
ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК 
 

А. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл. 1. Настоящият правилник определя вътрешните правила на Българс-

ката федерация по хокей на трева (БФХТ) за установяване на дис-
циплинарните нарушения и налагане на адекватни наказания. Чрез 
него се  регулират въпросите, свързани с поведението, дисциплина-
та и възпитанието на състезатели, длъжностни и официални лица 
на БФХТ и Клубовете по хокей (КХ), относно спазването на норма-
тивните документи на БФХТ, КЕ, СТК, ТС и СК.  

 
Чл. 2.  Правилникът се допълва от изискванията на  Наредбата за  пър-

венства и турнири по хокей, Етичния кодекс, Статута за правата и 
задълженията на националните състезатели по хокей, Правилника 
за състезателните права и членство на състезателите по хокей, 
Трансферния правилник, Статута на треньора и Статута на  съдия-
та по хокей в Р. България.  

 
Чл. 3. Прилагането на дисциплинарния правилник се извършва от Дис-

циплинарната комисия (ДК) при БФХТ, която налага предвидените 
по – долу наказания. Дисциплинарната комисия заседава всеки 
вторник по време на спортно – състезателната година от 17:00 часа. 

Ал. 1. Наказанията на националните състезатели за провинения в Националния 
отбор се налагат от ДК при БФХТ, съгласно Статута за правата и за-
дълженията на националните състезатели по хокей, съгласувано с ръко-
водството на съответния национален отбор.  

Ал. 2. Турнирният директор има право и е задължен да прилага всички разпо-
редби на Дисциплинарния правилник и разрешава възникналите въпро-
си на място. 

Ал. 3. Дисциплинарният правилник на БФХТ е задължителен за хокейните 
клубове, които носят отговорност за поведението на своите състезатели 
и длъжностни лица. 

Ал. 4. В случай, че е налице инцидент, който не е предвиден в настоящия пра-
вилник, ДК взема решение в съответствие с правилата на международ-
ните спортни организации, в които членува БФХТ  и на общите прин-
ципи на правото.  

Ал. 5. Норми на поведение, които противоречат на ЕК на БФХТ са предмет на 
разглеждане от Комисията по етика. 

 
Б. НАКАЗАНИЯ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 

Чл. 4. Обръщане на внимание и глоба 10 лв. 
Ал. 1. Временно отстранен от игра с жълт картон  за пет минути. 

Ал. 2. Демонстрира неуважително отношение към съдиите, което е отразено в 
протокола или доклада на Турнирния  директор или Делегата. 



Ал. 3. Явява се за официална среща в екипировка, неотговаряща на състеза-
телния правилник. 

 
Чл. 5. Предупреждение и глоба 20 лв.  
Ал. 1. Временно отстранен от игра с жълт картон  за повече от пет минути. 

Ал. 2. Апострофира, оспорва и/или затруднява изпълнение  решение на съдиите.  
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 4., ал. 1,2 и 3 
 
Чл. 6. Лишаване от права за една среща и глоба 20 лв.  
Ал. 1. Отстранен от игра с червен картон.  
Ал. 2. Груба игра срещу противников състезател с цел лишаване от игрово 

предимство. 
Ал. 3. Умишлено блъска, спъва (с крак или стик), удря (без стик) състезател по 

време на игра и други груби действия, опасни за здравето на противни-
ка, провокиращи към инциденти. 

Ал. 4. Демонстративно размахва, хвърля стик, или насочва топката към състе-
зател, длъжностно или официално лице след спиране на играта.  

Ал. 5. Настройва и/или предизвиква публиката с   непристойни  изрази  или жес-
тове  

Ал. 6. Влиза в словесна разправа на игрището по време или след завършване 
на срещата. 

Ал. 7.  Наказан за втори път по чл. 5, ал. 1 и 2. 
 
Чл. 7. Лишаване от права за две срещи и глоба 40 лв.  
Ал.   1. Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази към състезател, 

длъжностно или официално лице на клуб. 
Ал. 2. Прави опит за саморазправа със състезател, длъжностно или официално 

лице на клуб. 
Ал. 3. Нанася обида чрез жестове или закани към длъжностно или официално 

лице на БФХТ. 
Ал. 4. Наказан за втори път по чл. 6, ал. 1,2,3,4,5, и 6. 
 
