ПРАВИЛНИК
за устройството и дейността на специализираните комисии
в системата на БФ „КОНЕН СПОРТ“

София, 2015 г.
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда устройството и дейността на
специализираните комисии при БФ „Конен спорт“, съгласно чл. 40 от
Устава на сдружението.

ІІ. ВИДОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМИСИИ; ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ И
МАНДАТ
Чл. 2. Специализираните комисии при БФ „Конен спорт“ са:
1. Ветеринарна комисия;
2. Комисия за спортно – педагогическите кадри, съдиите, строителите
на трасета и стюардите;
3. Комисия за стратегии, развитие и маркетинг;
4. Комисия по развъждане, селекция и тестуване на спортните коне;
5. Комисия по дисциплинарни производства, арбитраж и етика;
6. Комисия на състезателите по конен спорт.
Чл. 3. (1) Общото събрание определя броя на членовете и избира
членовете на специализираните комисите. Всяка комисия избира измежду
своите членове Председател и Секретар.
(2) Членовете на специализираните комисии се избират за срок от
четири години и могат да бъдат освободени предсрочно при наличието на
обстоятелствата и при спазване на реда, установен в чл. 33 от Устава на БФ
„Конен спорт“. При предсрочно прекратяване мандата на член на
специализирана комисия, Общото събрание избира на негово място нов
член на комисията, който довършва мандата.

ІIІ. ПРАВОМОЩИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ
А. Правомощия на Ветеринарната комисия
Чл. 4. (1) Ветеринарната комисия:
1. изработва ветеринарен правилник и специални ветеринарни
условия :
1.1. за организацията и провеждането във ветеринарно-медицинско
отношение на проявите от вътрешния и международния календар в
страната;
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1.2. за обслужване на спортни коне.
2. утвърждава ветеринарните лекари, отговорни за организацията по
провеждане на състезанията от вътрешния и международния календар и
лагер - сборовете в страната;
3. организира и провежда ветеринарно-медицински анализ на
спортната подготовка на конете;
4. организира ветеринарни инспекции, прегледи по време на
състезанията, осъществява допингов контрол при спортните коне, както и
контрол върху болестите при конете, регламентиране поставянето под
карантина и изолация, както и въпроси, свързани със здравословното
състояние на конете;
5. осъществява връзка с ветеринарната комисия на ФЕИ, съответния
компетентен държавен орган за управление ветеринарномедицинската
дейност,
Централния
ветеринарно-медицински
институт
и
с
организациите, имащи отношение по издаване на ветеринарните
сертификати, осъществяване на граничен ветеринарен контрол и др.
Б. Правомощия на Комисията за спортно – педагогическите кадри,
съдиите, строителите на трасета и стюардите
Чл. 5. Комисията за спортно – педагогическите кадри, съдиите,
строителите на трасета и стюардите:
1. предлага за утвърждаване на Управителния съвет съдийските
ръководства на проявите от вътрешния и международния спортен
календар, както и строителите на трасета и стюардите;
2. организира и провежда курсове и семинари за квалификация на
съдийските и спортно – педагогическите кадри, на строителите на трасета
и стюардите;
3. внася за утвърждаване в Управителния съвет програми за
обучение на инструкторските кадри;
4. предлага на Управителния съвет за утвърждаване съдиите,
строителите на трасета и стюардите;
5. определя и предлата на ФЕИ съдииите, строителите на трасета и
стюардите, които ще вземат участие в съответните курсове за
квалификации по нива на ФЕИ;
6. организира и провежда атестацията на съдийските и спортно –
педагогическите кадри, строителите на трасета и стюардите съгласно
изискванията на вътрешните правила на БФКС, правилниците и системите
за обучение на ФЕИ.
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В. Правомощия на Комисията за стратегии, развитие, маркетинг
Чл. 6. Комисията за стратегии, развитие, маркетинг подпомага
дейността на Управителния съвет при изготвянето на стратегии,
включително и на маркетингови такива, както и на планове за развитие на
БФ „Конен спорт“.
Г. Правомощия на Комисията по развъждането, селекцията и
тестуването на спортните коне
Чл. 7. Комисията по развъждането, селекцията и тестуването
спортните коне:
1. консултира Управителния съвет и клубовете по конен спорт
породите коне и различните кръстоски между тях, с оглед създаване
тип коне, годни за спорт в класическите дисциплини;
2. изработва програми и тестове по подготовката и проверката
спортните коне.
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Д. Правомощия на Комисията по дисциплинарни производства,
арбитраж и етика
Чл. 8. Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и
етика:
1. разглежда жалби, подадени до БФКС срещу решения, взети от:
1.1. председателите на журито и жури д’апел по време на
състезания;
1.2. комисиите по уреждане на състезателните права, комисиите по
дисциплини и специализираните и помощни комисии на Управителния
съвет.
2. разглежда и решава диспицплинарните производства, образувани
по реда на Кодекса за поведение на БФКС.
Е. Правомощия на Комисията на състезателите по конен спорт
Чл. 9. Комисията на състезателите по конен спорт:
1.
определя свои представители за участие в изготвянето на
проектите на Наредбата за вътрешния спортен календар, правилниците по
съответните дисциплини и Инструкцията за финансиране на клубовете;
2.
защитава правата на състезателите по конен спорт при
приемането на вътрешните нормативни актове на БФКС.
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ІV. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
КОМИСИИ
Чл. 10. Специализираните комисии се отчитат пред Управителния
съвет и Общото събрание на БФ „Конен спорт“.

V. ЗАСЕДАНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ
Чл. 11. (1) Всяка комисия провежда заседания при необходимост.
(2) Заседанията на комисиите са редовни, ако присъстват най-малко
половината от членовете на комисията. Присъстващо е и лице, с което има
двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на
самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането
на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
(3) Заседанията на комисиите се ръководят от Председателя на
съответната комисия, а при негово отсъствие – от друг член, определен с
решение на комисията прието с обикновено мнозинство от присъстващите
на заседанието.
Чл. 12. Всяка комисия взема решения с обикновено мнозинство от
присъстващите членове.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Пар. 1. Настоящият Правилник е приет от Управителния съвет на БФ
„Конен спорт“ с Протокол № 5 Решение 4 от 11.08. 2015 г.
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