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I. Общи положения 
 

Член 1. С тази инструкция се определят условията и редът за разпределение 
на годишните финансови средства, одобрени от Министерството за физическо 

възпитание и спорт (МФВС)за подпомагане на спортните клубове. 
 

Член 2. БФ конен спорт ежегодно предлага на  МФВС разпределението на 

отпуснатите годишни финансови средства, отговарящи на постигнатите 

резултати от спортните клубове през предходната година,  определени 
съобразно Наредба № Н 1 от 2007 г. на МФВС и настоящата инструкция на 

федерацията по критерии от 01.2013 г.   

II. Условия за финансово подпомагане 
 

Член 3. За подпомагане с финансови средства на дейностите, посочени в тази 
инструкция, могат да кандидатстват само спортни клубове, отговарящи на 

следните условия: 
1. Да са вписани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 

на обществено полезна дейност. 
2. Да са членове на БФ Конен спорт, приети от УС на БФКС, платили членския 

си внос за съответната година, да отговарят на изискванията на Устава на 
БФКС и да са вписани в Националния регистър на МФВС 

3. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителния им 

съвет. 

4. Да имат картотекирани минимум двама състезатели и пет коня,да са 
участвали в Държавния спортен календар, с постигнати спортни резултати. 

5. Да нямат финансови задължения към държавата и общините. 
6. Да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за 

счетоводство и Националния счетоводен стандарт (ДВ бр.22 от 2002 г.).  
7. Да са представили  финансов отчет за разходваните средства през 

предходната година. 
 

III. Ред за финансово подпомагане 
 

Член 4. Критериите за разпределение на годишните финансови средства за 
подпомагане дейностите на спортните клубове са следните: 

1. Класиране на състезателите и конете по отделно в състезанията от 
Държавния спортен календар от предходната година. 

2.Състезатели, повикани в националните отбори и взели участие в проявите от 
Международния спортен календар от предходната година. 

3. Постигнати спортно-технически резултати (класиране) в проявите от 

Международния спортен календар. 
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4. Възможности за финансово компенсиране на спортния клуб, чиито 
състезатели са сменили клубната си принадлежност поради прием в спортно 

училище или са преминали в друг клуб,като студенти.                                                                                                           
5. Възможности за финансово компенсиране на спортен клуб, предоставил кон 

на друг клуб по договор. 
6. Отдалеченост на спортния клуб до мястото на провеждане на съответното 

състезание от Държавния спортен календар в километри. 

IV. Механизъм за оценяване на спортните постижения за 

разпределение на годишните финансови средства 
 

Член 5. Състезанията от Държавния спортен календар, обявени по смисъла на 
тази инструкция, са достъпни за състезатели и коне от спортни клубове, 

отговарящи на изискванията на чл.3 от настоящата инструкция и Наредбата на 
БФ Конен спорт за провеждането му. 

 
Член 6. Стойностите от класиранията на състезателите и конете в Държавния 

спортен календар са в зависимост от вида на състезанието - държавно, 
квалификации и съпътстващи турнири, Зимна лига и междуобластни  зонални 

първенства - Приложения № 1, 2, 3 и 4. 

 
Член 7. Право на точкуване добиват състезатели и коне по дисциплини, както 

следва: 
- обездка – покрили 52% от изпитанията, включени в съответното 

състезание. При участие в програми „Междинна категория №2”, „Гранд При” и 
„Гранд При Специал” – покрили 58%. 

- прескачане на препятствия – завършили изпитания №№ 2 и 3 с 
технически резултат до 16 н.т. за всеки отделен паркур.  

- всестранна езда – завършили трите изпитания включени в дисциплината 
юноши 14 год и за юноши 18 год., клас”Н”  и мъже - покрили изискването за 

квалификации 1*/2* и 3*. 
- издръжливост – покрили квалификации за съответната възраст на конете. 