Чл. 8. Лишаване от права за три срещи и глоба 60 лв. 
Ал. 1. Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази на длъжностно лице 

или официално лице на БФХТ. 
Ал. 2. Прави опит за саморазправа с длъжностно или официално лице на 

БФХТ. 
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 7, ал. 1,2 и 3. 
 
Чл. 9. Лишаване от права за пет срещи и глоба 100 лв.  
Ал. 1.  Замеря с топка или друг предмет длъжностно или официално лице на 

БФХТ. 
Ал. 2.  Извършва стрелба към състезател, длъжностно или официално лице на  

КХ след спряна игра. 
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 8., ал. 2, 3, 4 и 5 или за трети път по чл.7, ал.1,2 и 3 
 



Чл. 10.  Лишаване от права за пет срещи и глоба 150 лв.  
Ал. 1. Влиза в саморазправа с публиката. 
Ал. 2. Наказан за втори път по чл. 9., ал.1 и 2 или трети път по чл.8., ал. 1 и 2.  
 
Чл. 11. Лишаване от права за седем срещи и глоба  200 лв. 
Ал. 1. Извършва преднамерени груби действия в процеса на играта. 
Ал. 2. Извършва стрелба срещу длъжностно или официално лице на БФХТ. 
Ал. 3. Влиза в саморазправа (с или без стик) със състезател от противниковия 

отбор, довели до нараняване –леки или средни телесни увреждания.  
Ал. 4. Наказан за втори път по чл. 10., ал. 1 или за трети по чл. 9., ал.1 и 2.  
 
Чл. 12. Лишаване от права за седем срещи и глоба 300 лв. 
Ал. 1.  Извършва преднамерени груби действия при спряна играта. 
Ал. 2. Влиза в саморазправа  с официално или длъжностно лице на КХ преди, 

по време или след приключване на среща. 
Ал. 3. Умишлено поврежда съоръженията за провеждане на срещата или иму-

ществото в залата.  
Ал. 4.  Наказан за втори път по чл. 11., ал. 1, 2 и 3. или за трети път по чл. 10.  
 
Чл. 13. Лишаване от права за една СС година и глоба от 300 лв. до 500 лв. 
Ал. 1. Влиза в саморазправа  с официално лице на БФХТ преди, по време или 

след приключване на среща.  
Ал. 2. Уговаря резултата за изхода на дадена среща.  
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 12. или трети път по чл. 11.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА: При особено тежки провинения, наказанията се налагат от 

УС на БФХТ и ДК. Всяка саморазправа, при която състезателят из-
ползва стика като средство за удар срещу друг състезател, длъжнос-
тно или официално лице се смята за особено тежко провинение.  

 
В. НАКАЗАНИЯ НА МЕНИДЖЪРИ И ТРЕНЬОРИ НА КХ 

 
Чл. 14. Обръщане на внимание и глоба 15 лв.  
Ал. 1. Не представя отборен лист преди началото на срещата. 
Ал. 2. Допусне в игра състезател с екипировка, различаваща се от тази на от-

бора или с такава, неотговаряща на състезателния правилник. 
Ал. 3. Напусне зоната за смяна, за да дава указания на отбора си.  
Ал. 4. Не се яви на среща, за която е вписан в протокола. 
 
Чл. 15. Предупреждение и глоба 25 лв. 
Ал. 1. Не представя изискващите се от Наредбата документи.  
Ал. 2. Не застави в продължение на три минути, отстранен, дисквалифициран 

или изключен от неговия отбор състезател, да напусне играта. 
Ал. 3. Не вземе мерки срещу грубата игра на своите състезатели. 
Ал. 4. Отправя реплика или протест към съдиите след тяхно решение. 
Ал. 5. Не подпише протокола след края на срещата.  



Ал. 6. Не се яви по време на турнир, за който е вписан като треньор или мени-
джър в ентри формата. 

Ал. 7. Наказан за втори път по чл. 14.  
 
