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І. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  
 

Да определи основните цели за развитие на конния спорт през следващия 
четиригодишен период с оглед издигане на неговото равнище във всички аспекти: 
подготовка на кадри (треньори, инструктори, съдии по дисциплини, строители на 
трасета, стюарди, ветеринарни специалисти в областта на конния спорт, 
подготовка на специалисти по развъждане на спортни коне), подготовка на 
спортно – състезателни кадри, подготовка на състезатели и коне по възрасти в 
отделните дисциплини,  организация и провеждане на държавен и международен 
спортен календар, материално обезпечаване (материална база, съоръжения, 
трасета, екипировка и др.) пропагандиране на спорта и финансово обезпечаване. 

 
ІІ. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА 
 
1. Да координира ,конкретизира и  насочва усилията на федерацията, клубовете по 

конен спорт, деятелите, собствениците на коне, треньорите и състезателите, 
производителите на коне, съдиите, строителите на трасета и стюардите към 
изпълнението на поставените цели. 

2. Финансово да обезпечи изпълнението на програмата. 
3. Да определи задачите по години в отделните направления. 
4. Да определи контрагентите, които ще бъдат привличани за: целия период, 

годишно, етапно или епизодично за подпомагане изпълнението на отделните 
дейности по програмата. 

 
ІІІ. ПОДГОТОВКА НА КАДРИ  
 

Този раздел следва да урежда подготовката на треньори, инструктори, съдии, 
стюарди, строители на трасета, ветеринарни специалисти, развъдчици на коне 
(Подготовка кадри НСА, инструктори Тракийски университет, Колежа в София 
подготовка и преквалификация съдии, стюарди, строители трасета, съдии 
ветеринарни специалисти, треньори и инструктори чрез курсове ФЕИ курсове, 
национални курсове организирани от БФКС).  
Да бъде изработена система за контрол на спортно-педагогическите кадри, 
работещи в системата на конния спорт и тяхната периодична квалификация. 
азделът да бъде разработен от: комисията по спортно педагогическите кадри, 
съдии, строители на трасета и стюарди  

 
IV.  РАЗВИТИЕ НА  ПОДГОТОВКА ЛЮБИТЕЛСКА ЕЗДА И КОННИЯТ ТУРИЗЪМ 
 

Този раздел следва да урежда любителската езда, ездата като рекреация на 
желаещите да я практикуват, системата на обучение. Ездата в конните бази и 
такава извън тях и организираните конни походи. 
Да бъде изготвена система за обучение на лица които не желаят да практикуват 
ездата професионално. Запознаване с особеностите на коня, начин на 



 3 

контактуване, седлаене, хранене, и контактуване. Начин на общуване и мерки за 
безопасност. 
Езда на лица с увреждания и ездата като физиотерапия / хипотерапия /. 

 
 
 
V. РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 
 

Този раздел следва да урежда целите по дисциплини, ръководствата на 
националните отбори, системите за включване в националните отбори, начина на 
подготовка, съставите на отборите, стимулирането на детско – юношеския спорт, 
методическата помощ по клубове и центрове, организацията на ДСК и МСК. 
Неразделна част от този раздел е конкретните задачи по  дисциплини и възрасти и 
индивидуални задачи по състезатели съгласно поставените цели за квалификации 
ОИ, СШ, ЕШ, РШ. 
Раздела да бъде разработен от: комисиите по дисциплини за всяка дисциплина 
поотделно. 

 
 
VI. ДЕТСКО –ПЮНОШЕСКИ СПОРТ 
 

Този раздел следва да урежда стратегията по развитието на детско юношеския 
спорт, стимулирането на клубовете за участие на деца и юноши в проявите от ДСК. 
Изработването на спортен календар Държавен и Международен подпомагащ 
развитието на подрастващото поколение. Финансови лостове за стимулиране 
развитието на детско юношеския спорт. 
Раздела да бъде разработен от: комисия по детско – юношески спорт 

 
VII. МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 
 Този раздел следва да урежда стратегията и стимулира реновирането, санирането 

и модернизацията на съществуващата материална база, като търси и подпомага 
формите на финансиране в зависимост от тяхната собственост а също и 
строителството на нови бази. 

