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ПРОГРАМА 
 за лицензиране на жребци за разплодна дейност в породата  

„Български спортен кон“ 

 

 

 I. Лицензирането цели да бъде повишена ефективността от селекцията чрез 

използването на висококачествени жребци с гарантиран произход, както и: 

 водене на строг ежегоден контрол на признаците характеризиращи 
репродуктивните способности при жребците.  

 предварителен племенен контрол включващ идентификация на жребеца, 
проверка за наличие на взет ДНК-тест и потвърден на тяхна база произход, 
получени резултати от използването му за разплод от предходни години. 

 присвояване на жребеца на индивидуален номер на жребец-производител в 
Родословната племенна книга на породата (при първоначална регистрация). 

 издаване на собственика на жребеца кочан „Сертификат за заплождане” с цел 
документално удостоверяване на извършените през годината заплождания 
на кобили. 

 1. ПРОЦЕДУРА  

 а) Заявление до председателя на асоциация „Български спортен кон“ 
придружена от следните документи: 

 паспорт на жребеца (копие) или сертификат за лицензиране за разплод в 
други ездови породни организации (отнася се за ИО);  

 информация за спортна и/или разплодна кариера на заявения жребец ако има 
такива;  

 ДНК профил. 

 б) Документите по заявлението се разжлеждат в едномесечен срок от 
УС на асоциацията и собствениците се уведомяват писмено за решението. 
Жребец, които не е получил право на лиценз през настоящата година има 
право да кандидатства през следващите. 

 в) Ежегодно след приключване на лицензирането асоциация БСК 
публикува каталог (актуален списък) на жребците получили лиценз на 
страницата си в интернет.  

 2. КРИТЕРИИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ 

2.1.Модел на Български спортен кон: 
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 Българският спортен тип коне се развъждат за задоволяване на 
нуждите на конния спорт у нас. В тази връзка, развъдната цел е производство 
на благороден, с хармонично телосложение, коректен полукръвен кон. 
Неговите характерни особености, като темперамент, ездови способности, 
движения и скокови качества, както здравина и издръжливост, трябва да 
отговарят на изискванията на класическите дисциплини конен спорт – 
прескачане на препятствия, дресаж и всестранна езда.  

2.2. Избор на породи: всички признати по света спортни породи коне. Конете 
трябва да бъдат записани в съответните Родословни книги на породите, или 
да са  включени в Регистър Български спортен кон, при условие, че по тип 
отговарят на изискванията за спортните коне, използвани за класическите 
дисциплини на конния спорт.  

Характеристика на основните изходни породи: 

Чистокръвна Английска порода – чисти форми и суха конституция, по-дълги 
крайници, добра гръбна линия (рамене, холка и крупа), атлетически 
способности, бърза реакция, лекота в движенията, здравина и издръжливост. 

Хановерска, Холщайнерска, Френска ездова и др. полукръвни породи – добри 
скокови качества, висока акция на движение, добър спортен екстериорен тип, 
по-големи възможности за откриване и създаване на генеалогични линии в 
различните направления на конния спорт. С насоченост прескачане на 
препятсвия и обездка. 

Тракененска – елегантни екстериорни форми (глава, шия и гръбна линия), 
еластичност и плавност на движенията, подходящи за дресаж и всестранна 
езда. 

Арабска и Шагия – елегантни и хармонични телесни форми, 
конституционална здравина, плавни и еластични движения и издръжливост. 
Конете от този тип са предимно с насоченост всестранна езда и 
издръжливост. 

Изисквания за лицензиране на жребци: 

 Шест генерации утвърдена популация. 

 Родените в България жребци да са преминали тестиране, организирано или 
признато от Асоциацията. 

 Присъден клас Елит при бонитировката. 

 Препоръчително след навършване на 9 годишна възраст да имат преценка по 
работоспособност в дисциплините на конния спорт.  
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 След навършване на дванадесет годишна възраст да имат преценка по 
потомство. Допускат се единични изключения за жребци с дълга спортна 
кариера, изявени в престижни международни състезания.  

 Жребците ползвани за облагородително кръстосване да са записани в 
главните племенни книги на съответните породи и да имат изследване за 
навикулярна болест и вирусен артерит. За родените в чужбина жребци, които 
са минали там бонитировка и/или тестиране се прилагат резултатите от 
тестирането в чужбина.  

