НАРЕДБА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ХОКЕЙНОТО ХУЛИГАНСТВО
Чл. 1. ЦЕЛИ
ал./1/ Предотвратяване, преустановяване, разкриване и наказване хулигански
прояви в хокея на трева.
ал./2/ Опазване на обществения ред и превенция.
ал./3/ Осигуряване на взаимодействие между право охранителните органи и БФХТ.
Чл. 2. ХОКЕЙНО ХУЛИГАНСТВО Е:
ал./1/ Използване на ругатни и обиди.
ал./2/ Предизвикване и участие в сбивания, нахлуване в спортен терен, съблекални,
офиси и помещения собственост или използвани от БФХТ.
ал./3/ Унищожаване или повреди на чуждо имущество.
ал./4/ Използване на забранени предмети.
ал./5/ Отказ да се изпълнят разпорежданията на отговорните за хокейната проява
длъжностни лица или разпореждане на полицейските органи.
aл./6/ Друга подобна проява, нарушаваща обществения ред, извършена умишлено в
спортния обект по време или непосредствено след спортно мероприятие, отчетно
или изборно събрание, заседание на УС или комисии на БФХТ.
ал./7/ Вербални или медийни хули и инсинуации с недоказан произход срещу
длъжностни лица, УС и членове на комисии на БФХТ.
ал./8/ Писания и твърдения уронващи престижа на БФХТ и нейното ръководство в
медийното пространство, включително и социалната мрежа (Facebook, Twitter, My
Space и др.).
Чл. 3. НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ, СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА
ХОКЕЙНИ СРЕЩИ И ФОРУМИ СЕ ЗАБРАЯВА:
ал./1/ Внасяне на оръжие и подобни предмети.
ал./2/ Внасяне на спрейове със защитен газ.
ал./3/ Внасяне на стъклени бутилки.
ал./4/ Внасяне на обемни предмети.
ал./5/ Внасяне на сигнални ракети, светещи тела и пиротехнически изделия.
ал./6/ Внасянето и издигането на знамена и плакати с обидно съдържание и свастики.
ал./7/ Употребата на алкохолни напитки, наркотични и други упойващи вещества.
ал./8/ Употребата на допинг, анаболни стероиди и други забранени добавки.
ал./9/ Влизането в места забранени или ограничени за посетители.
ал./10/ Палене на огън.
ал./11/ Писане, облепяне и рисуване по стени и съоръжения използвани от БФХТ.
ал./12/ Замърсяване на зали, терени, трибуни и хотели използвани от БФХТ.
Чл. 4.
ал./1/
ал./2/
ал./3/

ОХРАНАТА НА ХОКЕЙНИТЕ СРЕЩИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ:
Стюарди подсигурени от клуба домакин или БФХТ.
Членове на комисията за борба с хокейното хулиганство.
Органите на МВР при необходимост.

Чл. 5. МЕРКИ ЗА БОРБА С ХОКЕЙНОТО ХУЛИГАНСТВО:
ал./1/ Психологическа индивидуална работа с участниците в дейността на БФХТ.
Отговорник: Председатели на КХ, УС на БФХТ, треньори, учители и където има
възможност и психолог. Срок постоянен.

ал./2/ Педагогическа индивидуална работа с непълнолетни и малолетни участници в
дейността на БФХТ, извършители на хокейно хулиганство.
Отговорник: Председатели на КХ, треньори и учители. Срок постоянен.
ал./3/ Преосмисляне на ценностната система на играта хокей на трева. Работа с
родители.
Отговорник: Членове на УС на БФХТ, КХ и КЕ.
ал./4/ Филмиране на публиката и терена на ДП, КБ, КНК, СК и турнири включени в
календара на БФХТ с цел превенция, а при нужда и за доказателство при
приложение на чл. 2, ал. 1 от УБДХ.
Отговорник: КСБХХ и УС на БФХТ. Срок постоянен.
ал./5/ Взаимодействие с органите на МВР по определен предварително оперативен план.
Отговорник: КБХХ. Срок постоянен.
Чл. 6. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ
ал./1/ Всеки регистриран случай на хулиганство се разглежда от КСБХХ по доклад от
турнирния директор или други длъжностни лица.
ал./2/ За извършено нарушение по чл. 2 и чл. 3 от Наредбата на КСБХХ може да наложи
наказание ”глоба” в размер до 300 лв.
ал./3/ При по-сериозни нарушения комисията може да внесе предложение пред УС на
БФХТ за налагане на наказание ”глоба” в размер до 1000 лв. или да се препрати
за решаване от други институции по компетентност, съгласно Устава и
Административно-устройствения правилник на БФХТ.
Настоящата Наредба за превенция и борба с хокейното хулиганство с системата
на БФХТ за 2013 г. е изготвена от Комисията по сигурността и борба с хокейното
хулиганство и е приета от УС на БФХТ на 28.05.2011 г.
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