 
Член 8. През годината един картотекиран състезател или кон може да участва 

в толкова състезания, дисциплини и класове, колкото Наредбата за ВСК 

разрешава, но спортните клубове имат право да отчитат класации, както 
следва: 

1. Мъже и жени - обездка - максимум до три класирания в клас, но не повече 
от пет общо за всяка дисциплина, във всяко отделно състезание. 

2. Мъже и жени - прескачане на препятствия - максимум до три класирания 
във възраст на конете, но не повече от пет общо за  всяко състезание 

3. Мъже и жени - всестранна езда - максимум до четири класирания в клас. 
4. Мъже и жени издръжливост – всички класирания от ДП и квалификаци 

извършени съгласно изискванията на  Наредбата за ДСК раздел издръжливост. 
Непокрилите изискванията за класиране, но покрили изискванията за 

квалификации в отделни дистанции и възраст на конете. разделят по равно 
средния брой на точките след класираните преди тях според броя на 
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участвалите тандеми. 
5. Юноши до 14  години - максимум до четири класирания в дисциплина.  

6. Юноши до 18 години - максимум до четири класирания в дисциплина. 
7. Конете набират точки от всички класирания в класа за съответната година. 

8. Спортните клубове могат да отчитат постиженията на всеки един състезател 
или кон за всяка от четирите дисциплини по отделно. 

9. През годината спортните клубове могат да участват в общински, областни и 
междуобластни зонални първенства. За оценка по смисъла на тази инструкция 

се отчитат класиранията от участието им само в междуобластни зонални 

първенства, ако са администрирани от БФ Конен спорт. 
10. Междуобластните Зонални първенства се провеждат само веднъж през 

една календарна година и са валидни само за клубовете, участвали в тях 
според разпределението на федерацията за зонални първенства, посочено в 

Наредбата за Държавния спортен календар. 
 

Член 9. 1. БФ Конен Спорт определя коефициентно изражение на стойностите 
от класиранията в държавни първенства и съпътстващи турнири и 

квалификации за обхват на възрастови групи по дисциплини: 
А. При участие с мъже и жени (2-ма),  юноши и девойки до 18 години  (2-ма), 

юноши и девойки до 14 години (2-ма) - коефициент 2,0  1,6 за всяка отделна 
дисциплина. 

Б. При участие с мъже и жени,  юноши и девойки до 18 години, юноши и 
девойки до 14 години  (не пълни бройки за отделните възрастови групи)  - 

коефициент 1.3  1,4 за всяка отделна дисциплина. 

В. Участие с мъже и жени (2-ма),  и юноши до 18 години(2-ма) - коефициент 
1.3 за всяка отделна дисциплина.                                                                             

Г. Участие с  юноши и девойки до 14 години(3-ма) и юноши и девойки до 18 
години(2-ма)  - коефициент 1.5 за всяка отделна дисциплина. 

Д. Непълна  бройка от две възрасти – 1.1  1.2                                                                                                   
Е. Спортни клубове, които са участвали в държавните първенства извън по-

горе посочения обхват по дисциплини, отчитат класиранията си без 
коефициент за обхват по възрасти. 

2. Спортните клубове отчитат класиранията си в първенствата за мъже и жени 
според вида на състезанието, съгласно Приложения № 1, 2, 3, и 4.   

 
Член 10. В случаите, когато двама и повече състезатели имат еднакво 

класиране, те получават средния брой точки, полагащи се за съответните 
места в класирането. 

 

Член 11. Спортни клубове, осигурили прием на юноши в спортно училище, 
субсидирано от държавата, които са били картотекирани и са притежавали 

състезателни права от името на този клуб, получават до 3 години по 100 точки 
за година на едно подадено дете, но само в случаите, когато приетите деца 

сменят клубната си принадлежност без трансфер и към 31.12. на предходната 
година са ученици в спортното училище и са картотекирани от името на новия 

си спортен клуб. Това се доказва ежегодно с удостоверение, издадено от 
Директора на спортното училище, където ученика учи. Годината, през която е 
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пропуснато да бъде отчетен приема, независимо от причините, не може да се 
компенсира през следващи периоди. 

