
УКАЗАНИЯ 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНАТА 

ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА БФКС 

 

І. Цел 

Цел на настоящите указания е координиране усилията за 

подобряване на работата, свързана с учебно-тренировъчния 

процес и обучението на състезатели и коне и повишаване на 

безопасността на тази дейност, чрез изработване, приемане и 

прилагане на вътрешни правила за водене на учебно- 

тренировъчната дейност от всеки всеки клуб по конен спорт, член 

на БФКС. 

Настоящите указания се приемат в съответствие с нормативната 

уредба на ФЕИ и БФКС, Закона за физическото възпитание и 

спорта и Правилника за прилагането му, както и Закона за 

здравето.  

ІІ. Минимално съдържание на вътрешните правила за водене 

на учебно-тренировъчната дейност в клубовете по конен 

спорт, членове на БФКС:  

1. Хуманно отношение към конете: в съответствие с чл. 1 

„Общо благосъстояние на коня“ от Кодекса на поведение на ФЕИ 

за благополучието на коня;  

2. Учебно-тренировъчен процес: 

А/ да не се пуши върху гърба на коня по време на езда; 

Б/ треньорите да не пушат по време на тренировки на 

тренировъчните съоръжения; 

В/ Задължително да яздят с предпазна каска: 

- Деца, Юноши, Аматьори и начинаещи ездачи - по всяко 

време, когато са възседнали; 



- Професионални ездачи - по време на скокова подготовка. 

Г/ Работа в закрити манежи: 

- Ездачите да влизат в закритите манежи, водейки конете си 

и да възсядат, когато са вътре - на място, където не 

създават пречки на останалите ездачи да работят; 

- Ездачите да спазват правилата за езда в закрит манеж: да 

се разминават на лява ръка, яздещия на по-висок алюр 

имат предимство при езда по пътеката, да не се провеждат 

тренировки за начинаещи ездачи на корда по време на 

скокова подготовка на други ездачи. 

 

3. Учебно-тренировъчна работа могат да извършват само 

правоспособни треньори и инструктори. 

 

ІІІ. Контрол по изпълнение на указанията 

 

1. Възлага на управителните органи на клубовете по конен 

спорт, членове на БФКС, да изготвят и приемат в съответствие 

с настоящите указания вътрешни правила за тренировъчна 

работа на ръководените от тях клубове, като представят 

приетите правила в БФКС в срок до  31.12.2018 год. 

2. Предвиждането на санции за неспазване на вътрешните 

правила, както и вида и размера на санкциите е по преценка на 

приемащия правилата клуб.  

3. На спортни обекти, които се ползват от повече от един клуб, 

следва да бъдат приети общи правила, задължителни за всички 

клубове, осъществяващи дейността си на този обект. 

4. Контрола по изпълнение на приетите вътрешни правила да се 

осъществява от ръководството на съответния клуб или, при 

приети общи правила - съвместно от представители на 

приелите правилата клубове. 



Настоящите указания са утвърдени с Решение № 1, Протокол 

№ 4 от 19.06. 2018 г. на УС на БФКС. 

  


