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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН – ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА БФХТ В ПЕРИОДА (2018-2022)
1. Стратегическите направления са приети от XXIII ОС на БФХТ.
2. Приоритетните дейности са изготвени от УС и помощните органи на БФХТ и са
утвърдени от XXIV ОС на БФХТ проведено през м. март 2018 г
1. ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ „КЛУБНО и РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
ЦЕЛ – Стабилизиране на активния брой на клубовете по хокей в България в рамките
на 25 – 35, развиващи не по малко от 3 възрастови групи;
ЦЕЛ – Подобряване на УТП, ССД и административната работа на клубовете.
ЦЕЛ – Стабилизиране на създадената регионална структура и даване на по – голяма
автономия на зоните.
№
1

2

3
.

ПЛАНИРАНИ
ДЕЙНОСТИ
Учредяване на нови
клубове по хокей и
възстановяване тези
прекратили дейността
си.

Организиране на
треньорски, съдийски,
организационни
(менажерски и
маркетинг) и
административни
семинари
По –голяма автономия
на зоните и по – големи
правомощия на ЗК

ОТ КОГО

ДО КОГА

1. Търсене на доброволци и
деятели по места за
създаване на нови клубове
2. БФХТ ще подкрепи
учредените нови клубове с
екипировка, хокейни
пособия, административна
помощ, обучение и
подготовка на треньори и
съдии.
3. Всяка година акцентът ще
бъде поставян върху
учредяването или
възстановяването на 1-2
клуба.
4. Завършили НСА студенти специалисти ще
подпомагат УТП в нови
клубове.
5. Повечето от тези клубове
ще започнат като
развиващи предимно хокея
сред децата до 16 год.
1. БФХТ, КХ, НСА
2. Студентите от НСА 3ти и
4 ти. Курс да изкарват
практиката си в КХ, в
който след завършване да
започнат работа.

1 - 2 клуба
всяка година
в периода
2018 - 2022

БФХТ – ОС и УС

От 2018 г.
Всяка
година

От 2018 г.
Всяка
година

РЕАЛИЗАЦИЯ/ОЦЕНКА

2. ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ „СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ”
ЦЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО – Лидерска позиция в ЮИЕ, чрез системно
участие в първенствата на нациите и клубните лиги.
ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНО НИВО – Оптимизиране на система от първенства и
турнири на национално и регионално ниво за насърчаване участието на повече клубове
и състезатели и намаляване на разходите по участието и.
№
1

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Създаване на регламент за
провеждане на югоизточно
европейски първенства на
нациите и клубна интерлига
на открито и в зала за мъже
и жени!

2

Оптимизиране на
финалната фаза от ДПТ – 1
финален турнир с участници
в зависимост от
активността на клубовете в
през пролетно-летния дял и
съобразно класирането им в
ранглистата за годината
Оптимизиране на
системата на клубната
ранглиста на открито и
въвеждане на същата
рангова система в зала за
всички възрасти
Административно
подпомагане на
студентските първенства
като проява от Календара
на федерацията
Включване на хокея в
програмата на ученически
игри
Организиране на клубни
фестивали за деца с
международно участие.

3

4

5

6

ОТ КОГО
1. Балканските
национални хокейни
федерации се
договарят за
домакинство на
ротационен принцип.
2. КХ – заели 2-ро и 3то място в ДПО и
ДПЗ
БФХТ, КХ

ДО КОГА
Всяка година по
регламент
определен на
годишния форум
за развитие!

БФХТ - СТК

От СС 2018 г

БФХТ, АУС, ВУ

Ежегодно

МФХТ – КРП, МОН

2023-24 г.

БФХТ и КХ

От СС2018 г.

