(Приет от УС на БФХТ на 04 октомври 2003 г.)
СТАТУТ НА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ
КЪМ БФХТ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Чл. 2.

Предмет на този статут е дейността на треньорските кадри по хокеи в
системата на БФХТ.
Целта на Статута е да определи:
2.1. Длъжностните наименования на треньорите;
2.2. Организацията на обучение и квалификация;
2.3. Категоризация;
2.4. Регистрация на треньорските кадри;
2.5. Реда за назначаване и освобождаване от длъжност;
2.6. Договорните отношения;
2.7. Правата и задълженията;
2.8. Социалната защита.

РАЗДЕЛ II
ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ
Чл. 3. Длъжностните наименования на треньорските кадри в системата на БФХТ са:
3.1. Преподаватели по хокей – обучители и оценители
3.2. Главен треньор по хокей
3.3. Старши треньор по хокей
3.4. Треньор по хокей
3.5. Учител – треньор по хокей
3.6. Помощник-треньор по хокей
3.7. Инструктор по хокей
РАЗДЕЛ III
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Чл. 4.

Никой не може да преподава (тренира) на състезатели и води отбори в
официални прояви на БФХТ, ако не притежава треньорска карта,
отразяваща професионалната квалификация (лиценз), необходима за
изпълнение на тази работа.

Чл. 5.

Обучението и квалификацията на треньорските кадри по хокей в
системата на БФХТ се извършва от специализираното висше училище в
областта на спорта в Република България - Националната Спортна
Академия “Васил Левски” (НСА), МФХ, ЕФХ и БФХТ в следните
направления:

1. Преподавател по хокей – специалисти с висше образование,
професионално направление „Спорт“, професионална квалификация “ треньор
по хокей “, придобили образователно – квалификационна степен – магистър или
доктор на НСА. Преподаватели по хокей в НСА, други университети в Р
България или чужбина с високо ниво на компетентност, знания и умения в
сферата на преподаването – обучение и оценяване;
2. “Главен треньор по хокей” - специалисти с висше образование,
притежаващи професионалната квалификация “треньор по хокей”, придобили
образователно-квалификационната степен магистър на НСА със задълбочени
познания в областта на хокея, отлични управленски, организационни и
административни умения, езикови и компютърни компетенции;
3 “Старши треньор по хокей” - специалисти с висше образование,
притежаващи професионалната квалификация “треньор по хокей”, придобили
образователно-квалификационната степен магистър или бакалавър на НСА с
много добри познания в областта на хокея, организационни, административни,
аналитични и технологични умения и компетенции;
4. “Треньор по хокей” специалисти с висше образование, притежаващи
професионалната квалификация “треньор по хокей”, придобили образователноквалификационната степен бакалавър на НСА, както и специалисти с висше
педагогическо образование, завършили курс за следдипломна квалификация по
специалността “треньор по хокей” към ЦСДК на НСА с добри познания в
областта на хокея, организационни, административни, аналитични и
технологични умения и компетенции;
5. “Учител-треньор по хокей” - специалисти с висше педагогическо
образование, притежаващи първа или втора професионална квалификация
“учители по ФВ” и завършили треньорски курсове за модулно обучение по
хокей на БФХТ с познания в областта на хокея, с добри организационни,
административни и технологични умения и компетенции;
6. “Помощник треньор по хокей” - семестриално завършили НСА с
професионална квалификация “треньор по хокей”, с познания в областта на
хокея, организационни, административни и технологични умения и компетенции
.
7. “Инструктор по хокей” – студенти трети и четвърти курс на НСА,
специализиращи като “треньори по хокей”.
Чл. 6.

Специалисти с висше педагогическо образование притежаващи
официален документ на FIH или EHF, удостоверяващ тяхната
професионална квалификация по хокей (треньор на FIH Master Coach,
HPC.) се считат за отговарящи на условията на чл.5, ал.1 и ал. 2. (Level
3) се считат за отговарящи на условията на чл.5, ал.3, (Level 2) се считат
за отговарящи на условията на чл.5, ал. 4 и 5. (Level 1) се считат за
отговарящи на условията на чл. 5, ал. 6

Чл. 7.

С оглед по-пълно обезпечаване на тренировъчната и спортносъстезателната дейност на КХ, дееспособни физически лица могат да

работят в качеството на “инструктори”, ако отговарят на едно от
следните условия:
1. Били са Републикански шампиони или вицешампиони по хокей за
мъже и жени.
2. Имат минимум 5 годишен непрекъснат състезателен стаж.
3. Притежават Диплома на БФХТ за завършен треньорски курс,
семинар.
4. Притежават официален държавен документ за специалист (треньор
или инструктор) по вид спорт.
5. Завършили СИД “хокей на трева” в НСА.
6. Лицата отговарящи на условия 1, 2 или 3 могат да работят като
инструктори, единствено и само под ръководството на старши
треньор по хокей, треньор по хокей или учител - треньор по хокей.
РАЗДЕЛ IV
КАТЕГОРИЗАЦИЯ
Чл. 8.

