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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Този правилник регламентира условията и реда за предоставянето,
прекратяването и отнемането на състезателни права на спортистите аматьори и
спортистите професионалисти по конен спорт.
(2) С този Правилник се урежда статута на спортистите аматьори и спортистите
професионалисти, участващи в тренировъчната и спортно състезателната дейност на
БФКС.
РАЗДЕЛ ІІ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ВЪЗРАСТ
Чл.2. Състезателите по конен спорт са разпределени в четири възрастови групи:
(1) „Юноши до 14 години”, включва състезатели от 12 - 14 г., навършвани в годината
на състезанието;
(2) „Юноши до 18 години” включва състезатели от 15 – 18 г, навършвани в годината
на състезанието;
(3) „Млади ездачи“, включва състезатели от 19 - 21 г., навършвани
състезанието;

в годината на

(4) „Мъже/Жени”, включва състезатели от 18 г. и по-големи, навършвани в годината на
състезанието.

РАЗДЕЛ ІII
СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА
Чл.3. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в
тренировъчната и спортно-състезателната дейност на конкретен клуб по конен спорт,
както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.
(2) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е
картотекиран.
(3) Състезателните права принадлежат на клуба по конен спорт, към който е
картотекиран състезателят.

РАЗДЕЛ ІV
КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КОНЕН СПОРТ

Чл. 4. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за
определено физическо лице, придобиващо статута на спортист.
(2)
Правото да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани,
граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за
Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди
граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.
(3)
Картотекирането се извършва само след изразено писмено съгласие на лицето,
желаещо да бъде картотекирано.
(4)
Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по
волейбол при спазване на разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за лицата и
семейството.
(5) Картотекирането се извършва от БФКС по предложение на членуващ в нея СК, на
който спортистът е предоставил състезателните си права.

3
(6) Картотекирането се извършва в периода от 1 януари до 31 март по предварително
изготвен от БФКС график за срок една спортносъстезателна година.
(7) БФКС издава на картотекираното лице картон – картотека, който съдържа данните
на състезателя по документ за самоличност или акт за раждане и негова актуална
снимка.
(8) Картонът – картотека представлява състезателна карта по смисъла на чл. 13, ал. 2
от ППЗФВС и удостоверява състезателните права на състезателя.
(9) За да бъдат издаден картон-картотека, СК представят в БФКС предложение за
картотекиране, включващо:
1. Списък с име, презиме, фамилия и ЕГН в два екземпляра, подписан от
законния представител на клуба, подпечатан със съответния печат и придружени от
писмено съгласие на състезателя за картотека, подписано от пълнолетните състезатели
и/или от техен родител/настойник, ако са на възраст под 18 години. В списъка трябва
да фигурират минимум 2-ма състезатели, които не са категория „аматьор”. Законният
представител на клуба носи отговорност за верността на данните, посочени в списъка.
2. Картон - картотека в два екземпляра за всеки състезател, от всички
възрастови групи и категории, заверени за съответната година от клуба по конен
спорт, в който членува, и нанесена заверка за извършен периодичен медицински
преглед от личния лекар. Формуляри за картотека се получават от БФКС.
3. Документ за едногодишна лична застраховка на състезателя.
4. Копие от договор за спортна подготовка и развитие – ако такъв е сключен (за
състезателите аматьори) или договор срещу възнаграждение (за професионалните
състезатели);
5. Всестранна езда: представен медицински картон по образец „всестранна езда”
за всеки един ездач.
6. За чуждестранни състезатели – разрешение за участие в национални
състезания от съответната национална федерация.
Чл. 5. При картотекирането СК заплаща на БФКС такса за всеки състезател, както
следва:
1. за юноши до 14 години – без такса;
2. за юноши до 18 години, жени/мъже и аматьори- еднократно 30 лева
3. При картотекиране извън указания в чл. 4 ал.6 срок, СК заплаща такса на
БФКС в размер от 40 лв. за всеки състезател.
4. Картотекирането на състезателите се извършва само в офиса на БФКС. По
изключение картотека може да бъде извършена по време на проява, при
което се заплаща на БФКС такса от 60 лева.
Чл. 6 Картотекиране извън указания срок е възможно само в случаите, посочени в
настоящия правилник.
Чл. 7. Картотекиране на чуждестранен състезател се извършва след официално
писмено разрешение от съответната национална федерация.
Чл. 8. Всички обстоятелства, свързани с картотекирането, се вписват в специална
картотека, която се води от БФКС.
Чл. 9. В една спортно-състезателна година един състезател има право да участва в
първенства от Държавния спортен календар /ДСК/ на БФКС, само от името на един
спортен клуб и само в една възрастова група (за възрастта изключение се допуска само
за юноши до 18 години при участие в ДП за мъже съобразяващи се с разпределението
на конете по възрасти ).
Чл. 10. В рамките на една спортно-състезателна година един състезател има право да
участва в първенства от Държавния спортен календар /ДСК/ на БФКС от името на
повече от един СК, в следните случаи:
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1.
При обединяване на СК състезателят придобива право да участва от името
на новосъздадения клуб.
2.
При преместване на един член на семейството или цялото семейство от
един град в друг или по причина на учене във ВУЗ или в национално средно специално
училище, състезателят придобива право да участва от името на новия СК.
3.
При закриване на СК, състезателят може да премине в друг СК, по свой
избор.
4.
При преминаване в друг СК с изричното писмено съгласие на СК извършил
картотеката за настоящата година.
Чл.11. Картотекирането в случаите по чл. 10 се извършва в срок до един месец от
узаконяването на промяната и съобразено изискванията на настоящия правилник.