 Да подпомага БФКС при изработване на годишния спортен календар.  
 Да координира взаимоотношенията между Ръководство на федерация, 

собственици на бази и спортни съоръжения, участници и треньори в спортни 
прояви, организационни комитети, общини и др. пряко ангажирани по отношение 
организация, провеждане и участие в спортни прояви.  

 Разделът да бъде разработен от комисията по спортните бази и организация на 
спортни прояви в тясно съдействие с комисията по стратегии, развитие и маркетинг 
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VIII. ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКО И НАУЧНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
 

Този раздел следва да урежда: ветеринарното обслужване на конния спорт като 
цяло, ветеринарна клиника с хирургическо отделение и използването потенциала 
от кадри и условия в клиники в Тракийския университет., имунно-профилактичен 
план – изпълнение и проблеми,ветеринарно обслужване на спортните прояви в 
страната, ветеринарно обслужване при централизирана подготовка и наблюдение 
на конете включени в разширените състави на националните отбори,  стратегия за 
развитие на ветеринарните специалисти: курсове, семинари ФЕИ и национални и 
т.н., проблеми с паспортизацията на спортните коне. 
Разделът да се разработи от ветеринарната комисия 

 
XІ. РАЗВЪЖДАНЕ НА КОНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА КОННИЯ СПОРТ 
 

Този раздел следва да урежда стратегията по производството на коне за нуждите 
на конния спорт в страната, както и връзката на спортния календар на 
федерацията, като основа за тестването на животните определяни за разплод. 
Участието на БФ Конен спорт чрез свои специалисти в организираните от 
Асоциация източно български кон и Асоциация български спортен кон, тестване на 
жребци, кобили и коне. Стратегия за развитие на специалистите, занимаващи се с 
развъждане в страната. Участие в международните развъдни асоциации: курсове, 
семинари и т.н. 
Разделът да се разработи от комисията по развъждане, селекция и тестване на 
спортни коне. 

 
 
 
 
 X.СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ НА КОННИЯ СПОРТ 
 

Този раздел следва да урежда стратегията и развитието на конния спорт във 
всичките му аспекти. Комисията трябва да разглежда и регулира развитието на 
конния спорт, като подпомага всички останали комисии при изготвяне на техните 
стратегии за развитие.  Да   обобщава техните и тези на членовете на федерацията 
/клубове, деятели, специалисти и др./ виждания въз основа на които да изготвя 
мотивирани предложения до УС и ОС. 
Да  разработва нова и осъвремени съществуващата нормативна уредба: 
правилници и наредби в съответствие със законовата уредба и подзаконовите 
нормативни актове третираща системата  спорт и спортните занимания. 
Да координира взаимоотношенията между Ръководство на федерация, 
собственици на бази и спортни съоръжения, участници и треньори в спортни 
прояви, организационни комитети, общини и др. Пряко ангажирани по отношение 
организация, провеждане и участие в спортни прояви.  
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Да бъдат разработвани и внасяни в УС Планове по години съгласно поставените 
едногодишни и четиригодишни програми които са неразделна част от тази 
стратегия  

 
 
XI. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОННИЯ СПОРТ 
 

Този раздел следва да урежда начините на финансово обезпечаване: държавно 
финансиране, собствено финансиране, финансово партньорство, реклама, 
спонсорство, дарение, други начини на финансиране. 
Текущо : УС  Ръководство на БФКС  

 
 
ХII.  МЕРОПРИЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ 
 

Контролът по изпълнение на програмата се възлага на УС на БФКС, който да 
утвърди четиригодишните програми по комисии и дисциплини и  в текущ порядък 
да изслушва информация от представителите на съответните комисии членове на 
УС и ежегодно да внася информация в Общото събрание на федерацията. 