От СС 2020 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ/ОЦЕНКА

3. ТРЕТО НАПРАВЛЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЯ ХОКЕЙ
„СПОРТНИЯ РЕЗЕРВ“ И ЕЛИТНИЯ ХОКЕЙ”
ЦЕЛ – Оптимизиране на спортната подготовка и постигани на по-добри резултати и
класирания ЕП, ЮИЕП и МТ за Ю/Д 16 и 18 г.за които да мотивират талантливи
млади състезатели по пътя им към елитния спорт.
ЦЕЛ- ДЮ, ученически и развлекателен хокей: Да се създадат по-здрави връзки с
образователните власти за създаването на училищни първенства и хокейни отбори,
които да са предпоставка за ефективен предварителен и начален подбор на спортния
резерв.
№
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1 Среща с МОН за насърчаване на хокея
и включването му като официален
училищен спорт в Националните
ученически игри.
2 ЮИЕП открито – 1-2 м през
3 ЕП Хокей 5, 2 Д 2019 – 1-2 м
ЕП Хокей 5, 2 Д 2021 – 1-6 м
4 Участие в ОК за МОИ
5 Организиране на треньорски
семинари за учители по ФВ за
повишаване на познанията и
уменията им областа на хокея.
6 Разработване на нова учебна
програма – ИД хокей във
факултетите „Спорт“ и
„Педагогика на ФВС“, която да бъде
в съответствие с Наредба № 1 за
треньорите на ММС за
длъжностите „помощник треньор“.
7 Разработване на учебна програма за
учители по ФВС в ЦСДК на НСА
„Васил Левски“ с квалификация и
специалност „треньор по хокей на
трева“, съгласно изискванията на
ЗФВС от 2019 г.
8 Часовете по УМП и практика на
студентите от НСА, специалност
„Хокей на трева“, 3 и 4 курс ще се
провеждат в базовите училища на
КХ.
9 Организиране и провеждане на есенни
и пролетни ЗТ и етапен контрол на
разширения състав на НО Ю14/16/18
10 Провеждане на есенни, зимни,
пролетни и летни тренировъчни
лагери с по 40 от най-талантливите
момчета и момичета на възраст 12г.
и 14 г.

ОТ КОГО
БФХТ, МОН, НФ
“Спорт в
училище”

ДО КОГА
2019 - 2022

НО 16 и НО 18
НО 16
НО 16
НО 18
БФХТ; НСА

2018, 2020
2019

БФХТ; НСА

2020

БФХТ, НСА

2020 -

БФХТ; НСА, КХ

Всяка година

БФХТ; НСА;КХ

Стартира от
2019

БФХТ, НТ, ЗК,
КХ

Стартира от
2019

2021 - 2022
ежегодно

РЕАЛИЗАЦИЯ/ОЦЕНКА

4. ЧЕТВЪРТО НАПРАВЛЕНИЕ „РАЗВИТИЕ НА ХОКЕЯ ЗА ВЕТЕРАНИ И НА
ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”
ЦЕЛ – Създаване на условия и програма за развитие на хокея сред хората в
неравностойно положение .
ЦЕЛ - Създаване на условия и програма за развитие на хокея за ветерани.
№
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1 Подготовка на треньори за работа с
деца и възрастни в неравностойно
положение по програми на МФХ
Разработване на проекти по
европейски и национални програми в
областта на хората с увреждания
(ХУ)!
Участие в МТ за ХУ
Разработване на учебни програми за
обучение на специалисти за работа с
хора с увреждания в областта на
хокея
Организиране на семинари, курсове,
работни форуми за учители по ФВ и
треньори по хокей за запознаване с
разработените програми за обучение
на специалисти за работа с хора с
увреждания в областта на хокея
Създаване на НО за хора в
неравностойно положение и участие в
спортни прояви от Календара на
МФХ/ ЕФХ
Създаване на отделен помощен орган,
отговарящ за дейността на
направление хокей сред хората в
неравностойно положение
Участия в приятелски срещи, турнири
и други спортни форуми за ветерани
Включване в Календара на БФХТ на
официални спортни прояви за
ветерани
Активизиране на дейността на
отговорника за ветерански хокей в
комисия по развитието на женския,
семейния, ветеранския хокей и хокея
за хора в неравностойно положение
(КРЖСВХНП)
Създаване на отделен помощен орган,
отговарящ за дейността на
направление ветерански хокей

