
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИ /УДОСТОВЕРЕНИЯ/ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 
 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1. За участие в конни надбягвания професионалните треньори, треньори 
собственици - треньори, професионални жокеи, жокеи, жокей - аматьори трябва да 
имат лиценз от БНАКН. 

 
2. Лицензи се дават само на този, който е декларирал писмено, че одобрява и 

приема Правилника /правилата/ за конни надбягвания, правилата на НАК нa Република 
България и Международната спогoдба за коневъдство, конни състезания и залагания. 

 
3. Притежател на лиценз за треньор не може да притежава лиценз за 

професионален жокей или жокей. 
 
4. Лицензите се вписват в специален дневник. 

 
 

II. ТРЕНЬОРИ 
 

1. Собственик-треньор - е този, който тренира коне, принадлежащи на него или 
брачния му партньор, на родителите му, братя, сестри или на неговите деца 
самостоятелно или съвместно. Собственост с други лица е изключена. 

 
Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на собственик - треньор се дава от 

БНАКН при следните условия: 
- да е член на БНАКН; 
- да е преминал курс на обучение; 
- да е издържал треньорски изпит по Правилника за конни надбягвания;  
- да е издържал треньорски изпит и е доказал познания и умения, необходими за 

правилно трениране и участие в конни надбягвания; 
 

2. Треньор - е този, който тренира коне по договор със собственик 
/собственици/ и участва в конни надбягвания. 

 
Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на треньор се дава от БНАКН при 

следните условия: 
- да е преминал курс на обучение; 
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;  
- да е издържал треньорски изпит и е доказал познания и умения, необходими за 

правилно трениране и участие в конни надбягвания; 
- да е спечелил като треньор най-малко 50 групови бягания, или да е спечелил 

като жокей най-малко 25 групови бягания или да е спечелил като собственик - треньор 
най-малко 25 групови бягания; 
 

3. Професионален треньор - е този, който тренира коне по договор със 
собственик /собственици/ и участва в конни надбягвания. 

 



Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на професионален треньор се дава от 
БНАКН при следните условия: 

- да е преминал курс на обучение; 
- да е положил майсторски изпит за стопанисване на коне в сектора за трениране 

на галоп; 
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;  
- да е спечелил като треньор най-малко 100 групови надбягвания, от които 50 в 

гр. I или да е спечелил като жокей 75 групови надбягвания, от които 25 в гр. I или да е 
спечелил като собственик - треньор 50 групови бягания, от които 25 в гр. I. 
 

 
III. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЖОКЕИ 

 
1. Жокей - аматьор - лице навършило 15г. с най-малко 2 годишно обучение 

като ездач в конюшни за състезателни коне с лицензирани треньори или обучени в 
специализирано учебно заведение или организиран от БНАКН курс на обучение. 
 

Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на жокей - аматьор се дава при 
следните условия: 

- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;  
- да има застраховка „Злополука за спортисти"; 
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед; 

 
Жокей - аматьор не може да участва в конни надбягвания от гр. I и II. 
Жокей - аматьор може да участва в конни надбягвания от гр. III при положение, 

че е участвал и завършил в най-малко 15 официални състезания организирани от 
БНАКН. 
 

2. Жокей - лице, което има достатъчна способност като ездач и работи с договор 
при собственик на коне или лицензиран треньор. 

 
Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на жокей се дава при следните 

условия: 
- да преминал курс на обучение; 
- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания; 
- да е участвал в най-малко 50 бягания като жокей-аматьор, от които да е 

постигнал 10 класирания с наградени позиции;  
- да има застраховка „Злополука за спортисти";  
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед; 
 
Жокеят може да кандидатства за професионален жокей, ако е постигнал най-

малко 25 победи в гр. II или 50 победи в гр. III и е завършил курс нa обучение за 
стопанисване на коне с акцент върху състезателна езда. 

Жокеят не може да участва в бягания от гр. I. 
 
3. Професионален жокей - лице, което има майсторска способност на ездач. 
 
Лиценз /Удостоверение/ за квалификация на професионален жокей се дава при 

следните условия: 



- да е завършил курс на обучение за стопанисване на коне с акцент върху 
състезателна езда;  

- да е издържал изпит по Правилника за конни надбягвания;  
- да има най-малко 25 победи в гр. П или 50 победи в гр. III. да има застраховка 

„Злополука за спортисти"; 
- да представи медицинско свидетелство от общ медицински преглед; 

 
Професионалният жокей може да има самостоятелно споразумение C треньор и 

/или/ собственик /ци/, да язди с предимство конете на този треньор респ. собственик. 
 
 

IV. ВАJIИДНОСТ HA ЛИЦЕНЗИТЕ 
 

1. За собственик - треньор и жокей-аматьор - 1 год; 
2. За треньор и жокей - 3 год. с ежегодно потвърждение; 
3. За професионален треньор и професионален жокей - безсрочен с ежегодно 

потвърждение; 
4. За треньор и жокей - еднодневен за едно състезание; 

 
 

V. ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ HA ЛИЦЕНЗИ 
 

1. За издаване респ. подновяване или потвърждение на лиценз се плащат такси. 
2. Размерът на таксите се определя от УС на БНАКН 

 
 

ТАКСИ ЗА 2009 
 

1. Собственик – треньор  - 50 лв. 
2. Треньор    - 50 лв. 
3. Жокей    - 25 лв. 

 
 

ЧЛЕНСКИ ВНОС 
 

1. Членски внос се събира от клуба за конни надбягвания /ККН/ и се внася в 
БНАКН – по банков път. 

 
2. ККН са разпределени на 4 /четири/ региона с центрове: 
- София – включва София град, области София, Перник, Кюстендил, 

Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян; 
- Бургас – включва области – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, 

Кърджали; 
- Варна – включва области – Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище, Русе, 

Силистра; 
- Ловеч – включва области – Ловеч, Велико Търново, Габрово, Плевен, Враца, 

Монтана, Видин; 
 
3. Всеки клуб трябва да има най-малко 3 /трима/ члена. 
 



4. Членски внос: 
- физическо лице    - по 500 лв. 
- юридическо лице   - по 500 лв. на физическо лице, съдебно 

вписано в юридическото лице като съдружник /акционер/. 
 
5. Встъпителен членски внос  -  по 100 лв. 

 
 
 
 


