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УДАРНА ГОДИНА 
И СИЛЕН ВНОС 
НА ЖРЕБЦИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Това е равносметката за последните 12 месеца 
от работата на Националната асоциация по ко-
невъдство в България. Обобщението прави нови-
ят изпълнителен директор на конната асоциация 
– Пламен Левков, който е на този пост от фев-
руари тази година. Известният, най-вече в хипо-
друмния сектор, коневъд цял живот се занимава 
с коне и конен спорт, като от 1976 до 2003 г. е 
състезател в конкур ипика, след което се специа-
лизира тясно във вноса на чистокръвни английски 
коне, а преди да седне на горещия стол на директор 
в НАК работи към същата организация, като 
мениджър хиподрумни породи.

   - Като започнем с изложението на конете от Чис-
токръвна Арабска порода и Арабска Шагия в Шу-
мен, където за първи път бяха представени наши 
български коне от породите, които се състезават в 
дисциплината издръжливост и се продават в цяла 
Европа, Китай и дори ОАЕ. За първи път при-
състваха журналисти от чужди медии и представи-
тели на Международната федерация по ендюранс. 
За първи път в България, на хиподрума в Банкя, 
бе организиран международен ден на рисаците, с 
участието на запрежчици и коне от чужбина. През 
това време осем български коневъди – състезатели 
по надпрепускане с двуколки, посетиха Франция 
за обучение в рамките на една седмица, изцяло на 
издръжката на асоциация „Льо Трьо“. Венецът на 
събитията  в международната ни дейност бе вно-
сът на четири забележителни жребеца. С Унгария 
направихме временна размяна за срок от 3 години 
с жребец Muskétás, порода Гидран, а ние от своя 
страна предоставихме жребецът Garibaldi, също 
Гидран. Това е плод на дългогодишната ни рабо-
та с унгарските ни колеги. Същото направихме за 
подобряването на Плевенска, Нониус, Дунавски и 
Шагия породи у нас. А голямата ни гордост е конят 
на Америка за 2007, който вече е в България. С дру-
гия арабски жребец, който внесохме, Асоциацията 
ще подобри фенотипа и генотипа на арабските 
коне, развъждани у нас. Всичко това се случва с 
много желание, мисъл и труд за бъдещите по-дори 
резултати в родното ни коневъдство и селекция. 
В същото време с всички наши събития се стара-
ем да съхраним и предадем историята, обръщайки 
внимание на българските коневъди и хиполози, 
които достойно са се разписали в развъждането, 
спорта и научната литература. Насочваме погледа 
си и към най-младата аудитория – децата. В тях съ-
зираме следващото поколение родолюбиви коне-
въди. За традиционните ни изложения, свързани 
с породите Български тежковозен кон, Дунавски 
и други, мога само да спомена, че там пътеките са 
отъпкани и нещата вървят в правилната посока на 
развитие. 

— Върху какво се фо-
кусира дейността на 
НАК през изминалите 
месеци? 
   - Във важните за коне-
въдството събития, кои-
то всъщност дават визи-
ята и мисията на НАК. 
Това са инициативи, 
които с времето се ут-
върдиха като традицион-
ни и оформят облика на 
НАК като най-голямата 

структура в животновъдния сектор с коне у нас. 
В основата на тези събития е не само имиджът 
на организацията, но и сериозната селекционна-
та работа и популяризирането на конете, в пряка 
кореспонденция с обученията, спорта и надграж-
дането в дейността ни. Вкарваме нови елементи и 
обучения по време на нашите събития, чрез които 
повишаваме компетентността на взелите участие 
собственици на коне. Мога да обобщя, че годината 
премина под мотото „Българското производство 
на коне“.

— Има ли неща, които се случиха за първи път 
у нас под това мото? 

Пламен 
Левков

Първата международна гара в Банкя, 2017
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— Как реагирахте и посрещнахте новината за 
промяна в закона, според който конят не е па-
сищно животно? 
   - Поредното недоразумение в нашето законода-
телство. Пълен абсурд, който за съжаление разпи-
сан мина на първо четене в Народното събрание. 

Още на етап внасяне на предложението за изважда-
не на коня от групата на пасищните животни, НАК 
изрази своята позиция пред депутатите и дори 
наши представители взеха участие в работни сре-
щи по броженията и дебатите. Предоставили сме 
всички нужни документи и доказателства, че този 
проектозакон не отговаря на истината и е в ущърб 
на животновъди, конни асоциации и спорта дори. 
За момента все още няма решение по въпроса.
Надявам се на проява на разум у законотворците 
преди да се стигне до второ четене на проектоза-
кона.
 
— Нови моменти от работата ви догодина?
   - Първата задача на НАК през 2018 е обучението. 
Ще стартираме с програма за провеждане на се-
минари за експерти, коневъди, конегледачи и др. 
Целта е запълване на ниша, която към момента е 
силно задъхана от липса на сертифицирани кадри. 
Много са хората, които си мислят, че правят раз-
въждане, търговия, отглеждане на коне, но подне-
сен навън продуктът и процесът нямат стойност. 
Чака ни много работа догодина в името на подго-
товката и внедряването на професионални кадри.

Изложение на Арабски 
коне, Шумен, 2017

Надбягване в Лудогорието
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Жребец Efekt Al Khalediah (POL) род. 2013 г. – 
Чистокръвна арабска порода, шоу тип, внесен 
от Полша, от родители Forteynas Magic (USA) от 
(Magnum Psyche) x Elliseina (POL) от Galba. Жре-
бецът ще се използва за подобряване на фенотипа 
и генотипа при Чистокръвната арабска порода по 
направлението Шоу араби.

Жребец Gidran XIX-69 Muskétás (XXX) род.
2002 г. – порода Гидран, внос от Унгария, от роди-
тели 1852 Gidran IV-62(XIX.tm.) х Gidran XXXIX-
41(Moldva). Жребецът ще се използва за създаване 
на нова линия с цел подобряване качествата на по-
родата Плевенски кон.

Жребец Pinson (FR) род. 2003 г. – порода Френски 
рисак, от родители Baccarat Du Pont x Angelica Du 
Pont, внос от Франция по договора за сътрудни-
чество с френската организация LeTrot. През със-
тезателната си кариера, жребецът е спечелил
792 240 € и е постигнал рекорд 1'11"4 на дистанция 
2175 м.

ВНЕСЕНИ ЖРЕБЦИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ НАК
ЗА 2017

Жребец Kryptonite CS (USA) род. 2004 г. – Чис-
токръвна арабска порода, бегови тип, внос от Ка-
тар, от родители Kador de Blaziet x Zucchera CS (от 
Haffir al Rimal). Жребецът има пет победи на глад-
ки надпрепускания в САЩ. Избран за най-добър 
кон на Америка за 2007 година. Печелил е и награ-
дата за най-добър 3-годишен кон и номинация в 
Darley за най-успешен кон.
У нас ще се използва за подобряване на спорт-
но-беговите качества при конете от Чистокръвна 
арабска порода.

Жребец Efekt Al Khalediah

Kryptonite CS

Жребец Pinson

Жребец Gidran 
XIX-69 Muskétás