 Жребците ползвани за облагородително кръстосване от Чистокръвна 
Английска порода да имат доказан произход и предварителна преценка по 
тип, екстериор, конституция, телесни измерения и качества на движенията 
или да са лицензирани у нас или в Европа за работа в полукръвното 
коневъдство. 

 Жребците ползвани за освежаване на кръв от породите Арабска и Шагия да 
имат доказан произход и предварителна преценка по тип, екстериор, 
конституция и качества на движенията по скалите за полукръвни ездови 
породи. 

 Зооветеринарни изисквания – да нямат: дефекти по половите органи, 
аномалии по зъбите, оперативни корекции по крайниците, унаследяващи се 
дефекти по копитата, лоши привички и навици.  

 Допуска се ползване на дълбокозамразена семенна течност само ако е внесена 
легално в страната и ако жребците отговарят на описаните по-горе 
изисквания за лицензиране. За жребци родени в чужбина и получили лиценз 
там, от които е внесена или се планира вноса на семенна течност се прилагат 
резултатите от тестирането им там, както и цялата налична документация. 

 При желание от страна на членовете на Асоциацията, имащи коне в Регистъра 
може да бъде осъществено лицензиране на жребци записани в него. В такъв 
случай лицензирането се извършва на две нива: първо ниво – Родословна 
племенна книга и второ ниво – Регистър.  

 Предложените за лицензиране жребци трябва да са преминали успешно 
тестиране като 3 годишни или доказали своите качества на републикански 
или международни състезания като по-възрастни. 

 За 3 годишните коне в дисциплината прескачане на препятствия програмата е 
същата както провежданата до сега при млади коне (Приложение № 1), а в 
дисциплината обездка програмата за 4 и 5 годишни коне (Приложение № 2).  

 3. РЕГИСТРАЦИЯ (само след лицензиране) 

 Включване в базата данни и РК на породата 
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 Включване в каталог (актуален списък) на жребци производители 

 4. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

 Лицензирането се провежда ежегодно, в края на календарната година 
успоредно с тестирането на млади коне. 

 Мястото на провеждане се определя след предварително взето решение за 
спортна база предоставяща възможност за настаняване на коне и хора, 
свободно и професионално изпълнение на процедурата, свободен достъп до 
интернет и други информационни връзки.  

  

 5. КОМИСИЯ – комисията за лицензиране на жребците е тричленна с 
асоцииран ветеринарен лекар и  е в състав;  

 Представител на АБСК 

 Представител на БФКС 

 Представител на собствениците, членове на АБСК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СХЕМА НА АРЕНА ЗА ТЕСТИРАНЕ НА МЛАДИ КОНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖРЕБЦИ 

 

Препятствие № 1 – на 6 м от стената 

Препятствие № 2 – на 6,6 м от първото  

Препятствие № 3 оксер – на 7,1 -7,65 м от второто 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ФЕИ тест по обездка за 4-ри годишни коне. 

Програмата се изпълнява на облекчен тръс, освен на местата където е упоменато манежен тръс. 

Състезател  Кон    

 

Клуб  Гр.(с)   

N Буква Упражнение 

М
ак

си
м

ал
н

а 

о
ц

е
н

к
а 

К
о

еф
и

ц
и

ен
т 

О
ц

ен
к

а 

К
р

ай
н

а 
о

ц
е

н
к

а 

Насоки Забелжки 

1 AXC 
 

 

 
C 

Влизане на работен 
тръс без спиране. 
Езда по средната 
линия 
Завой на дясно 

10    Импулс, ритъм, прав кон по 
средната линия, равновесие, 
активност и качество на алюра. 

 

Равновесие и огъване в завоя. 

 

2 CMBFA Работен тръс 10    Лекота на движението напред, 
контакт, равновесие, импулс, 
прав кон по правата, огъване и 
равновесие в ъглите. 

 

3 AXC Серпантина от две 
извивки (работен 
тръс) 

10 2   Качеството и активността на 
алюра, равновесието при 
промяната на посоката в 
извивките запазвайки ритъма 
и импулса. 

 

4 HK 
 

 

 
KA 

Удължаване на 
крачката по 
диагонала 

 
Работен тръс 

10    Равновесието, прав кон по 
диагонала, импулс(без да 
бърза), удължаването и 
активност на ктачката. 
Равновесие и контакт. 

 

5 Между 
A&F 

Среден ходом 10    Лекотата и плавността на 
прехода. 

 

6 FXH 
 

 

 
H 

Среден ходом и нека 
конят да протегне 
шия на дълъг повод 

 

Прихващане на 
повода 

10 2   Активността на крачката, 
гъвкавост на гурба, активност 
на задницата и свобода на 
рамената на коня. 
Запазване на мек контакт и 
равномер-ност на крачката. 