 
Член 12. Спортен клуб, чийто спортист е преминал като студент  в друг 

спортен клуб и е сменил клубната си принадлежност без трансфер, след 
потвърждаване от БФ Конен спорт (картотека) получава само за първата 

година еднократно 100% от точките на състезателя, начислени от класирания 
в новия му клуб. Спортният клуб, в който спортиста членува по време на 

следването , получава точки по общия ред, определени с тази инструкция. 

 
Член 12. На  ЕК/ККС – организатори на проявите  от официалния държавен  

календар на БФ Конен спорт се добавят към завоюваните средства  по 
500,00лв. /петстотин лв./ за домакинство от отпуснатите за финансиране на 

клубовете.  
 

Член 13. Националните състезатели и коне, участвали предходната година в 
официални международни състезания, определени от федерацията, както и 

повиканите състезатели в националните отбори за същия период по дадена 
дисциплина, носят точки на спортния клуб, както следва: 

1. Участие в национален отбор – точки за всяко повикване равни на тези, 
начислявани за 1-во място -  финал съпътстващи   турнири държавни 

първенства  според класа, в който е участвал коня за годината, а за деца и 
юноши според тяхната възрастова таблица и дисциплина  

2. Индивидуално класиране: 

Прескачане на препятствия - индивидуален приз, балкански шампионати и 
приравнените към тях: 

Обездка - изпитания с тежест не по-малка от "Сен Жорж", балкански 
шампионати 

Всестранна езда - турнири с  една, две и повече "звезди", балкански 
шампионати. 

- в дисциплината прескачане на препятствия получават точки по таблицата за 
финал  Държавно първенство клас Т, съответстващо на завоюваното 

класиране в международната проява, но не повече от разрешените за 
точкуване места според броя участници съобразно таблицата за 

квалификациите на Световната индивидуална купа.. 
-  всестранна езда за една, две и повече звезди получават точки съобразно 

класацията от международното състезание по таблицата за финал Държавно 
първенство съответния клас  само ако са покрили нормативите за 

квалификация за съответния клас. 

- за обездката и издръжливоста 1 – 8 место по таблицата на Държавно 
първенство по класове  

- точките се умножават с коефициент 3.0. 
3. Отборно класиране 

Прескачане на препятствия - отборен приз, балкански отборен шампионат и 
турнири 2 и повече звезди. 

Обездка – отборен балкански шампионат и турнири 2 и повече звезди. 



 

 

 

6 

Всестранна езда - турнири с една, две и повече "звезди имащи отборно 
класиране", балкански отборен шампионат. 

Издръжливост – отборен балкански шампионат и турнири 2 и повече звезди. 
 

От 1 до 6 място - точките за индивидуално класиране от 1 до 6 място 
съответно на класирането, по таблицата за финал на Държавно първенство 

клас Т.  
 - точките се умножават с коефициент 3.0.                                                                

4. Състезател, неучаствал в Държавен спортен календар на предходната 

година, не получава точки за класиране в международни състезания. 
5. Спортен клуб, чиито състезатели постигнат призово класиране в 

Олимпийски игри, Световни, Европейски за мъже и жени, деца и юноши и 
девойки, получава допълнително финансови средства от Министерсто на 

физическото възпитание и спорт. 
6. Допълнителните финансови средства се определят в Наредба № Н -1 от 

2007 г. на МФВС. 
7. При класиране в международни състезания на спортист, който в същата 

година е преминал в друг клуб без трансфер поради приемане в спортно 
училище или като студент,  двата спортни клуба получават по 50% от размера 

на утвърдените средства. 
 

Член 14. При участие в  държавни първенства, квалификации и съпътстващи 
турнири, спортните клубове се определя комплексен коефициент за 

отдалеченост от мястото на провеждане на съответното състезание - 

Приложение № 5. 
 