Чл. 16. Лишаване от право да ръководи отбора си една среща и глоба 25 лв. 
Ал. 1.  Извършва словесна саморазправа по време или след завършване на 

срещата. 
Ал. 2. Нанася обида чрез жестове или закани към състезател, длъжностно или 

официално лице на КХ.  
Ал. 3. С непристойни изрази или жестове настройва или предизвиква публиката. 
Ал. 4. Наказан за втори път по чл. 15., ал. 1,2,3,4, 5 и 6 или трети път по чл. 14. 
 
Чл. 17. Лишаване от право да ръководи отбора си две срещи и глоба 50 лв.  
Ал.  1. Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази към състезател, 

длъжностно или официално лице на КХ.  
Ал. 2. Прави опит за саморазправа със състезател, длъжностно или официално 

лице на КХ.  
Ал. 3. Нанася обида чрез жестове или закани към длъжностно или официално 

лице на БФХТ. 
Ал. 4. Наказан за втори път по чл. 16., ал. 1,2,3 или за трети път по чл. 15., 

ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 
 
Чл. 18. Лишаване от право да ръководи отбора си три срещи и глоба 75 лв.  
Ал. 1.  Нанася обида чрез ругатни или неприлични изрази на длъжностно или 

официално лице на БФХТ.  
Ал. 2. Прави опит за саморазправа с длъжностно или официално лице на 

БФХТ.  
Ал. 3. Наказан за втори път по чл. 17, ал. 1, 2 и 3 или за трети път по чл. 16, 

ал. 1, 2 и 3. 
 
Чл. 19. Лишаване от право да ръководи отбора си пет срещи и глоба 150 лв.  
Ал. 1. Допусне в срещата състезатели, които съгласно действащите правилни-

ци и наредби нямат състезателни права (нередовни, изтърпяващи нака-
зание и др.).  

Ал. 2. С указанията и поведението си в зоната за смяна или от трибуните опо-
рочава срещата.  

Ал. 3. Нанася удар на състезател, длъжностно или официално лице на КХ.  
Ал. 4. Влиза в саморазправа с публиката.  
Ал. 5. Наказан за втори път по чл. 18., ал.1 и 2 или за трети път по чл. 17., ал. 1, 2 и 3 
 
Чл. 20.Лишаване от право да ръководи отбора си пет срещи и глоба 300 лв.  
Ал. 1.  Извади отбора от игралното поле преди обявения от съдиите край на 

полувремето или срещата. 
Ал. 2. Наказан за втори път по чл. 19., ал. 1,2,3 и 4 или за трети път по чл. 18., 

ал. 1 и 2. 



Чл. 21. Лишаване от право да ръководи отбора си седем срещи и глоба по-
голяма от 300 лв. до 1000 лв. 

Ал. 1. Влиза в саморазправа с длъжностно или официално лице на БФХТ. 
Ал. 2. Умишлено картотекира нередовен състезател.  
Ал. 3. Влиза в саморазправа със състезател, длъжностно или официално лице 

на КХ.  
Ал. 4. Умишлено поврежда съоръженията за провеждане на срещата. 
Ал. 5. Допуска състезател от отбора си да уговаря резултат за изхода на дадена 

среща.  
Ал. 6. Уговаря резултат за изхода на дадена среща.  
Ал. 7. Наказан за втори път по чл. 20.,ал.1. или за трети път по чл. 19., ал. 1, 2, 3 и 4. 
 

Г. НАКАЗАНИЯ НА КЛУБОВЕ ПО ХОКЕЙ 
 
Чл. 22. Обръщане на внимание и глоба в размер на ½ такса участие 
Ал. 1. Неподготвено своевременно игрището и съоръженията към него за про-

веждане на състезание по хокей.  
Ал. 2. Предоставяне на неподходящи и незатоплени съблекални за отборите 

и съдиите (при условие, че на територията на спортното съоръжение 
има изградени по предназначение инфраструктура).  

 
Чл. 23. Предупреждение и глоба в размер на 1 такса участие 
Ал. 1. Неподготвено игрище и съоръжения за провеждане на състезанията. 
Ал. 2. Неосигурени съблекални за отборите и съдиите (при условие, че на те-

риторията на спортното съоръжение има изградени по предназначе-
ние инфраструктура). 