РАЗДЕЛ V
СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА ЗА УЧАСТИЕ В
СПОРТНО - СЪСТЕЗАТЕЛНАТА И ТРЕНИРОВЪЧНАТА ДЕЙНОСТ НА
СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО КОНЕН СПОРТ

Чл. 12. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност на
състезатели по конен спорт, произтичащи от картотекирането, могат да бъдат отнети
при констатирани нарушения на:
1. Закона за Физическото възпитание и спорта и правилника за неговото
прилагане,
Закона
за
защита
на
животните
и
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност, антидопинговото законодателство;
2. Учебно-тренировъчния и спортно-състезателен процес;
3. Настоящия правилник и останалите нормативни документи на БФКС и на FEI.
Чл. 13. (1) Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност на
състезатели по конен спорт могат да бъдат отнети от БФКС за определен период от
време, не по – дълъг от една година или окончателно.
(2) Мерките по ал. 1 се налагат от БФКС по нейна инициатива или по мотивирано
предложение на:
1. СК, притежаващ състезателните права;
2. Изпълнителния директор на Антидопинговия център;
3. Български Олимпийски Комитет;
4. Международната федерация по конен спорт (FEI) – в случаите, предвидени в
нейните правила.
(3) Мерките по ал. 1 се налагат по реда на Кодекса за поведение на БФКС.
(4) Комисията по дисциплинарни производства, арбитраж и етика на БФКС
самостоятелно отнема състезателни права за период до три месеца.
(5) Отнемане на състезателни права за период по – дълъг от три месеца, както и
окончателно отнемане на състезателни права се извършва с решение на Комисията по
дисциплинарни производства, арбитраж и етика, което влиза в сила след
потвърждаването му от Управителния съвет на БФКС.
Чл. 14. При образуване на дисциплинарно производство Комисията по дисциплинарни
производства, арбитраж и етика може да вземе решение за спиране упражняването на
състезателните права за срок до един месец. До изтичане на посочения срок комисията
е длъжна да се произнесе с решение, с което да наложи наказание или да установи, че
уличеното лице не е извършило нарушението.
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Чл. 15. Правата за участие в спортно-състезателната и тренировъчната дейност,
произтичащи от картотекирането, се прекратяват :
1. По взаимно съгласие на страните;
2. При писмено изразено желание на картотекираното лице;
3. С изтичане срока на картотеката;
4. При смърт или поставяне на картотекираното лице под пълно запрещение;
5. При заличаване регистрацията на СК;
6. При прекратяване членството на СК в БФКС.