V. Отчитане оценка на дейността на клубовете 
 

Член 15. Спортните клубове, отговарящи на условията по тази инструкция, 
кандидатстват за разпределение на годишните финансови средства пред БФ 

Конен спорт чрез проект, съдържащ формуляри по образец, утвърден от 
федерацията. Формулярите трябва да отговарят на изискванията за 

попълване, вярно да отразяват резултатите в състезанията от утвърдения 
Държавен спортен календар за предходната година, да са подпечатани с 

печата на спортния клуб. Резултатите се доказват с протоколи от проведените 
състезания. 

БФ конен спорт изчислява точките на клубовете съгласно постигнатите 
спортни резултати на състезатели и коне въз основа протоколи от 

проявите на ДСК през предходната състезателна година. 

 
Член 16. Управителният съвет на БФ Конен спорт утвърждава на свое 

заседание предложения  размер на средствата по клубове на основание  
завоюваните от тях точки от проявите от вътрешния  и международен спортен 

календар и средствата, отпуснати от МФВС за целта за всяка  
година. 
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Член 17.  ЕК/ККС , който няма участие в Държавните първенства за деца и 
юноши  получава 75% от завоювания от клуба точки. 

 
Член 18. Ежегодно до 31.01. на новата календарна година БФ Конен спорт 

предлага на Председателя на МФВС списък за утвърждаване с разпределение 
на годишните финансови средства за дейности на членуващите в нея спортни 

клубове. 
 

Член 19. Ежегодно се определят клубове по конен спорт в обществена полза 

провели най – добро състезание от ДСК по обездка, прескачане на 
препятствия, всестранна езда и издръжливост. Същите се стимулират 

еднократно с 500.00лв.(петстотин лв) 
 

Член 20. Условията за изпълнение и отчитане на одобрения списък се 
регламентират от МФВС. 

Допълнителни разпоредби: 
 

Член 21. БФ Конен спорт подготвя отчета по клубове по постигнатите от тях 

резултати от предходната година. 
 

Член 22. Спортни клубове, неотговарящи на изискванията на чл.3 от 

настоящата инструкция в годината, на отчитане на спортните резултати не 
подлежат на финансиране. 

Член 23. Спортни клубове, които са прекратили членството си в БФ Конен 
спорт през годината на финансиране, губят право на разпределение на 

годишните финансови средства. Техните средства се преразпределят между 
останалите спортни клубове. 

Заключителни   разпоредби: 

 

Член 24. Инструкцията е приета от Управителния съвет на БФ Конен спорт с 

Решение № 4, Протокол № 1  / 11.01. 2013год.  

Промените в приложение  № 1 и приложение № 4 са приети на 
заседание на УС от 11.01.2013 год. протокол № 1 Решение № 4  

  



                Приложение 1 
Таблица за определяне на точките според състезанието и класирането за мъже и жени 

 

К
л
а
с
и
р
а
н
е
 

Вид на състезанието и точки 

Държавни първенства  Държавни първенства Квалификации 
 

Зонални 
първенства 

По класове  По изпитания   По изпитания 
    съпътстващи 

По изпитания  
  За финал 

По изпитания 
съпътстващи турнири 

Кл. 
”Т” 

Инд. 
и 

отб. 

Кл. “Л”-
6/7г. 
коне      

За гр”Б”- 
50%       

Кл. 
“Н” 

4/5г. 
коне 

К
л. 
“Т
” 

Кл. “Л”-
6/7г. 
коне      

За гр”Б”- 
50%      

Кл. 
“Н” 

4/5г. 
коне 

Кл. 
“Т” 

Кл. “Л”-
6/7г. коне      
За гр”Б”- 

50%      

Кл. 
“Н” 
4/5г 
коне 

Кл. 
“Т” 

Кл. “Л”-
6/7г. коне      
За гр”Б”- 

50%      

Кл. “Н” 
 
5 г.      4  г. 
 

Кл. 
“Т” 

Кл.“Л”-
6/7г. 
коне. За 
гр”Б” -  
50%      

Кл. 
“Н” 

4/5г. 
коне 

Кл. 
“Т” 

Кл. “Л”-
6/7г. 