Ал. 3. Неосигурена охрана. 
Ал. 4. Неосигурени места за зрителите.  
Ал. 5. Неосигурени условия за спазване на Регламента за зоната за смяна.  
Ал. 6.   Неосигурена нормална обстановка около съдийската маса преди, по 

време и след завършване на срещата.  
Ал. 7.  Неосигурена нормална обстановка около съблекалните на отборите и 

съдиите  преди, по време и след завършване на срещата. 
Ал. 8.  Навлизане на зрители в игралното поле и отправяне заплахи или непри-

лични изрази. 
Ал. 9. Неявяване на Техническа конференция на клубен съдия по неизвини-

телни причини. 
Ал. 10. Нарушение за втори път по чл. 22., ал. 1 и 2. 
 
Чл. 24. Глоба в размер на 2 такси участие 
Ал. 1. Хвърляне на предмети от зрители на игралното поле без нараняване на 

състезатели и съдии 
Ал. 2. Навлизане на зрители в игралното поле и осуетяване на игрова ситуа-

ция. 
Ал.  3.       Не осигурен хотел за гостуващите отбори и съдиите, съгласно НПТХ.  



Ал. 4.  Не уведомили отборите и съдиите за мястото за провеждане на състеза-
нието. 

Ал. 5. Нарушение за втори път по чл. 23, ал. 1, 2, 3 и 4 или за трети път по чл. 
22. 

 
Чл. 25. Глоба в размер на 3 такси участие 
Ал. 1.  Назначената от КХ охрана не предотврати опит за саморазправа на зрители 

със състезатели, официални лица и съдии.  
Ал. 2. Назначената от КХ охрана не предотврати умишлено повреждане на съ-

оръженията с цел да се предизвика прекратяване или преиграване на 
срещата.  

Ал. 3. КХ, не явил се на церемонията по награждаване и закриване на турнир, 
без това да е съгласувано с ТД. 

Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 24., ал. 1,2,3 и 4 или за трети път по чл. 23 
 
Чл. 26. Глоба в размер на 4 такси участие  
Ал. 1. Назначената от КХ охрана не предотврати хвърляне на предмети от зри-

тели на игралното поле, с което предизвикват нараняване на състезате-
ли, длъжностни или официални лица.  

Ал. 2. Назначената от КХ охрана не предотврати саморазправа на зрител/ли със 
състезател/и и/или длъжностни и официални лица на КХ извън игрално-
то поле. 

Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 25. или за трети път по чл.24.  
 
Чл. 27. Глоба в размер на 5 такси участие 
Ал. 1. Назначената от КХ охрана не предотврати саморазправа на зрители с 

длъжностно или официално лице на БФХТ извън игралното поле. 
Ал. 2. Прекратяване на срещата след групов протест. 
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 26 или за трети път по чл. 25. 
 
Чл. 28. Глоба в размер на 7 такси участие 
Ал. 1. Навлизане на зрители в игралното поле и извършване на саморазправа 

със състезатели, длъжностни  или официални лица на КХ и БФХТ. 
Ал. 2. Нанасяне имуществени повреди (доказани) на МПС на гостуващия(те) 

отбори, съдиите, други официални или длъжности лица.  
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 27.  
 

Д. НАКАЗАНИЯ НА ТУРНИРНИ ДИРЕКТОРИ  
И МЕНИДЖЪРИ НА СЪДИИ 

 
Чл. 29.Обръщане на внимание и глоба 20 лв.  
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по – късно от 

30 мин преди определения начален час по неуважителни причини. 
Ал. 2. Допуска започването на срещата без подготвен протокол, съгласно 

изискванията на НПТХ.  



Ал. 3. Допуска започването на срещата без да са спазени изискванията на пра-
вилата на зоната за смяна и зона на резервите, на игрища и зали одоб-
рени от БФХТ.  

 
Чл. 30.Предупреждение и глоба 40 лв. 
Ал. 1. Приел неоформен протокол от дадена среща. 
Ал. 2. Невписал бележките си по срещата и неподписал протокола.  
Ал. 3. Неправилно воден наблюдателен протокол за съдийството. 
Ал. 4. Отказал назначение след определения срок. 
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 29., ал. 1,2 и 3. 
 