РАЗДЕЛ VІ
СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ - АМАТЬОРИ
Чл. 16. (1) Състезателите- аматьори нямат право да получават възнаграждение срещу
извършваната от тях тренировъчна и спортно-състезателна дейност. СК може да
заплаща на състезателя - аматьор само средствата, необходими му за покриване на
разходите за участието му в тази дейност (транспорт, дневни, квартирни, екипировка,
медицинско обслужване, медикаменти, застраховки и др.) без това да променя статута
му на аматьор.
(2) Състезателите - аматьори имат право да получават награди за постигнати високи
спортни резултати.
(3) Състезателите - аматьори на възраст под 18 години могат да сключват договори за
спортна подготовка и развитие при спазване разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за
лицата и семейството.
(4) Като аматьори не могат да бъдат картотекирани състезатели, които получават
възнаграждения от езда на други коне и/или дават уроци по езда и/или са студенти във
ВУЗ, специалност „треньор по конен спорт“ и/или или имат завършено висше
образование, специалност „треньор по конен спорт“.
(5) Състезател, който не е участвал в официални състезания за минимум 5 години при
желание от негова страна може да се картотекира като аматьор.
Чл. 17. Състезателните права на състезателите - аматьори се упражняват за срока на
картотеката.
Чл. 18. Спортист - аматьор с изтекла картотека самостоятелно определя към кой
спортен клуб може да бъде картотекиран.
Чл. 19. Прехвърлянето или преотстъпването на състезателни права се извършва след
предварително съгласие на спортиста (съгласно чл.19 ал.3 от ППЗФВС) и на база
писмено съгласие на СК, който държи състезателните права, за времето на картотеката
или сключения договор.
Чл. 20. Всички състезатели по конен спорт – аматьори са длъжни да:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния
кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение,
Антидопинговия правилник на Световната антидопингова асоциация и този
на ФЕИ, Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните
документи на БФКС;
2. не употребяват допингови средства в спортно-състезателната и тренировъчна
дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
4. спазват общозадължителните актове на ФЕИ, уреждащи участието в
тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по конен спорт
5. изпълняват и спазват решенията на БФКС.
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РАЗДЕЛ VІІ
СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ - ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
Чл. 21. (1) Състезателят професионалист по конен спорт извършва тренировъчна и
спортно-състезателна дейност срещу възнаграждение и при условия, договорени със
СК, в който иска да бъде картотекиран.
(2)
Състезателят професионалист трябва да е навършил 18 години.
Чл. 22. Състезателните права на спортистите професионалисти се упражняват за срока
на договора.
Чл. 23. Спортист с изтекъл или прекратен договор самостоятелно определя към кой СК
да бъде картотекиран.
Чл. 24. Състезатели професионалисти, членове на национални отбори основен състав,
сключват договор с БФКС за средствата за подготовка, отпуснати от ММС.
Чл. 23. Всички състезатели по конен спорт – професионалисти са длъжни да:
1. спазват принципите, установени в Европейската харта за спорта, Етичния
кодекс за спорта, Конвенцията за насилието и лошото поведение,
Антидопинговия правилник на Световната антидопингова асоциация и този
на ФЕИ, Закона за физическото възпитание и спорта и нормативните
документи на БФКС;
2. не употребяват допингови средства в спортно-състезателната и
тренировъчна дейност с цел повишаване на спортните си постижения;
3. спазват спортната етика и опазват престижа на спорта;
4. спазват общозадължителните актове на ФЕИ, уреждащи участието в
тренировъчната и състезателната дейност на всички равнища по конен спорт
5. изпълняват и спазват решенията на БФКС.
РАЗДЕЛ VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. „Спортно състезателна година“ е периода от първи февруари на текущата година
до първи февруари на следващата календарна година.
РАЗДЕЛ VIIІ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник е задължителен за всички СК, членове на БФКС.
§ 2. Неуредените с този правилник въпроси се решават от Управителния съвет на
БФКС.
§ 3. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
физическото възпитание и спорта и правилника за прилагането му, Кодекса на труда,
общото гражданско законодателство на Р България и правилата на FEI.
§ 4. Настоящият правилник е преработен и съобразен с чл.35 ал.3 от ЗФВС
§ 5. Настоящият правилник отменя всички издадени досега правилници и разпоредби,
отнасящи се до статута на състезателите аматьори и професионалисти по конен спорт и
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влиза в сила от ......................., на която дата, правилникът е утвърден със Заповед
№……......на Министъра на младежта и спорта.
Правилникът е приет от УС на БФКС с Протокол №…. Решение №… от
2015 г.

.....

