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Обща информация

• Паспортът се попълва от ветеринарен лекар и се 
издава за целия живот на еднокопитното животно;

• Паспортът съдържа всички инструкции за 
използването му и подробности за органа-издател 
на български, английски и френски език;

• Като орган-издател на паспорти за еднокопитни 
животни в Република България са определени 
Националната ветеринарномедицинска служба 
(НВМС) и Националната асоциация по 
коневъдство (НАК). Следваща припознаваща 
организация е Българска федерация по конен 
спорт (БФКС) в случай на картотекирани 
(състезателни) коне;



Процедура на издаване на 

паспорт на еднокопитно

• Стопанинът или собственикът подава заявление, за 
издаване на паспорт на еднокопитно животно, или 
за регистриране на съществуващ паспорт в базата 
данни. 

• Еднокопитните, родени в Общността се 
идентифицират до шест месеца след раждането им 
и най-късно до 30 дни след приключването на 
митническия режим при внесено от трета страна  
животно.

• Всяко еднокопитно след посочените срокове трябва 
да притежава паспорт, който да отговаря на 
изискванията на Регламент (ЕО) №504/2008.



Процедура на издаване на 

паспорт на еднокопитно

• Преди да издаде паспорт, органът-издател и 

представляващото го лице (ветеринарен лекар) 

предприемат всички необходими мерки, за да се 

провери, че не е бил издаван досега такъв 

идентификационен документ за съответното 

еднокопитно и да се предотврати многократното 

неправомерно издаване на паспорти за отделно 

еднокопитно животно;

• За тази цел се извършава проверка на животното за 

наличие на транспондер от предишна 

идентификация;



Процедура на издаване на 

паспорт на еднокопитно

• Когато проверката покаже наличието на предишен 

имплантиран транспондер трябва да се сигнализира 

на органът – издател за издаване на дубликат или 

заместващ паспорт;

• Наличието на по-рано     

имплантиран транспондер 

се записва в секция І и ІІ на 

паспорта;



Информация, съдържаща се в 

паспорта и указания за нейното 

попълване

На първата страница се попълва:

• Видът на еднокопитното: - кон, магаре, муле, 
катър;

• Отбелязва се дали паспортът е оригинал, 
дубликат или заместващ оригинала;

• Име на животното; 

• Номер на паспорта;

• Уникален доживотен номер;



Уникален доживотен номер

• Представлява уникален 15-знаков цифрено-буквен 

код;

• Кодът се определя в съответствие със системата 

UELN - приета в световен мащаб от най-важните 

организации за отглеждане на коне и за провеждане 

на конни надбягвания;

• Включва идентификационен код от шест цифри, 

съвместим с UELN, отнасящ се за базата-данни на 

компетентния орган, издаващ паспорта, следван от 

девет-цифрен индивидуален идентификационен 

номер определен за еднокопитното животно;



Секция І
Попълва се информация относно идентификацията на 
еднокопитното животно;

Транспондер - в паспорта относно транспондера се 
отбелязват следните данни:

• код на транспондера - последните 15 знака на 
кода, предаван от транспондера и показван от 
четящото устройство след имплантирането;

• система за прочит – обикновено е четящо 
устройство, съвместимо със стандарт ISO 11784. За 
животни, маркирани по-рано с имплантиран 
транспондер, който не отговаря на гореописаните 
стандарти се вписва името на производителя или на 
системата за четене;



Транспондер

• самозалепващ се стикер с бар-

кода на транспондера - бар-

код, който кодира последните 15 

знака от кода, предаван от 

транспондера;

• разпечатка от базата-данни на 

кода на транспондера;

• на описателната диаграма се 

отбелязва мястото на лявата 

страна, където е имплантиран 

транспондера;



Секция І

• Пол - необходимо е да се посочи дали конят е 
жребец (stallion), кобила (mare) или кастрат
(gelding). При вид магаре се отбелязва дали 
живтоното е магаре или магарица, а при мулето и 
катъра полът се отбелязва като женски или мъжки;

• Алтернативен метод на маркиране – съгласно чл. 
12 от Регламент (ЕО) №504/2008 се допуска за 
целите на идентификацията да се използват 
допълнително и подходящи алтернативни методи, 
включително маркировки, които самостоятелно или 
в комбинация да осигуряват надеждно 
удостоверяване на самоличността животното;



Секция І
• Дата на раждане - отбелязва се годината на 
раждане, а не възрастта. Ако е известна точната дата 
на раждане, тя се записва в следния формат: 
ден/месец/година. Трябва да се отбележи ако 
годината на раждане е приблизително определена 
чрез преглед на зъбите;

• Баща, майка и баща на майката – ако има 
транспондер, се пише и номера;

• Име и адрес на лицето, на което се издава 
документа;

• Друг метод, установяващ самоличността на 
животното;

• Данни за органът-издател – когато е НВМС се 
отбелязва съответното РВМС;

• Дата на издаване на паспорта;

• Следваща припознаваща организация;



Секция ІІ
Включва две части:

• А. Описание (The

Narrative), в което конят 

се описва и включва 

писмено отбелязване на 

отличителните белези;

• Б. Описателна 

диаграма (The Diagram), 

където под формата на 

диаграма се представят 

отличителните белези, 

записани в описанието;