коне. За 
гр”Б”- 
50%      

Кл. 
“Н” 
4/5 
кон
е 

1 м. 154 123.20 92.4 40 32.0 24.0 53 42.4 31.8 30 24.0 18.0    12.0 25 20.0 15.0 10.0 8.0 6.0 

2 м. 128 102.40 76.8 34 27.2 20.4 43 34.4 25.8 26 20.8 15.6     10.4 20 16.0 12.0 8.0 6.4 4.8 

3 м. 114 91.20 68.40 30 24.0 18.0 38 30.4 22.8 22 17.6 13.2      8.8 16 12.8 9.6 6.0 4.8 3.6 

4 м. 48 38.4 28.8 28 22.4 16.8 31 24.8 18.6 20 16.0 12.0      8.0 12 9.6 7.2 5.0 4.0 3.0 

5 м. 43 34.4 25.8 26 20.8 15.6 27 21.6 16.2 18 14.4 10.8      7.2 10 8.0 6.0 4.0 3.2 2.4 

6 м. 38 30.4 22.8 24 19.2 14.4 23 18.4 13.8 16 12.8   9.6      6.4 8 6.4 4.8 3.0 2.4 1.8 

7 м. 32 25.6 19.2 22 17.6 13.2 19 15.2 11.4 14 11.2  8.4       5.6 7 5.6 4.2 2.0 1.6 1.2 

8 м. 28 22.4 17.6 20 16.0 12.0 17 13.6 10.2 12 9.6  7.2       4.8 6 4.8 3.6 1.3 1.0 0.8 

9 м. 24 19.2 14.4 18 14.4 10.8 14 11.2 8.4 10 8.0  6.0       4.0 5 4.0 3.0 0.9 0.7 0.5 

10 м 22 17.6 13.2 16 12.8 9.6 12 9.6 7.2 8 6.4  4.8       3.2 4 3.2 2.4 0.7 0.6 0.4 

11 м 18 14.4 10.8 14 11.2 8.4 10 8.0 6.0 6 4.8  3.6       2.4 3 2.4 1.8    

12 м 16 12.8 9.6 12 9.6 7.2 9 7.2 5.4 5 4.0  3.0       2.0 2 1.6 1.2    

13 м 14 11.2 8.4 10 8.0 6.0 8 6.4 4.8 4 3.2  2.4       1.6       

14 м 12 9.6 7.2 8 6.4 4.8 7 5.6 4.2 3 2.4  1.8       1.2       

15 м 11 8.8 6.6 6 4.8 3.6 6 4.8 3.6 2 1.6  1.2       

16 м 10 8.0 6.0 4 3.2 2.4 5 4.0 3.0 1 0.8  0.6       

17 м 9 7.2 5.4 2 1.6 1.2             

18 м 8 6.4 4.8 1 0.8 0.6             
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Приложение 2 
 

Таблица за определяне на точките от Зимна лига 
според състезанието и класирането                   

за мъже и жени 

 
 

Класиране 

ЗИМНА ЛИГА 

ФИНАЛ КВАЛИФИКАЦИИ 

По класове По изпитание По изпитание 

“Н.К.”1 “Н” “Л” “Н.К.” “Н” “Л” “Н.К.” “Н” “Л” 