 

7 Между 
H&C CB 

 
BE 

Работен тръс 
 

Работен тръс 
 

Полукръг 20 м на 
манежен тръс 
(работен тръс) 

10    Плавност на прехода, 
 

Лекота и еластичност на 
крачката. Импулс. 
Лекота, гъвкавост и импулс на 
крачката. Равновесие и 
контакт. 

 

Буква: 



 

 

7 

8 Преди 
E 

EHCM 

Работен галоп 

Работен галоп 

10    Качеството на прехода, 
контакт, равновесие, импулс. 
Еластичност, импулс, 
активност на галопния мах. 

 

9 MF 
 
 

FA 

Удължаване на 
галопните махове 

 
Работен галоп 

10    Удължаване на рамката, 
запазвайки лек контакт и 
желание за движение напред. 
Равновесие и активност. 

 

10 Между 
A&K 

KXM 

 
 

M 

Работен тръс 
 
 

Промяна на посоката 
удължавайки 
крачката 

 
Манежен работен 
тръс 

10    Плавност на прехода, 
равновесие и запазване на 
импулса. 
Правотата на коня по 
диагонала, удължаване на 
рамката, запазвайки мек 
контакт и ритъм. 
Контакт и ритъм. 

 

11 Между 
M&C 

 

Работен галоп 
10    Лекотата, равнове-сието и 

импулса при прехода. 
Запазване на контакта. 

 

12 HM 
 

MCH 

Полукръг 20 м 
работен галоп 
Работен галоп 

10    Равновесието и качеството на 
галопа. 
Импулс, контакт и равновесие. 

 

13 HK 
 
 

K 

Удължаване на 
галопните махове 

 

Работен галоп 

10    Удължаване на рамката, 
запазвайки лек контакт и 
желание за движение напред. 
Равновесие и активност. 

 

14 Между 
K&A 

AF 

Работен тръс 

Работен тръс 

10    Лекота, равновесие, запазване 
на импулса и контакта при 
прехода. 
Импулс, активност и 
равновесие. Огъването в 
ъгъла. 

 

15 FK 
 
 
 

K 

Полукрък 20 м на 
работен тръс и нека 
конят да протегне 
шия на дълъг повод 
Прихващане на 
повода 

10 2   Равновесието, импулса и 
удължаването на шията 
запазвайки мек контакт с пово- 
да. 
Приемане на удилото с 
желание и запазване на ртъма. 

 

16 A 
 
 

X 

Езда по средната 
линия 

 
Спиране, неподвиж- 
ност, поздрав. 

10    Правотата на коня, 
равновесието и активността на 
работния тръс. 
Плавност на прехода, 
равновесие, неподвижност. 

 

  Напускане на 
манежа през А на 
ходом на дълъг 
повод. 
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Буква: ВТОРИ ТЕСТ ЗА 4-ГОДИШНИ КОНЕ 
 
Предназначен да покаже, че конят се движи гъвкав и свободно напред, в постоянен уравновесен ритъм, 
приемащ контакта с трензелата. Упражненията на тръс могат да бъдат изпълнени както на манежен така и на 
облекчен тръс, освен там, където ясно е посочено как да бъде изпълнено. Спиранията могат да бъдат изпълнени 
и през преход на ходом. 

 

Състезание : 
_____________________________________________________ 

 

Състезател: _________________________________________________ Кон: __________________  

Клуб :  ________________________________ Гр./с. _________________________  
          

N Буква Упражнение  Насоки 

О
ц

е
н

ка
 

Ко
еф

иц
и

ен
т 

Кр
ай

на
оц

ен
к

а 

 Забележки 
     

         

1 A Влизане на работен тръс. 
Правотата на коня по средна-та 
линия и      

   

при 
спирането.       

  Спиране поздрав. 
Неподвижнос
т.       

 X Продължаване на работен Качеството на тръса, желанието за      

  тръс по средната линия. движение напред, равновесието и      

   преходите.       

2 C Завой на дясно. Огъването и равновесието в завоя.      

   

Качеството на тръса, форма и размер 
на      

 B Кръг на дясно 20 м. кръга , огъването.      

3 KXM Промяна на посоката на 
Качеството на тръса,правотата на 
коня      

  работен тръс. по диагонала, огъването в ъглите.      

