
 
П Р А В И Л А 

за категоризация на членуващи в БФ по хокей на трева спортни клубове, 
определени в Правилника за прилагане на ЗФВС 

                                       
Чл. 1 (1) Категоризацията на членуващите в БФ по хокей на трева (БФХТ) спортни клубове 

се извършва по правила и критерии, определени в чл. 6, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за физическо възпитание и спорта (ЗФВС), съгласно чл. 17, ал. 
2, т. 5 от същия закон и Наредбата за изчисляване на точковите показатели на КХ 
(НИТПКХ) на БФХТ. 

 (2) Категоризацията се извършва между две спортно-състезателни години съобразно 
критерии, отразяващи резултатите на дейността от предходната година и 
планираните показатели през текущата. 

Чл. 2  На база утвърдените от Управителния съвет (УС) на БФХТ точкови показатели, 
отразяващи дейността на клубовете по хокей (КХ) в системата на федерацията, 
съгласно НИТПКХ от предходната спортно-състезателна година и регистрираните 
състезатели, треньори, съдии, длъжностни лица администриращи ДП и подадените 
заявки за участия в спортния календар на БФХТ, се определят следните критерии за 
категоризация на КХ, както следва: 

Ал. 1  ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – изискванията към КХ от тази категория са да отговарят 
на следните условия: 

1.1 да имат общ брой точкови показатели, съгласно НИТПКХ - повече от 5 000 т.;  
1.2 да развиват мъжко и женско направление през текущата година; 
1.3 да имат състезатели, включени в разширените състави на националните отбори по 

хокей на Р.България за текущата година; 
1.4 да имат заявки за участие в Европейски клубни първенства през текущата година; 
1.5 да са подали заявки за участие в Държавните първенства (ДП) за мъже и жени и 

поне в две възрастови групи от подрастващите – деца до 12 г., момичета и момчета 
(м/м) до 14 г., юноши и девойки (ю/д) до 16 г. и юноши и девойки до 18 г.; 

1.6 над 50 броя картотекирани в регистъра на БФХТ състезатели и над 100 включени в 
организирани занимания; 

1.7 задължително участие в Олимпийска и Неолимпийска дисциплина; 
1.8 да провеждат учебно-тренировъчната си дейност на спортна база вписана в 

Електронния публичен регистър на спортните обекти и съоръжения към МФВС; 
1.9 да имат регистриран за текущата година поне 1 треньор с лиценз „А“ съгласно 

Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността „главен 
треньор“, съгласно чл. 8 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта и поне 1 треньор с лиценз „В“ 
съгласно Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността 
„главен треньор“, съгласно чл. 8 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта; 

1.10 да имат регистрирани за текущата година 3 съдии и/или длъжностни лица, 
администриращи ДП; 

1.11 Клубовете от тази категория, трябва да отговарят на 8 от 10 критерия по-горе. 
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Ал. 2  ВТОРА КАТЕГОРИЯ – изискванията към КХ от тази категория са да отговарят на 
следните условия: 

1.1 да имат общ брой точкови показатели, съгласно НИТПКХ от 1 000 до 4 999 т.;  
1.2 да развиват мъжко или женско направление през текущата година; 
1.3 да имат състезатели, включени в разширените състави на националните отбори по 

хокей на Р.България за текущата година; 
1.4 да са подали заявки за участие в Държавните първенства (ДП) за мъже или жени и 

поне в две възрастови групи от подрастващите – деца до 12 г., момичета и момчета 
(м/м) до 14 г., юноши и девойки (ю/д) до 16 г. и юноши и девойки до 18 г.; 

1.5 над 40 броя картотекирани в регистъра на БФХТ състезатели и над 80 включени в 
организирани занимания; 

1.6 задължително участие в Олимпийска и Неолимпийска дисциплина; 
1.7 да провеждат учебно-тренировъчната си дейност на спортна база вписана в 

Електронния публичен регистър на спортните обекти и съоръжения към МФВС; 
1.8 да имат регистриран за текущата година поне 1 треньор с лиценз „В“ съгласно 

Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността „главен 
треньор“, съгласно чл. 8 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта и поне 1 треньор с лиценз „С“ 
съгласно Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността 
„треньор“, съгласно чл. 6 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта; 

1.9 да имат регистрирани за текущата година 2 съдии и/или длъжностни лица, 
администриращи ДП; 

1.10 Клубовете от тази категория, трябва да отговарят на 7 от 9 критерия по-горе. 
Ал.    3  ТРЕТА КАТЕГОРИЯ – изискванията към КХ от тази категория са да отговарят на 

следните условия: 
1.1 да имат общ брой точкови показатели, съгласно НИТПКХ до 999 т.;  
1.2 да развиват мъжко или женско направление през текущата година; 
1.3 да са подали заявки за участие в Държавните първенства (ДП) поне в две 

възрастови групи отразени в чл. 1 от НПТХ; 
1.4 над 20 броя картотекирани в регистъра на БФХТ състезатели и над 40 включени в 

организирани занимания; 
1.5 задължително участие в Олимпийска или Неолимпийска дисциплина; 
1.6 да провеждат учебно-тренировъчната си дейност на спортна база вписана в 

Електронния публичен регистър на спортните обекти и съоръжения към МФВС; 
1.7 да имат регистриран за текущата година поне 1 треньор с лиценз „С“ съгласно 

Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността „треньор“, 
съгласно чл. 6 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта и 1 треньор с лиценз „D“ съгласно 
Статута на треньорските кадри към БФХТ и отговарящ на длъжността „помощник 
треньор“, съгласно чл. 5 от Наредба № 2 от 25.10.2011 г. за професионалната 
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, издадена от 
Министъра на физическото възпитание и спорта; 

1.8 да имат регистрирани за текущата година 1 съдия и/или длъжностно лице, 
администриращи ДП; 

1.9 Клубовете от тази категория, трябва да отговарят на 6 от 8 критерия по-горе. 
Чл. 4  Категоризацията на КХ се извършва ежегодно от комисията по изготвяне на 

ранглистите и оценка на дейността на КХ и категоризация в периода от 01 
декември до 31 януари. 



Чл. 5 (1) Изготвеният от комисията по ранглистите и оценка на дейността на КХ и 
категоризация регистър на категоризираните КХ се внася за утвърждава в УС от 
председателя или друг упълномощен член на комисията, след което се публикува 
на официалната страница на БФХТ www.bghockey.org и страницата ни във 
фейсбук. 

(2) Регистърът на категоризираните клубове е в сила от 1 февруари до 30 ноември на 
календарната година. Същият може да се актуализира от КИРОДКХ, но промяната 
на категориите на КХ се извършва единствено и само след решение на УС. 

 
Този Правилник за категоризация на членуващите в БФ по хокей на трева клубове 

по хокей е изготвен от Комисията по изготвяне на ранглистите и оценка на дейността 
на КХ и категоризация съвместно с доц. Антонио Антонов – Изпълнителен директор на 
БФХТ на заседание провело се на 16.04.2013 г. и приет от Управителния съвет на 
18.04.2013 г. 

 
Актуализирани: 27.09.2014 г. 
 

Изпълнителен директор на БФХТ:  

доц. Антонио Антонов 
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