Чл. 31. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 80 лв. 
Ал. 1. Неуведомил БФХТ за особените прояви преди, по време и след приключ-

ване на мероприятието, на което е назначен. 
Ал. 2. Не представил в указания срок протокола, доклада за особените прояви 

и наблюдателния протокол за съдийството от дадена среща или турнир. 
Ал. 3. Не коригирал невярно вписана от секретарите информация в протоко-

ла. 
Ал. 4. Подписал протокол с невярно съдържание. 
Ал. 5. Отразил нереална оценка на съдийското ръководство в Доклада на МС 

за съдийството. 
Ал. 6. Не взел мерки след нарушаване на реда в зоната за смяна и резервите. 
Ал. 7. При турнири или определени срещи не наложил предвидените в НПТХ 

на БФХТ санкции на провинили се състезатели, треньори, съдии или 
други официални лица. 

Ал. 8. Невписал в докрада наложените наказания. 
Ал. 9. Не се явил и не провел Техническата конференция. 
Ал. 10. Нарушения за втори път по чл. 30., ал. 1,2,3 и 4. или за трети път по чл. 29. 
 
Чл. 32. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 160 лв. 
Ал. 1.  Не представил протокол, доклад или наблюдателен протокол за съдийс-

кото ръководство. 
Ал. 2. Умишлено не вписал в доклада си нарушенията и техните причинители. 
Ал. 3. Неизпълнил длъжностните си задължения за  турнира в който е назначен. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 31., ал. 1,2,3,4,5,6,7,8 и  9. или за трети 

път по чл. 30. 
 
Чл. 33. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба в размер на 300 лв. 
Ал. 1. Не отразил в доклада си  пристрастно съдийство. 
Ал. 2. Не взел мерки при утежняване условията за игра (групов протест, нах-

луване на публика в игралното поле, саморазправа и др. прояви застра-
шаващи здравето на състезателите и официалните лица) за нормалното 
провеждане на срещата. 

Ал. 3. Не отразил в доклада си формално нарушение на Състезателния пра-
вилник и Наредбата за провеждане на първенства и турнири. 

Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 32., ал. 1,2 и 3. или за трети път по чл. 31. 



Чл. 34. Лишаване от права за една ССГ и глоба по-голяма от 300 лв. до 1000 лв. 
Ал. 1. Явил се на проява, за която има назначение, в нетрезво състояние. 
Ал. 2. Допуснал съдия да ръководи срещата в нетрезво състояние. 
Ал. 3. Проявил корист в качеството си на Официално/Длъжностно лице. 
Ал. 4. Взел участие в уговаряне резултата за изхода на дадена среща. 
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 31., ал. 1,2 и 3. 
 

Е. НАКАЗАНИЯ НА СЪДИИ 
 

Чл. 35. Обръщане на внимание и глоба в размер на 20 лв. 
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по – късно от 20 

мин. преди определения начален час по неуважителни причини. 
Ал. 2. Започва срещата без проверен протокол, съгласно изискванията на На-

редбата и Състезателния правилник. 
Ал. 3. Започва срещата без да са спазени изискванията на Регламента за зоната 

за смяна. 
 

Чл. 36. Предупреждение и глоба в размер на 40 лв. 
Ал. 1. Подписва неоформен протокол.  
Ал. 2. Не подписва протокола от дадена среща.  
Ал. 3. Не отразява всички нарушения и причинителите им в протокола или ги 

отразява неточно.  
Ал. 4. Явява се да ръководи срещата с неизправна съдийска форма. 
Ал. 5. Не води резултата и времето за игра. 
Ал. 6. Отказ от назначение след определения срок.  
Ал. 7. Нарушения за втори път по чл. 35., ал. 1,2 и 3. 
 

Чл. 37. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 80 лв. 
Ал. 1. Като НС не присъства на Техническа конференция. 
Ал. 2. Подписал протокол с невярно съдържание.  
Ал. 3. Нанася обида на състезател или официално лице.  
Ал. 4. Неизпълнил назначението за една среща.  
Ал. 5. Нарушения за втори път по чл. 36., ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и за трети път по 

чл. 35. 
 

Чл. 38. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 180 лв.  
Ал. 1. Умишлено не отразил в протокола нарушения и техните причинители. 
Ал. 2. Не се явил на лицензионен семинар без уважителни причини. 
Ал. 3. Направил опит за саморазправа със състезател, длъжностно или офици-

ално лице на КХ. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 37., ал.1,2,3,4 и 5 или за трети път по чл. 36. 
 