         

4 Между 
Работен галоп с левият 
крак. Желанието и спокойствието при      

 C & H  прехода, качеството на тръса и на      

   галопа, огъването в завоя.      

5 E 
Кръг на ляво 20 м. ( 
работен Качеството на галопа, формата и  2    

  галоп) размера на кръга, огъването.      

6 Между Работен тръс 
Желанието при прехода, 
равновесието      

 E & K  при прехода, качеството на галопа и      

   тръса.       

7 A Кръг на ляво 20м, облекчен 
Протягане напред и надолу от гърба 
на  2    

  тръс, позволявайки на коня коня към лек контакт с повода,      
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  да удължи шията напред и 
запазвайки равновесие и качеството 
на      

  надолу, запазвайки лек тръса. Огъването, размера и формата      

  контакт с повода. на кръга.       

 Преди A Прихващане на повода. Гладки, уравновесени преходи.      

 А Работен тръс.        

8 Между Среден ходом Уравновесен преход с желание      

 A & F  Качеството на тръса и ходома      

   (алюрите преди и след прехода)      

9 FXM Свободен ходом, Покриване на терен на свободен  2    

   

ходом, позволявайки пълна свобода 
на      

   

шията да се изтегли напред и на 
долу.      

  

Среден ходом 

Правотата на коня по диагонала.      

 M-C 
Качеството и равновесието на 
средния      

   ходом. Преходи с желание и в добро      

   равновесие.       

10 C Работен тръс Преход с желание и в добро     

   равновесие. Качеството на тръса.     

11 E Кръг на ляво 20 м. 
Качеството на тръса, форма и размер 
на     

   кръга, огъването.     

12 FXH Промяна на посоката на 
Качеството на тръса , правотата на 
коня     

  работен тръс по диагонала, огъването в ъглите.     
        

13 Между 
Работен галоп с десния 
крак Преход с желание и в равновесие,     

 C & M  качеството на тръса и галопа преди и     

   след прехода, огъването     

14 B Кръг на дясно 20м (работен Качеството на галопа, формата и  2   

  галоп) размера на кръга, огъването.     
        

15 Между Работен тръс Преход с желание и в равновесие,     

 B & F  качеството на галопа и тръса преди и     

   след прехода.     

16 A Езда по средната линия на Огъването и равновесието при завоя,     

  работен тръс. 
правотата на коня по средната линия 
и     

 

A 
 

при спира-нето. Желание и 
равновесие     

 Спиране, поздрав. при прехода, неподвижност.     
        

  

Напускане на манежа през 
А      

  на ходом на дълъг повод.      
        



 

 10 

 

 

 

 Общи оценки:      
       

 Алюри (свобода и правилност)   1   

       

 

Импулс (желание за движение напред, еластичност 
на   2   

 

крачките, гъвкавост на гърба, ангажираност на 
задните      

 крака)      
       

 

Подчинение (внимание и доверие, свобода и 
лекота на   2   

 движението, приемане на трензелата, лекота на      

 предницата)      
       

 Положение и седеж на ездача   1   

       

 

Използване на помощите - правилност , 
ефективност и   1   

 коректност.      
       

 Хармония между ездач и кон   1   
       

 Максимален брой точки:  280    
       

 Общи забележки      

       

Грешки в програмата:      

( по чл. 430.6.1 от Правилника) Съдия: ………………………… 

1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка      

2-ра грешка = - 1% от общата оценка Буква   ’’..........’’ 

3-та грешка = изключване      
 

0,5% да бъдат извадени за всяка друга грешка. Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка 
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ  5  ГОДИШНИ КОНЕ 
 

 
Състезател 

 

Клуб 

 
Кон 

 

Гр./с. 

  2016 

Време за изпълнение 5.00 мин      

Буква Упражнение 

М
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о
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о
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Насоки Забелжки 

1 A 

X 

 

 

C 

Влизане на работен 

тръс. Спиране - 

поздрав. 

Продължаване на 

работен тръс. 

Тръс надясно. 

     Правотата на коня, 

спирането, 

преходите, 

качеството на тръса. 

 

2 CB 

BX 

XE 

Работен тръс. 
Полуволт 10м. 

надясно. Полуволт 

10м. наляво. 

     Качеството на тръса, 

импулса.Правилното 

изпълнение на 

фигурите, ритъма на 

алюра,прехода между   

двата полуволта. 

 

3 VKAF Събран тръс.        

4 FXH 

H 

Среден 

тръс. 

Работен 

тръс. 