На лицата, отговарящи на условията посочени в раздел III БФХТ издава
официален документ, удостоверяващ тяхната правоспособност като
треньорски кадри в системата на БФХТ, които организират и провеждат
спортно-тренировъчна-та и състезателната дейност със спортисти с
различна квалификация.

Чл. 9.

Въз основа на правоспособността в БФХТ е утвърдена следната
категоризация на треньорските кадри:
9.1. Треньор – лиценз Д.
9.1.1. Придобиването на тази категория става въз основа на условията
по реда на чл.8 (раздел ІІІ, чл.5, т. 6 и чл.7)
9.1.2. Минимална възраст-18 год.
9.1.3. Документ за участие в спортно-тренировъчната и състезателната
дейност.
9.1.4. Препоръка от спортен клуб, член на БФХТ.
9.1.5. Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността
инструктор.
9.2. Треньор - лиценз С.
9.2.1. Придобиването на тази категория става въз основа на условията
по реда на чл.8 (раздел ІІІ, чл.5 т. 4-5)
9.2.2. Минимална възраст – 22 год.
9.2.3. Документ за участие в спортно - тренировъчната и състезателната
дейност .
9.2.4. Препоръка от спортен клуб, член на БФХТ, за официален стаж
най-малко две години като треньор – лиценз Д. Удостоверение за
стаж по специалността.
9.2.5. Треньорите от тази категория могат да заемат длъжностите
учител-треньор при подрастващи (10, 12, 14, 16 и 18 г.) и
помощник треньор при мъже и жени.

9.3. Треньор - лиценз В.
9.3.1. Придобиването на тази категория става въз основа на условията
по реда на чл.8 (раздел ІІІ, чл.5 т. 3) и минимум три годишен
официален стаж като треньор – лиценз С в спортен клуб, член на
БФХТ. Удостоверение за стаж по специалността.
9.3.2. Минимална възраст 25 год.
9.3.3. Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността
треньор на КХ и НО – Ю/Д16, Ю/Д18 и К/К21.
9.4. Треньор - лиценз А .
9.4.1. Придобиването на тази категория става въз основа на условията
по реда на чл.8 (раздел ІІІ, чл.5 т. 2) и минимум пет годишен
официален стаж като треньор – лиценз Б в спортен клуб, член на
БФХТ.
9.4.2. Минимална възраст 30 год.
9.4.3. Придобиването на тази категория става и по силата на чл. 6 след
представнето на документ издаден от FIH.
9.4.4. Треньорите от тази категория могат да заемат длъжността
треньор на КХ и НО – М/Ж
9.5. Треньори–лектори на БФХТ
9.5.1. Придобиването на тази категория става въз основа на условията
по реда на чл.8 (раздел ІІІ, чл.5, т.1 и чл.5, т.2)
9.5.2. Треньорите от тази категория заемат длъжността лектор на
БФХТ, като обучават треньорите и оценяват процеса на
квалификация на другите категории треньори по хокей.
Чл. 10. Заявленията на кандидати, към които липсва дори само един от
изискваните документи, или с документи, непълни по съдържание или
подправени, не се разглеждат.
РАЗДЕЛ V
РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА БФХТ
Чл. 11. Всяко лице, притежаващо диплом ОКС Магистър, ОКС Бакалавър или
ОНС Доктор, професионално направление „Спорт“, професионална
квалификация „треньор по хокей“ или професионално направление
„“Педагогика на ФВС„ професионална квалификация „Учител по
ФВС“, както и лица притежаващи Диплом/Сертификат издаден от
МФХ/ЕФХ/БФХТ за ниво на компетентност, желаещо да практикува
треньорска професия в системата на БФХТ, трябва да се регистрират в
Треньорския съвет към федерацията за придобиване право за работа
(лиценз) и получаване на треньорска карта.
Чл. 12. (1) Картотекирането и издаването на треньорска карта се извършва от
ТС на БФХТ след подаване на следните документи:
1. Заявление по образец на БФХТ.
2. Автобиография.

