определят се от организационния 

комитет от листата на БФКС. До 50 коня – 1 стюард, над 50 коня – двама. 

 

3. Корсдизайнери – минимум един член 

При един корсдизайнер –  2ро ниво. При втори корсдизайнер – 1во ниво 

 

Глава ІV. Нива на официалните лица в дисциплината „Издръжливост“, според тяхната 

квалификация: 

І. Съдии 

Съдиите се делят на три нива. Критериите за определяне на нивото на съдията са: 

завършените курсове брой  национални и международни състезания в които е 

съдийствал и правомощията му в тях. Нивата са, както следва: 

1. Първо ниво – „национален съдия без опит“ 

 

Изисквания:   

- успешно завършил национален курс за съдии по издръжливост; 

- Да има навършени 18 години 

 

Права:    

- Да бъде назначаван за член на съдийска комисия на квалификации. 

 

Организационните комитети не са задължени да покриват  разходите и заплащат 

хонорар на съдии 1во ниво.  

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

1. Второ ниво – „национален съдия с опит” 

 

Изисквания:   



- Да е бил съдия ниво 1  

- В рамките на 2 години да е работил като член на съдийската комисия на минимум 5 

квалификации. 

- Да е преминал курс и издържал успешно изпит за съдии ниво 2. 

 

Права:   

- Да бъде назначаван като член на съдийската комисия на квалификации, ДП и ФЕИ 

турнири 

-  Да бъде назначаван като президент на съдийска комисия на квалификационни 

турнири 

-  Да бъде назначаван за ТД на квалификационни турнири 

-  След покриване на изискванията на ФЕИ и владеене на английски език може да бъде 

промотиран  за участие във ФЕИ курс за международен съдия и ТД ниво 1  

 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

2. Трето ниво  „международни съдии и национални с голям опит“ 

Изисквания:    

- Да е бил национален съдия 2ро ниво за период от 2 г.  или ФЕИ съдии 2* и 

повече. 

- Да е работил като член на съдийска комисия на минимум 5 квалификационни  

и/или ДП  и/или Международни турнири;  

- Да е бил Президент на съдийска комисия на поне 1 квалификационен турнир; 

- Да е преминал и успешно положил изпит на курс за национални съдии ниво 3 

или ФЕИ курс за съдии ниво 2 

 

Права:  

- Да бъде назначаван за Президенти и/или член на съдийската комисия на 

квалификационни турнири  

- Да бъде назначаван за Президент и/или член на съдийската комисия на ДП 

- Да бъде назначаван за ТД на ДП и квалификационни турнири 

 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

ІІI. Стюарди  

Стюардите се разпределят в две нива. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „Национален стюарди без опит“ 



 

Изисквания:   

- Да е завършил национален или ФЕИ курс за стюарди по издръжливост; 

- Да има навършени 18 години 

 

Права:    

- Да бъде назначаван като асистент стюард на квалификационни турнири, ДП и 

ФЕИ турнири  

- Да бъде промотиран за ФЕИ курс за международен стюард ниво  1 според 

правилата на ФЕИ 

 

Организационните комитети не са задължени да покриват  разходите и заплащат 

хонорар на стюарди ниво 1 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

2. Второ ниво – „национален стюард с опит и ФЕИ стюард 1во ниво“.  

Изисквания:  

- да има стаж минимум 2 г. като стюард първо ниво и 5 състезания.  

- да има успешно завършен курс по правило знание.  

Права:  

- да бъде главен стюард в съпътстващи турнири и турнири по покана, без финали 

държавни първенства и купа България. 

- може да бъде предлаган за участие във ФЕИ курс – 1во ниво. 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години.  

 

3. Трето ниво – „ФЕИ стюард 2ро ниво и/или национални стюарди с голям опит“ 

Изисквания:   

- Да е бил назначаван като стюард 1-во ниво на минимум 5 състезания в рамките 

на минимум 2 години; 

- Да има завършен национален или ФЕИ курс за стюарди ниво 2; 

 

Права:   

- Да бъде назначавани като стюард и/или главен стюард на квалификационни 

турнири и ДП 

- Да бъде назначаван като главен стюард или асистент стюард според 

изискванията на ФЕИ на международни турнири 

 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 



 

Принципи при определяне на официалните лица за състезания: 

Всички официални лица се утвърждават от УС на БФКС и назначават от БФКС, по 

предложение на комисията по кадри.  

І. Международни състезания 

Съгласуват се с изискванията на FEI. 

II. ДП, ако не се провежда заедно с международно състезание.  

Всички официални лица се утвърждават от УС на БФКС и назначават от БФКС, по 

предложение на комисията по кадри. 

1. Съдийската комисия се състои от 2-ма членове.  

Президент  – съдия минимум 2ро ниво, а за ДП - съдия 3то ниво. 

Вторият член може да бъде съдия ниво 1. 