     Ритъм, равномерност 

и удължаване на 

крачката. Правотата 

на коня, преходите. 

 

5 CA Серпантина от 3 

извивки, всяка от която 

да докосва дългата 

страна на манежа. 

     Качеството на работния 

тръс, равномерността на 

импулса в цялата 

серпантина. Правилното 

разположение на 

извивките и тяхната 

еднаквост. 

 

6 KXM 

MC 

Среден 

тръс. 

Събран 

тръс. 

     Ритъм, равномерност 

и удължаване на 

крачката. Правотата 

на коня, преходите. 

 

7 C Спиране, отстъпване 

една конска дължина и 

веднага продължаване 

на среден ходом. 

     Спирането, качеството 

на отстъпването- 

импулс, равномерност и 

височина на 

крачките,преходите. 

 

8 HB 

BK 

 

 

K 

KA 

Среден ходом. 
Среден ходом на 

дълъг повод. 

 

Прихващане на повода . 

Среден ходома. 

    

 

2 

 Ритъм, равномерност и 

удължаване на 

крачката. Конят да се 

издължи следвайки 

контакта с дългия 

повод, преходите. 

Запазване на импулса. 

Качеството на ходома. 

 

9 A 

 

AFB 

Работен галоп с 

левия крак. 

Работен галоп. 

     Лекотата и равновсието 

при прехода. Качеството 

на галопа. 

 

10 BRSE 

 

 

EK 

Среден галоп. 

Между R&S 

полукръг 20 м. 

диаметър. 

Събран галоп. 

     Ритъм, 

равновесие, 

покриване на 

терен, импулс. 
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11 KD 

DE 

Полуволт 10 м. 

диам., връщане на 

пътеката. 

     Ритъм, импулс, 
равновесие. 
DE - прав кон. 

 

12 EH 

Преди 

H 

Контра галоп. 
Проста смяна на 

крака (през ходом). 

    

2 
 Равновесие, импулс. 

Три до пет крачки 

ходом, преходите, 

импулса. 

 

13 HM 

ME 

 

EK 

Работен галоп. 
Смяна на посоката 

на работен галоп. 

Контра галоп. 

      

Импулс, равновесие. 
 

14 K 

KAFP 

Работен 

тръс. 

Работен 

тръс. 

     Прехода, 

импулс, равновесие. 
 

15 PV 

 

Между 

V&K 

Полукръг 20м. на 

облекчен тръс, на 

дълъг повод . 

Прихващане на повода. 

     Конят да се протегне на 

дълъг повод, запазвайки 

контакт с ръката на 

ездача. 

 

16 A 

X 

Езда по средната линия 

на работен тръс. 

Спиране-

неподвижност, 

поздрав. 

     Качеството на събрания 

тръс, правотата на коня 

по средната линия, 

преходът, спирането. 

 

Напускане на манежа през А на дълъг повод.  

 Общ брой точки: 180 

 

Общи оценки : 

1 Тръс - Ритъм, гъвкавост, еластичност, 

импулс, ангажираност на 

задницата,покриване на терен, желание 

и способност на коня да се събира. 

 
 

10 

 
 

2 

   

2 Ходом - Ритъм, отпуснатост, 

активност , покриване на терен. 

 
10 

 
2 

  

3 Галоп - Ритъм, гъвкавост, 

еластичност и естествен баланс, 

импулс, желание и способност на 

коня да се събира, покриване на 

терен. 

 
 

10 

 
 

2 

  

4 Подчинение - Внимание и доверие, 

хармония, свобода и лекота на 

движението, гъвкавост, контакт с 

устата. 

 
 

10 

 
 

2 

  

5 Положение и седеж на ездача - 

коректност и ефективност при 

употреба на помощите. 

 
10 

 
2 

  

 Максимален брой точки : 280  

 

Грешки в програмата : 

( по чл. 430.6.1 от Правилника) Съдия: …………………………………………….. 
1-ва грешка = - 0,5%. от общата оценка 
2-ра грешка = - 1%  от общата оценка Буква: ……………………………….. 
3-та грешка = изключване 
0,5% да бъдат извадени за всяка друга грешка. Вижте чл. 430.6.2 от Правилника по обездка 
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Програмата за лицензиране на жребци за разплодна дейност е разработен от комисия в състав: 
 

 проф. Георги Бързев 
 д-р Крум Рашков 
 ас. д-р Радка Влаева 
 ас. Мая Попова  
 Стоица Аргилашки 
 Аспарух Атанасов 
 Мария Даскалова 

 