Чл. 39. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба в размер на 300 лв.  
Ал. 1. Допуснал формално нарушения на Наредбата или Състезателния правил-

ник.  
Ал. 2. Извършил саморазправа със състезател, длъжностно или официално ли-

це на КХ. 
Ал. 3. Проявил пристрастие в ръководство на среща. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 38., ал. 1,2,3 и 4 или за трети път по чл. 37.  



 

Чл. 40. Лишаване от права за една ССГ и глоба по-голяма от 300 лв. до 1000 лв. 
Ал. 1. Явил се да ръководи среща в нетрезво състояние. 
Ал. 2. Проявил корист в качеството си на съдия. 
Ал. 3. Участвал и съдийствал в уговаряне резултата за изхода на дадена среща. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 39., ал. 1,2 и 3 
 

Ж. НАКАЗАНИЯ НА СЕКРЕТАР И ТЕХНИЧЕСКИ ОФИЦЕР 
 

Чл. 41. Обръщане на внимание и глоба в размер на 20 лв. 
Ал. 1. Пристига на мястото за провеждане на състезанието по – късно от 

30 мин преди определения начален час. 
Ал. 2. Неподготвен своевременно протокол за срещата. 
Ал. 3. Липса на апаратура за измерване на времето (хронометър). 
 

Чл. 42. Предупреждение и глоба в размер на 40 лв. 
Ал. 1. Неоформен протокол според изискванията на Състезателния правилник 

и нормативите на Международната федерация по хокей. 
Ал. 2. Допуска грешки при спирането и пускането на времето за игра и време-

то за отстранените състезатели. 
Ал. 3. Допуска грешки при контролиране влизането и излизането на състеза-

телите в игралното поле.  
Ал. 4. Допуска грешки при водене на протокола или не го подписва, след края 

на срещата. 
Ал. 5. Не контролира реда в зоната за смяна и резервите. 
Ал. 6. Отказ от назначение след определения срок. 
Ал. 7. Нарушения за втори път по чл.41, ал.1, 2 и 3. 
 

Чл. 43. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 80 лв. 
Ал. 1. Нанасяне обида към състезател, длъжностно или официално лице на КХ. 
Ал. 2. Неизпълнил назначението си една среща. 
Ал. 3. Не се явил на Техническа конференция. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 42., ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 или за трети път 

по чл. 41. 
Чл. 44. Лишаване от права за един турнир и глоба в размер на 200 лв. 
Ал. 1. Умишлено не вписал в протокола изискващата се от Състезателния 

правилник и НПТХ информация.  
Ал. 2. Умишлено допуснал неточност във времеизмерването. 
Ал. 3.  Направил опит за саморазправа със състезател, длъжностно или офици-

ално лице на КХ и БФХТ. 
Ал. 4. Нарушения за втори път по чл. 43., ал. 1,2 и 3 или за трети път по чл. 42. 
 
Чл. 45. Лишаване от право един дял от ССГ и глоба по-голяма от 200 лв. до 

1000 лв. 
Ал. 1. Допуснал формално нарушение на Наредбата и Състезателния правилник. 
Ал. 2. Извърши саморазправа със състезател, длъжностно или официално лице 

на КХ и БФХТ. 
Ал. 3. Нарушения за втори път по чл. 44., ал. 1, 2 и 3. 



 
З. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 46.  Степенуването на наказания се извършва в една спортна – състеза-

телна година. 
 
Чл. 47. Когато извършените нарушения са повече от едно, се налага по – 

тежкото наказание. 
 
Чл. 48. Наложените наказания се разпростират и са в сила върху всичките 

изпълнявани функции на наказания. 
 
Чл. 49. Ако едно наказание не се вмества в една спортно – състезателна го-

дина, то изтърпяването му продължава и в следващата. 
 
Чл. 50. Ако за дадено провинение следва да бъде наложено наказание, което 

не може да се вмести по съдържание в никоя от посочените в Дис-
циплинарния правилник точки, то Дисциплинарната комисия, по 
преценка, налага наказание по тези точки, които са най – сходни с 
извършеното провинение.  