ОТ КОГО
МФХ/
ЕФХ/ БФХ/ КХ

ДО КОГА
2020 - 2022

ЕФХ/ БФХТ/ АХУ/
КХ/

2019 - 2022

МФХ/ ЕФХ/ АХУ
БФХТ, НСА,
МОН, МЗ

2020 - 2022
2020 - 2022

БФХТ; НСА

2020-2022

МФХ/
ЕФХ/ БФХ/ ПОФ/

2022 - 2022

БФХТ

2022

КХ, БФХТ

2018 - 2020

БФХТ;КХ

2021 - 2022

БФХТ, КХ

2020 - 2022

БФХТ

2022 - 2024

РЕАЛИЗАЦИЯ/ОЦЕНКА

5. ПЕТО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОДГОТОВКА НА ДОБРОВОЛЦИ В СФЕРАТА
УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ В БФХТ”
ЦЕЛ – подбор и обучение на социално ориентирани и съпричастни към хокея
доброволци - родители, състезатели, членове на КХ, студенти, ученици от горен клас,
приятели, любители и др. за сътрудници в сферата на организацията, управлението,
администрирането на спортно – състезателната дейност в системата на БФХТ,
както и участие в работата на помощните органи на федерацията ,
№
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1 Планиране на работни срещи,
семинари и форуми с ръководителите
на клубовете по хокей и регионалните
координатори за подбор и
приобщаване на доброволци към
дейността на местните клубове,
зоните и БФХТ.
2 Системно обучение на доброволците
участващи в събития от Календара
на БФХТ
3 Награждаване на отличилите се в
дейността на БФХТ и КХ доброволци
– администратори, организатори и
др.
4 Номиниране на най – добрите за
обучение по програмите на ЕФХ за
секретари, технически офицери и
делегати.
5 Назначаване на успешно преминалите
курсовете за обучение на ЕФХ за
секретари, ТО и ТД от Календара на
ЕФХ

ОТ КОГО

ДО КОГА

БФХТ –
КРП, ЗК,
КХ

До 2022 г.

БФХТ –
КРП, ЗК,
КХ

До 2022 г.

БФХТ

До 2022

БФХТ СТК, ЕФХ

До 2022

БФХТ,
ЕФХ

ОЦЕНКА

До 2022

6. ШЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОДГОТОВКА НА ТРЕНЬОРИ”
ЦЕЛ – Да се създадат условия за работа, реализация и професионално израстване на
квалифицираните треньори по хокей в България
ЦЕЛ – Да се насърчават, поощряват, привличат и подкрепят състезатели, учители и
мотивирани лица с педагогически и интелектуален потенциал да се обучават и
специализират в НСА „Васил Левски“, ОКС Бакалавър, професионално направление и
специалност „треньор по хокей на трева.
ЦЕЛ – Да се насърчават, поощряват, привличат и подкрепят състезатели, учители и
мотивирани лица с педагогически и интелектуален потенциал да се обучават и
специализират по програмите за обучение на ЕФХ и FIH Hockey Academy –
Coach4Europe, HPC.
ЦЕЛ – Да се оптимизира лицензионната система на БФХТ в направление обучение,
специализация, квалификация и преквалификация. Политиката на федерацията да
насърчава, поощрява, и подкрепя квалификационното израстване на мотивираните
треньори, отговарящи на утвърдените от ММС стандарти, регламентираните от
ЗФВС и Наредба№ 1 за треньорите изисквания.

№
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
1 Изработване на нов Статут на
треньорските кадри в
системата на БФХТ, съобразен
с квалификационните изисквания
за заемане на длъжности с
влезлият в сила ЗФВС и Наредба
№ 1 за треньора на ММС
2 Приемане, обучение и успешно
завършване в НСА „Васил
Левски, ОКС „Бакалавър,
професионално направление
„Спорт“, квалификация
„Треньор по хокей“
3 Участие на български
представители в програмите за
обучение на треньори на ЕФХ и
FIH Hockey Academy –
Coach4Europe, HPC
4

5

6

Разработване на учебна
програма за квалификация на
„треньори по хокей на трева“
към ЦСДК в НСА „Васил
Левски“ предназначена за
учители по ФВС и треньори с
висше образование но с различна
квалификация, съгласно
изискванията на ЗФВС и
Наредба 1 за треньорите на
ММС
Издаване на нови лицензи на
треньорите по хокей - вписани в
регистъра на треньорите към
съгласно ЗФВС и Наредба №1 на
ММС, както следва:
Лиценз А – само отговарящите
на длъжността „Старши
треньор“;
Лиценз В – само отговарящите
на длъжността „Треньор“,
Лиценз С – само отговарящите
на длъжността „помощник
треньор“
Лиценз D – само отговарящите
на изискването на длъжността
„инструктор“ и създаване на
нов Регистър на треньорите в
системата на БФХТ
Стриктно спазване на
лицензионната структура на
БФХТ, чрез провеждане на
квалификационни и
преквалификационни курсове,

ОТ КОГО
ММС и БФХТ

ДО КОГА
2019 - 2020

Състезатели,
КХ, НСА
„Васил
Левски“,
БФХТ

2018 - 2022
Всяка година
Вход: 4-6 студента
Изход: 2-3 треньора

КХ,
БХФТ; ЕФХ
МФХ

2018 - 2022
С4Е – на две години
по 1 – 2 2018 - 20
НРС – на три години
след С4Е по 1 макс.
от 2021
2019 - 2020

НСА „Васил
Левски“ и
БФХТ

БФХТ

2019-2020

БФХТ

2020 -2022

ОЦЕНКА

съобразно утвърдените
лицензионни срокове за
валидност, както следва:
Лиценз А – на всеки 5 години;
Лиценз В – на всеки 4 години;
Лиценз С – но всеки 3 години;
Лиценз D – на всеки 2 години.
Преквалификация – по всяко
време, при условие, че кандидата
отговаря на изискванията на
Закона!

