
                                       БАЗА ЗА КОНЕН ТУРИЗЪМ                                                                                          

Структурните модели на конните бази се анализират по отношение на 

рекреационните  възможности чрез отделните характерни или начални елементи. 

Класификация на конните бази: По отношение на рекреационните функции 

конните бази се разделят на два основни вида: 

1.1.Конни бази без изградена на материална база, съдържаща функционални 

елементи за рекреация- При тях,  почивката и спортуването се осъществяват изцяло 

сред природата; 

1.2.Конни бази с изградена материална база, съдържаща функционални 

елементи за рекреация – При тях се наблюдава голямо разнообразие на 

функционални рекреационни  елементи, групирани в няколко модела: 

–   съдържа сгради с възможност за хранене, спане, наблюдаване на  

спортуващите, обслужване посетителите на комплекса; 

– съдържа рекреационните елементи на модел 1, но се добавят и 

допълнителни спортни функционални единици – плувни басейни, СПА 

център, тенис кортове. Тези допълнителни елементи обогатяват 

рекреационните възможности на модела; 

– съдържа рекреационните елементи на модел 1, но се добавят и 

допълнителни атракционни  функционални единици – етнографски, 

екологични, отглеждане на други видове животни и атрактивни птици, 

които обогатяват материалната среда. 

Видовете конни бази по отношение на наличие/липса на изградени 

функционални елементи за рекреация са в зависимост от броя на боксовете в 

конюшната: 

- Липса на материална рекреационна база на обектите: при обекти с малък 

до среден брой коне (5,10 до 20 бр. ездитни животни) - при тях почивката 

се осъществява чрез любителска езда в красиви природни местности. 

- Наличие на материална рекреационна база на обектите: при обекти с по-

голям брой коне  (30, 40 и повече ездитни животни). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Групи коне: 

Жебци      Кобили майки 

 

Бозайни кончета (6-7 месеца) 

 

Кончета до 1 ½ г. 

 

     Млади коне

 

Групово се отглеждат малките кончета – площ 4,5 – 5,5 кв.м./глава; 

В боксове – жребци, кобили майки, елитни коне, млади коне (по 2 в 

бокс); 

Размери на Боксовете – 300/300-330 см 

 

 

 

 

Разположение на боксовете: 

 Ерноредно – за малък брой животни; широчина на пътеката – 

минимум 200 см. 

 Двуредно – най-често при сгради за кобили- майки; 

широчина на пътеката – минимум 260 см; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Врати: 

 Еднокрили: 

- 130/225 см; 

- 125/250 см; 

 Двукрили: 240/250 см;  

 

Дървена хранилка: широчина 60 см: 

 Хранилка за овес: 60/60 см; 

 Хранилка за сено: 60/90 см; 

 

Манеж: 

 Кръгъл: 

- За единично движение: d=12 м, h=4,5 м; 

- За групово движение: d=18 м, h=4,5 м; 

 Правоъгълен: дължина=39-42 м, ширина=21-24 м, светла 

височина=5-6 м; 

Ограничителна бариера: 

h=170-220 см от към конете; 

h=90-120 см за хората; 

 

Близо до входа – хотел и жилищни сгради 

Складове и сгради за селскостопанска техника – на икономични 

разширения на пътя към нивите. 

На изток от пътя комплексът от сгради за коне 

Пътища за почистване на дворовете и открития манеж 

Уширение пред навеса за каруци 

Хиподрум: 50-70/100 м за тренировки и препятствия 

Имот: 10-12-15 ха 

 
1-жилищна зона 
2-складова зона 
3-животновъдна 
зона 
4-торища и 
отпадъци 
5-посока на 
преобл.ветрове 

 



 

 

 

 

 

  



Подготовка за езда: 

  



Манежи: 

 