2. Стюарди – минимум 1 ниво 2 

3. Ветеринарни лекари – минимум 3-ма членове 

Президент – минимум Второ ниво за квалификации и не по-ниско от 3-то ниво за ДП  

Членове – минимум първо ниво за квалификации и не повече от 1 член първо ниво. За 

ДП минимум второ ниво  

 

III. Квалификационни турнири, които не се провеждат с ДП и МТ 

БФКС назначава по предложение на комисията по кадрите след утвърждаване от УС 

Председателите на съдийските комисии и Ветеринарните комисии. Останалите 

официални лица се определят от ОК  от списъка на официалните лица публикуван на 

сайта на БФКС и се утвърждават от федерацията с Наредбата на състезанието 

Глава V. Ветеринарни лекари:  

І. Ветеринарни лекари в дисциплините „Прескачане на препятствия“, „Обездка“ и 

„Всестранна езда“ 

Ветеринарните лекари се разпределят в две нива. Критериите за определяне на нивата 

са: заемана категория като Международен ветеринарен лекар, брой години стаж като 

ветеринарен лекар, брой и ниво на състезанията, в които е бил ветеринарен лекар и 

правомощията им в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „завършил национален курс“.  

2. Второ ниво – „завършен ФЕИ ветеринарен курс и лекари с опит в областта на 

конния спорт“.  



 

II. Ветеринарни лекари в дисциплината издръжливост 

Ветеринарните лекари се разпределят в две нива. Критериите за определяне на нивата 

са: заемана категория като Международен ветеринарен лекар, брой години стаж като 

ветеринарен лекар, брой и ниво на състезанията, в които е бил ветеринарен лекар и 

правомощията му в тях. Нивата са следните: 

1. Първо ниво – „Ветеринарни лекари без опит“. 

Изисквания: 

- Завършили национален курс  за ветеринарни лекари по издръжливост 

 

Права: 

- Да бъдат назначавани като членове на ветеринарната комисия на 

квалификационни турнири по издръжливост не повече от един от това ниво 

 

Организационните комитети не са задължени да покриват  разходите и заплащат 

хонорар на ветеринарни лекари ниво 1 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

2. Второ ниво – „Национален ветеринарен лекар с опит“ 

Изисквания: 

- да са били ветеринарни  лекари ниво 1 

- Да са били назначавани в рамките на 2 години като членове на ветеринарната 

комисия на минимум 5 квалификационни турнири  

- Да са преминали курс и издържали успешно изпит за ветеринарни лекари ниво 2 

 

Права:   

- Да бъдат назначавани за членове на Ветеринарна комисия на квалификационни 

турнири и ДП 

- Да бъдат назначавани като членове на ветеринарна комисия на Международни 

турнир след успешно преминаване на онлайн изпит за ФЕИ PTV 

- Да бъдат промотирани според правилата на ФЕИ за Официални ветеринарни лекари. 

  

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

3. Трето ниво - международни ветеринарни лекари и национални такива с голям 

опит 



Изисквания: 

- Да са работили като национален ветеринарен лекар на състезания по 

издръжливост минимум 5 години 

- Да са преминали и успешно и положили изпит на ФЕИ Основен ветеринарен  

курс  

- Да са запознати с Антидопинговите правила и организацията на допинг 

контрола 

Права: 

- Да бъдат назначавани като членове и/или президенти на ветеринарна комисия 

на квалификационни турнири, ДП и при успешно положен ФЕИ онлайн изпит за PTV и 

на международни турнири по издръжливост 

Критерии за запазване на квалификацията – завършен опреснителен курс на всеки 3 

години 

 

Глава VI. Информационно осигуряване:  

І. Изготвяне Регистър на всички официални лица – съдии, стюарди, корсдизайнери, 

ветеринарни лекари – всяка година да се актуализира и качва на сайта на БФКС до 

първи Март на настоящата година. 

ІІ. Качване на изготвените наряди за всяка година на сайта на БФКС – до първи Март на 

стоящата година. 

ІІІ. При изготвянето на наряда с цел развиване на кадрите - продължаване тенденцията 

на включване нови хора, както и равномерно разпределяне на наряда според опита на 

официалните лица. Съдийските ръководства да бъдат изпратени на клубовете 

организатори за сведение и съгласуване.  

 

Глава VІI. Преходни и заключителни разпоредби: 

І. Към датата на приемане на настоящите правила, утвърдени от УС на БФКС Протокол 

№ 2, Решение № 3 от 01.03.2018 г., официалните лица по съответните дисциплини 

запазват достигнатите до този момент нива, по приложен списък. 

ІІ. За всяка от категориите официални лица, при неспазване на критериите за запазване 

на квалификация, същите се понижават с едно ниво, а тези с първо ниво се изваждат от 

националната листа и регистър на официалните лица.  



ІІІ. За опреснителни курсове се зачитат и участия в курсове на ФЕИ по съответните 

дисциплини. 

ІV. Официални лица първо ниво, предложени от комисията по кадри и назначени от 

БФКС за официални лица на състезания, да бъдат максимум две лица, на които ОК 

покрива разходите за дневни и хотел според българското законодателство.   

V. Курсовете за официални лица важат за всяка дисциплина по отделно. 

VI. Във всеки регламент на състезание да бъде уточнена позицията на официалните 

лица (президент на жури, главен стюард и главен корсдизайнер). 

 