  1 място 16.2 23.1 30.8 8.5 12.0 16.0 4.0 6.0 8.0 

  2 място 13.5 19.2 25.6 7.2 10.2 13.6 3.5 4.8 6.4 

  3 място 12.0 17.1 22.8 6.3 9.0 12.0 3.0 3.6 4.8 

  4 място 10.1 14.4 19.2 5.9 8.4 11.2 2.5 3.0 4.0 

  5 място 9.0 12.9 17.2 5.5 7.8 10.4 2.2 2.4 3.2 

  6 място 8.0 11.4 15.2 5.0 7.2 9.6 1.5 1.8 2.4 

  7 място 6.8 9.6 12.8 4.6 6.6 8.8 1.0 1.2 1.6 

  8 място 5.9 8.4 11.2 4.2 6.0 8.0 0.6 0.8 1.0 

  9 място 5.0 7.2 9.6 3.8 5.4 7.2 0.4 0.5 0.7 

10 място 4.6 6.6 8.8 3.4 4.8 6.4 0.3 0.4 0.6 

11 място 3.8 5.4 7.2 2.9 4.2 5.6 0.2 0.3 0.5 

12 място 3.4 4.8 6.4 2.5 3.6 4.8 0.1 0.2 0.4 

13 място 3.0 4.2 5.6 2.1 3.0 4.0    

14 място 2.5 3.6 4.8 1.7 2.4 3.2    

15 място 2.3 3.3 4.4 1.3 1.8 2.4    

16 място 2.0 3.0 4.0 0.8 1.2 1.6    

 

                                                 
1
 Клас “Неучаствали коне” 
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Приложение 3 

 
Таблица за определяне на точките според състезанието 

и класирането  
за юноши и девойки до 18 години  

 
 Вид на състезанието в точки 

Класиране Индивидуални 
държавни 

първенства 

Съпътстващи 
първенства и 

квалификаци
и 

Зонални  
първенства само за 

юноши 

 Крайно 

класиране 

По 

изпитания 

По изпитания 

  6 год.       7 
год. 

По изпитания 

  1 място 123.20 44   24              35 7.0 

  2 място  102.40 37   21              32 6.0 

  3 място 91.20 33   18              29 5.0 

  4 място 38.4 27   15              28 4.0 

  5 място 34.4 24   12              27 3.0 

  6 място 30.4 22   10              26 2.0 

  7 място 25.6 18    8               25 1.0 

  8 място 22.4 16    6               24 0.8 

  9 място 19.2 14    4               23 0.5 

10 място 17.6 12    3               22        0.4 

11 място 14.4 11    2               21  

12 място 12.8 10    1               20  

13 място 11.2 9   

14 място 9.6 8   

15 място 8.8 7   

16 място 8.0 6   

17 място 7.2 5   

18 място 6.4 4   
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Приложение 4 
 

Таблица за определяне на точките според състезанието 
и класирането  

за юноши до 14  години  

 
 

Класиране 

/място/ 

Вид на състезанието в точки 

Индивидуални държ. 
първенства 

Съпътстващи 
първенства и 

квалификации 

Зонални 
първенства  

 Крайно 

класиране 

По 

изпитания 

По изпитания 

 4 год.      

5год.  6год.                

По 

изпитания 

  1 място 123.20 36.0 10.0 15.0  30.0         6.0 

  2 място 102.40 30.0   8.0 12.0  24.0           5.0 

  3 място 91.20 27.0   6.4   9.6  21.0         4.0 

  4 място 38.4 22.0   4.8   7.2  20.0         3.0 

  5 място  34.4 20.0   4.0   6.0  19.0         2.0 

  6 място 30.4 18.0   3.2   4.8  18.0         1.0 

  7 място 25.6 15.0   2.8   4.2  17.0         0.8 

  8 място 22.4 13.0   2.4   3.6  16.0         0.6 

  9 място 19.2 11.0   2.0   3.0  15.0         0.4 

10 място 17.6 10.0   1.6   2.4  14.0         0.3 

11 място 14.4 9.0   1.2   1.8  13.0         0.2 

12 място  12.8 8.0   0.8   1.2  12.0         0.1 

13 място 11.2 7.0   

14 място 9.6 6.0   

15 място 8.8 5.0   

16 място 8.0 4.0   

17 място 7.2 3.0   

18 място 6.4 2.0   
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Приложение 5 

 

 
Таблица за стойностите на комплексния коефициент 

 
 

Основание Средна 

отдалеченост в 
една посока км. 

Коефициент за 

олимпийски 
дисциплини 

Индивидуални 
класирания на 

отделен спортист: 

до 50 1.20 

от 50 до 150 1.40 

от 150 до 250 1.60 

от 250 до 350 1.80 

над 350 2.00 

 

 
Забележка: На домакините на дадено състезание комплексен 

коефициент не се  начислява. 


