ПРАВИЛНИК
за регистъра за спортните коне, картотекирани от Българска
федерация „Конен спорт“ за участие в състезания от
спортния календар

София, 2016

Чл. 1. Българска федерация „Конен спорт“ (БФКС) води публичен регистър за
спортните коне, картотекирани за участие в състезания от спортния календар по конен
спорт (Регистъра).
Чл. 2. Управителният съвет на БФКС определя длъжностното лице, което
отговаря за воденето, поддържането и съхраняването на Регистъра.
Чл. 3. В Регистъра се вписват следните обстоятелства относно картотекираните
от БФКС спортни коне:
1. Име – рождено и настоящо;
2. Квалификация (дисциплина и клас);
3. Порода;
4. Дата и държава на раждане;
5. Държава на регистрация;
6. Цвят;
7. Пол;
8. UELN (уникален доживотен номер);
9. Регистърен (наушен) номер;
10. Баща; майка;
11. Баща на майка;
12. Идентификационен номер на БФКС;
13. Идентификационен номер на FEI;
14. Тавро;
15. Чип (транспондер);
16. Клуб по конен спорт, към който е картотекиран коня.
17. Копие на контурната схема (диаграмата за
идентификационния документ (паспорта) на коня;
18. Данни за собствеността на коня
19. Данни за класиранията на коня.

идентификация)

от

Чл. 4. (1) Идентификационният номер по т. 12 е уникален и се определя при
първата картотека на коня в БФКС. Номерът е седемцифрен и съдържа следната
информация:
a) първите две цифри обозначават номера на административната област, в
която е регистириран клуба по конен спорт, към който е извършена първата
картотека на коня;
b) следващите две цифри представляват номера на клуба по конен спорт в адм.
област, който се определя при регистрацията на клуба в БФКС;
c) последните три цифри обозначават номера на коня в клуба по конен спорт,
към който е извършена първата картотека на коня.
(2) Идентификационният номер по ал. 1 се вписва в съответното поле на
идентификационния документ (паспорта), издаден от български оторизиран орган или
в Идентификационна карта, издадена от БФКС към идентификационния документ
(паспорта) в случаите, когато е издаден от оторизиран орган на друга държава.

(3) При следваща картотека на коня към друг клуб по конен спорт
идентификационният номер на коня не се променя.
Чл. 5. (1) Регистъра се води за всяка спортно- състезателна година и не съдържа
история.
(2) Вписванията в Регистъра се извършват въз основа на представените от
съответния клуб по конен спорт документи за картотекиране на конете съгласно
действащата Наредба за организиране и провеждане на първенства и турнири,
включени в държавния спортен календар, които БФКС съхранява безсрочно.
Чл. 6. (1) За целите на Регистъра БФКС вписва данни за собствеността на коня
въз основа на данните в идентификационния документ (паспорта) на коня, а в
случаите, когато паспортът не съдържа такива данни или е налице смяна на
собственика, неотразена в паспорта-на база декларация по образец от лицето, което
декларира, че е настоящ собственик на коня.
(2) В случай, че данните за собствеността на коня са вписани въз основа на
декларация
по ал. 1 и след извършеното вписване БФКС е уведомена за
съществуването на спор за собствеността на коня, то БФКС изпраща по
компетентност на съответната прокуратура подадената декларация за
собственост по ал. 1 и вписва в Регистъра като собственик на коня лицето, посочено
за собственик в идентификационния документ (паспорта) на коня. Последваща
промяна на това вписване се извършва въз основа на:
a) вписана от съответния оторизиран орган промяна на собствеността в
паспорта на коня, или
b) влязло в сила съдебно решение, установяващо собствеността на коня.
Заключителни разпоредби:
Настоящият Правилник е приет от УС на БФКС с Протокол № 2 Решение № 4 от
22.07.2016 г.

Приложения
Към чл. 4, ал. 1, т. 1

Номера на областите в България
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17/29
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30

Област
Благоевград
Бургас
Видин
Варна
В. Търново
Габрово
Враца
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София (Област)
Стара Загора
Добрич
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
София град

Към чл. 6, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/долуподписаната ............................................................................. с ЕГН
......................................., с лична карта №..........................................., издадена на
.......................г. от ................МВР, с постоянен адрес..........................................................
като законен представител на ........................................................, със седалище и адрес
на управление:.................................................., с ЕИК/ЕИК по БУЛСТАТ.................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
кон с име.........................................................................., с UELN...........................................,
транспондер (чип)......................................................,
е моя собственост/е съсобствен между мен и следните лица:.............................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
е собственост на ............................................/е съсобствен между............................и
следните лица и съм упълномощен/а от останалите съсобственици да ги
представлявам.
С настоящата декларация давам съгласие коня, описан по – горе да бъде картотекиран
за участие в спортния календар на Българска федерация по конен спорт за
спортносъстезателната ……………. г. от името на Клуб по конен спорт................................. с
адрес на управление:..................................................................................
Настоящата декларация давам пред Българска федерация „Конен спорт“.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране на неверни
данни.
Дата:..............

ДЕКЛАРАТОР:..................................................................
(.............................................................)

Забележка: Ненужното и невярното се зачертава;
Деклараторът следва да изпише саморъчно трите си имена под подписа си.

Приложимо законодателство:
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/262 НА КОМИСИЯТА
от 17 февруари 2015 година
за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на
Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни
(Регламент за паспорт на еднокопитните животни)
Наредба за организиране и провеждане на първенства и турнири, включени в
държавния спортен календар през съответната година