7. СЕДМО НАПРАВЛЕНИЕ „ПОДГОТОВКА НА СЪДИИ”
ЦЕЛ – да се разработи програма за предварителен (начален) подбор и обучение на
млади съдии!
ЦЕЛ – Да се усъвършенства модела за развитие на съдиите от начинаещ до
висококвалифициран съдии по хокей, чрез разработване на методиката за подготовка
и изграждане на цялостна система за обучение, оценяване и категоризация.
ЦЕЛ. Реализация на висококвалифицираните ни съдиш като международни в
системата на МФХ и ЕФХ
№
1

2

3

4

5.

6.

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
Разработване и внедряване на
методика за първоначален подбор и
обучение на млади съдии
Създаване на система за развитие на
преминалите курса за обучение млади
съдии, с цел насърчаване на
подрастващите състезатели на
възраст 15-20г. да практикуват
съдийството.
Провеждане на лицензионни курсове
за категоризация на съдиите
оценяване и категоризация на
съдиите.
Номиниране на най-добрите млади
съдии в обучителната програма на
ЕФХ.“U4Europe“
Номиниране на успешно преминалите
обучителната програма на
ЕФХ.“U4Europe“ за специализация по
програма на ЕФХ.“UDP“
Реализация като международни съдии
в системата на МФХ/ЕФХ на успешно
преминалите курс за специализация
по програма на ЕФХ.“UDP“

ОТ КОГО
БФХТСК, ЗК,
КХ
БФХТСК, ЗК,
КХ

БФХТСК, ЗК,
КХ

ДО КОГА
2018-2020
2018 – 2022 г
Всяка година м. март
(открито);
м.ноември
(зала)
2018-2022

БФХТ;
ЕФХ

2018-2022

БФХТ;
ЕФХ

2021-2022

МФХ,
ЕФХ
БФХТ

2021-2022

ОЦЕНКА/ЗАБЕЛЕЖКИ
Дейността е била планирана,
но неизпълнена и през
предходния период!

8. ОСМО НАПРАВЛЕНИЕ „РАЗВИТИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОКЕЙНА
БАЗА”
ЦЕЛ – Изграждане на терени с изкуствено покритие (ТИТ) с Олимпийски размери и
малки многофункционални игрища (ММФИ).
ЦЕЛ – Реновиране и модернизация на съществуващите спортни съоръжения за
практикуване на хокей на открито и в зала.
№

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

ОТ КОГО

ДО КОГА

1

Разработване на национален план за
развитие на хокейната спортна база

БФХТ - КРМТБИ

2018-2022

2.

Реновиране и изграждане на
съвременно игрище с изкуствена
трева в НСА „Васил Левски“, по
проект на мястото на сега
съществуващия ТИТ при ОСС
Финализиране на проекта „ТИТ
Бургас“ по проект на БФХТ и КХ
Шампиони – Бургас, по програма на
ЕФХ „Get&Give“
Изграждане на нови или втора
употреба съоръжения, както
средства:
 Олимпийски размери – за зона
Тракия;
 С размери за хокей 5 – за всеки
клуб
Проучване на възможност за
изграждане на собствена спортна
база подходяща за Хокей 11, Хокей 5
и хокей в зала.

НСА „Васил
Левски“, ММС,
БФХТ, МФХ и ЕФХ

2020 - 2022

ЕФХ, БФХТ,
Община Бургас и
КХ Шампиони

2020 - 2021

БФХТ;ММС;ЕФХ

2019-2022.

3

4

5

BHF is a Member of:

БФХТ, ММС и
2020 - 2022
Община София,
Пловдив, Баните,
Балчик – Албена АД
и др., Харманли

ОЦЕНКА
ЗАБЕЛЕЖКА
Дейността е
била планирана и
в предходния
период, но не е
изпълнена