3. Диплом/ Сертификат за професионална квалификация (образец НСА
или друго ВУ, професионално направление Спорт или Педагогика на
ФВС, БФХТ, ЕФХ или МФХ) или студентска книжка (ВУ с вписан
хорариум от часове по специалност, УМП или СП).
4. Медицинско свидетелство.
5. Свидетелство за съдимост.
6. Копие от договор с КХ, член на БФХТ или характеристика от
Председателя на клуба(те), в който е работел на обществени начала.
(2) При лицензирането се изискват и документите по чл.10.
Чл. 13. На основание на този статут, според подадените документи, треньорите
се регистрират – издава се съответната категория (лиценз) и треньорска
карта.
Чл. 14. Треньори по хокей -чуждестранни граждани, които желаят да работят в
КХ, членове на БФХТ, следва да изпълнят изискванията по чл.12.
БФХТ, а съответната национална Асоциация, от която е кандидатът,
трябва да потвърди официално професионалната компетенция на
лицето.
РАЗДЕЛ VI
РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ
Чл. 15

(1) Назначаването и освобождаването от длъжност става въз основа на
договори за работа в КХ, които могат да бъдат сключвани по взаимно
съгласие и в съответствие с приетите длъжностни наименования в
системата на БФХТ и Наредба 2 на ММС.
(2) За треньорските длъжности в КХ може да се използва конкурсното
начало с условия, определени от УС на съответния клуб.
(3) Клаузите на договорите не трябва да противоречат на
законодателството на Република България и на
нормативните
документи на БФХТ и международните организации по хокей.
(4) При изменение на трудово-правните отношения със съгласието на
двете страни задължително се сключва допълнително споразумение
(анекс).
(5) Никакви други устни или писмени уговорки не се вземат под
внимание от съответните органи на БФХТ при възможни протести или
апелации, повдигнати от двете страни.

Чл. 16. Установяването на вече сключен договор(и) с други КХ без разрешение
от клуба, към който треньорът е картотекиран води до автоматично
прекратяване на лиценза му за срок от една година.
Чл. 17. (1) Прекратяването на действащи договори при възникнал спор между
треньор и КХ се извършва само от Арбитражната комисия на БФХТ.
(2) Прекратяването на договора по вина на една от страните, дори и при
отсъствието на съответните клаузи, винаги е придружено със
съответните последствия за виновната страна.

(3) Арбитражната комисия на БФХТ се произнася по изпълнението на
финансовите условия на договора.
Чл. 18. След сключването, изтичане или прекратяване на договора, треньорът е
длъжен да уведоми ТС на БФХТ в седем дневен срок.
РАЗДЕЛ VII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕНЬОРИТЕ.
Чл. 19

(1) Правата и задълженията на треньора се определят от клаузите на
договора, сключен между него и КХ. Треньорите могат да бъдат членове
на клуба.
(2) Те имат право да извършват дейности и от друг характер в клуба,
към който принадлежат, както и извън него, включително срещу
заплащане, но не и да бъдат треньори в друг КХ, дори и на обществени
начала;
(3) Да бъдат информирани от ръководството на КХ за мнението му
относно резултатите от тяхната дейност и справедлива оценка за
стореното;
(4) За постигнати високи резултати в работата си могат да бъдат
награждавани с морални и материални стимули, съгласно вътрешните
правила на КХ.

Чл. 20. (1) Треньорите са длъжни стриктно да изпълняват задълженията си в
теоретичната, тренировъчната и състезателната дейност, независимо
дали тези задължения са отразени писмено, или устно. Да изготвят в
срок своите планове – перспективни, годишни, етапни и др., етапните и
годишните отчети.
(2) Да имат постоянен стремеж за повишаване на професионалната си
квалификация.
(3) Да се явяват ежегодно поне на един от курсовете на БФХТ за
преподготовка;
(4) Те са длъжни да пазят честта на професията си и авторитета на КХ;
(5) Да познават и спазват Статута на треньора по хокей, Устава на
БФХТ и всички правни и нормативни документи на БФХ и
международните организации по хокей;
Чл. 21. Треньори, които не упражняват професията си в продължение на три
последователни години, загубват лиценза си. Те имат право да
кандидатстват отново съгласно условията
на този Статут за
подновяване на лиценза.
Чл. 22. Треньорът няма право лично и публично да обижда институциите,
служебните и длъжностните лица на КХ и БФХТ.
Чл. 23. При неизпълнение на задълженията към КХ и БФХТ, както и при
дисциплинарни и други нарушения, БФХТ чрез своите органи налага на
треньора наказания на база дисциплинарния правилник.

РАЗДЕЛ VІІІ
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Чл. 24. Треньорите могат да членуват в свой професионален съюз и да получават
синдикална и професионална защита.
РАЗДЕЛ ІX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. ТС на БФХТ отговаря и контролира спазването на нормативните
документи и на този Статут.
Чл. 26. Случаи, непредвидени в настоящия Статут се разглеждат от ТС и
Арбитражната комисия на БФХТ, съобразно Устава и другите
нормативни документи на БФХТ.
Актуализации: Октомври 2010 г.; Ноември 2011 г.; Декември 2016 г.
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