Тяло/Body/Corps

Заден крак, десен/Hingled R/Post D

Заден крак, ляв/Hindled L/Post G

Преден крак, десен/Foreleg R/Ant D

Преден крак, ляв/Foreleg L/Ant G

Глава/Head/Tete

Височина (за пони)/Height (for 
pony)/Hauteur(pour 
pony)

Маркировка/Markings/Marques

Цвят/Colour/Robe№ на припознаващата организация

№ of recognition organization/Suivant reconnaissance 
оrganisation

Пол/Sex/SexeИме/Name/Nom

СЕКЦИЯ I I / SECTION I I
ОПИСАНИЕ/DESCRIPTION/SIGNALEMENT DESCRIPTIF



• Описват се характерните особености на всеки 
отделен кон, но без да се попълват излишни 
подробности за коне, които лесно могат да се 
разпознаят; 

• Огледът на коня се извършва като конят се 
представя с юздечка и се извежда на дневна 
светлина и на твърда повърхност. Необходимо е 
животното да бъде добре изчистено, особено в 
дисталната част на крайниците под карпалните и 
скакателните стави;

• За „лява” и „дясна” страна на коня, заставайки пред 
него, се приемат лявата и дясна страна на самия кон;

• Необходими са следните материали и пособия:

– Твърда подложка (за листи).

– Формуляри – заявление за получаване на 
идентификационен документ на еднокопитно 
животно;

– Червен и черен химикал;



Описание
• Описанието се прави на български език, като полът 
и цветът, задължително се попълват и на един от 
официалните езици, използвани в паспорта –
английски или френски език. Името на животното се 
изписва на кирилица и на латиница;

• Маркировка – отбелязва се наличието на тавра, 
получени чрез горещо или студено тавриране, 
татуировки и трайни белези;

• Цвят - като критерии при определянето на цвета 
при конете се използва цвета на космената покривка 
или комбинация от нейните цветове и цвета на 
кожата;



Цвят
Черен (Black): 

Черният пигмент е 

основен по космената

покривка на тялото, 

крайниците, гривата и 

опашката, без да се 

наблюдават шарки 

различни от бели петна.



Цвят
Кафяв (Brown): 

Космената покривка 

е смесица от черен 

и кафяв пигмент, а 

дисталните части на 

крайниците, гривата 

и опашката са 

черни;



Цвят

Кестеняв (Bay): 
Нюансите на кестенявият 
цвят варират значително от 
тъмно-червеникав цвят 
почти кафяв до жълтеникав 
цвят, почти алест, но може 
да се разграничи от алестия 
цвят по това, че при 
кестенявия цвят гривата и 
опашката са черни, и почти 
винаги има черно по 
дисталната част на 
крайниците и по връхчетата 
на ушите.



Кестеняв цвят



Цвят
Алест (Chestnut): 

Като алест цвят 
се определя всеки 
нюанс на 
червеното, но ако 
няма черно, както 
при кестенявия 
цвят. Варира от 
златисто до 
тъмночервено.

Има много 
вариации при този 
цвят подобна на 
различните 
нюанси, които 
може да има 
монетата.



Алест цвят



Цвят
Сив (Grey): 

Когато космената покривка на 
тялото е разнообразна 
мозайка от черни и бели косми 
с черна кожа. С възрастта 
космената покривка 
изсветлява. Сивият цвят на 
ухапвания от бълхи (flea-
bitten) може да съдържа 3 
цвята или два основни цвята и 
трябва да се описва по този 
начин. Чисто бялото е 
изключение.



Цвят
Пъстър (Roan): 

Постоянен цвят със смесица от 

бели косми и един или два други 

цвята в космената покривка.



Цвят
Шарен на черни петна
(Piebald): 
Космената покривка на тялото 
се състои от големи 
неправилни черни и бели петна. 
Обикновено границата между 
двата цвята се вижда ясно.

Шарен на петна, различни от 
черно (разноцветни петна) 
(Skewbald): 
Космената покривка на тялото 
се състои от големи 
неправилни петна, чиито цвят е 
бял и един от другите цветове, 
но не черен. Обикновено 
границата между двата цвята 
се вижда ясно.



Цвят
Паломино (Palomino): 
Цветът на космената покривка 
на тялото е като ново-
изсечена златна монета 
(допускат се по-светли или по-
тъмни оттенъци), а гривата и 
опашката са бели.

Изабела (Dun): 

Космената покривка на тялото 
е с кремав (жълтеникав) цвят, 
а гривата и опашката са 
черни.

N.B: В Германия се използва 
терминът “Изабела” за коне, 
при които космената покривка 
на тялото е кремава или 
жълта, а гривата и опашката 
са със същия цвят – кремав 
или жълт.



Цвят
Апалуза (Appaloosa): 
Цветът на космената
покривка на тялото е сив, 
покрит с мозайка от черни 
или кафяви малки петна 
(точки).

Кремав (Cream): 
Космената покривка на 
тялото е с кремав цвят, 
кожата е непигментирана. 
Наблюдава се недостиг на 
пигмент в ириса на окото и 
дори често пигмент липсва, 
в резултат на което окото 
изглежда розово или 
синкаво (wall-eye – синьо 
око).