 
Чл. 51. ал. 1 При особено тежки провинения, на състезатели, длъжностни 

или официални лица на КХ или БФХТ, Дисциплинарната комисия 
предлага за наказание провинилото се лице пред УС на федерация-
та. В хипотезата на този член наказанията са: глоба в по-висок раз-
мер от предвидените в предходните раздели и отнемане на права за 
срок, по-дълъг от предвидените в предходните раздели. 

Ал. 2= По реда на предходната алинея се наказват и нарушенията, урон-
ващи спортната етика и престижа на федерацията и хокейната иг-
ра, съобразно Моралния кодекс на МОК и МФХ.  

 
Чл. 52. В случаите, когато допуснатите нарушения са довели до преиграване 

на срещата, на виновните лица се налага наказание от УС на БФХТ. 
 
Чл. 53. Стойността на наложената глоба се внася в БФХТ. 
 
Чл. 54. В случай, че наказаният не внесе сумата до изтичане на наказание-

то, правата му се възстановяват след внасяне на сумата.  
 
Чл. 55. Когато състезател, треньор, длъжностно лице на БФХТ/КХ или КХ 

е наказан и със заплащане на глоба, ако до изтичане на наказанието 
глобата не е изплатена, то: 

Ал. 1. Състезател – губи състезателните  си права до момента на изплащането; 
Ал. 2. Треньор или длъжностно лице – размера на глобата се увеличава прог-

ресивно с всеки следващ турнир изигран от отбора му в размер равен на 
първоначалната глоба.  

Ал. 3.  КХ – не се допуска до участие в състезание.  
 



Чл. 56.  В продължение на една спортно – състезателна година един състеза-
тел може да бъде санкциониран само веднъж с “предупреждение”. 

Чл. 57. Дисквалифицираният или изтърпяващ наказанието си треньор или 
длъжностно лице следва да заеме място извън залата/игрището, от 
където не може да влияе по никакъв начин на играта и отбора си.  

 

Чл. 58. Неудовлетворените от решенията на Дисциплинарната комисия 
имат право да се отнесат до Арбитражната комисия в срок от 7 (се-
дем) дни от деня на оповестяването на наказанието.  

 

Чл. 59. Глобите се внасят по сметката на БФХТ, като разписка за внесена 
сума се представя във Федерацията или на  ТД.  

 

Банкова сметка на БФХТ: 
БАНКА ДСК, Клон “Отечество” 
София 1040, бул. “Васил Левски” № 73 
IBAN: BG21 STSA 9300 0015 5872 24 
BIC: STSABGSF 
 

По смисъла на настоящия Дисциплинарен правилник: 
 

Официални лица на БФХТ са: Председателят на федерацията, Изпълнителния 
директор, Членовете на УС на федерацията, Председателите на Комисии към 
федерацията , Делегат на БФХТ, Турнирен директор.  
Длъжностни лица на БФХТ са: Мениджърът на съдии, Технически офицер, 
Съдии, Секретар, Лекар и представителя на охраната, които подписва протокола. 
Официални лица на КХ са: Председателят и членовете на УС, мениджър и 
помощник мениджър на отбора, вписани в ентри формата на отбора. 
Длъжностни лица на КХ са: треньор, помощник – треньори, лекари, кинезите-
рапевти, масажисти, вписани в ентри формата на отбора. 
Помощен персонал са: Управителят на спортното съоръжение, домакина, ра-
ботник, озвучител, видеооператор, хигиенист, чертожник и всички други лица 
вписани в доклада на ТД/Д. 
 
 

ДИСЦИПЛИНАРНИЯТ ПРАВИЛНИК НА БФХТ: 
1. Съставен и приет за първи път от УС на 15.08.2000г. 
2. Актуализиран на 12.03.2002 г. 
3. Актуализиран на 15.10.2003 г. 
4. Актуализиран на 10.06.2004 г. 
5. Актуализиран юли 2005 г. 
6. Актуализиран август 2006 г. 
7. Актуализиран септември 2007 г. 
8. Актуализиран август 2009 г. 
9. Актуализиран септември 2010 г. 
10. Актуализиран септември 2011 г. 
11. Актуализиран ноември 2011 г. 
12. Актуализиран октомври 2012 г. 
13. Актуализиран септември 2014 г. 
 

                  Изпълнителен Директор на БФХТ: 
 

 
доц. Антонио Антонов 
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