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(Нормативният акт е утвърден от УС на БФХТ на 04. 08. 2007 г.)

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНИ НАГРАДИ НА БФХТ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ

Чл. 1. Почетен знак на БФХТ за особенни заслуги – златен. Отличието се
връчва на български и чуждестрани граждани съпричастни на хокейната идея не
по-малко от 30 (тридесет) години и допринесли за развитието на хокея в Р
България. Предсрочно се връчва и на лица оказали с дейността си съществен
принос за популяризирането на българския хокей в международен аспект –
получили престижни отличия на МОК, МФХ или ЕФХ.
Чл. 2. Почетен знак на БФХТ за особенни заслуги – сребърен. Отличието се
връчва на български и чуждестрани граждани съпричастни на хокейната идея не
по-малко от 20 (двадесет) години и допринесли за развитието на хокея в Р
България. Предсрочно се връчва и на лица оказали с дейността си съществен
принос за развитието, масовизирането и популяризирането на играта на
Национално ниво. До настоящият момент с наградата са отличавани:
Чл. 3. Почетен знак на БФХТ за особенни заслуги – бронзов. Отличието се
връчва на български и чуждестрани граждани съпричастни на хокейната идея не
по-малко от 10 (десет) години и допринесли за развитието на хокея в Р България.
Предсрочно се връчва и на лица оказали с дейността си съществен принос за
развитието, масовизирането и популяризирането на играта на Регионално и
местно ниво.
Чл. 4. Почетен Председател на БФХТ (ПП). Отличието се връчва на български
и чуждестранни граждани представлявали БФХТ в качеството си на Председатели
на УС, за не по – малко от два пълни мандата или не по – малко от 10 (десет)
години. Предложението и номинацията за това отличие се изготвя от УС след
единодушно решение на присъствалите на заседанието членове. Отличието –
специален плакет с логото на Федерацията и грамота се връчват на носителят от
Председателя на УС на церемония по точка от дневния ред, след гласуване и
решение с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите членове). Всеки ПП
може да присъства на заседания на УС и ОС с право на предложения по
дневния ред и заседателен (съвещателен) глас (приет от УС на 27.02.2019 г.).
Чл. 5. Почетен член на БФХТ (ПЧ). Отличието се връчва на български и
чуждестранни граждани в качеството си на учредители на БФХТ като ФЛ на
кръгли годишнини – 60/70/75/80 и т.н., както и на членове на УС, заемали

длъжността в продължение на три пълни мандата или не по – малко от 15
(петнадесет) години. Предложението и номинацията за това отличие се изготвя от
УС след единодушно решение на присъствалите на заседанието членове.
Отличието – специален плакет с логото на Федерацията и грамота се връчват на
носителят от Председателя на УС на церемония по точка от дневния ред, след
гласуване и решение с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите
членове). Всеки ПЧ може да присъства на заседания на ОС с право на
предложения по дневния ред и заседателен (съвещателен) глас(приет от УС
на 27.02.2019 г.). .
Чл. 6 Почетните знаци на БФХТ, се удостояват по решение на УС на БФХТ с
пълно мнозинство от присъстващите на заседанието членове. Връчват се от
Председателя на УС. При отсъсвие или невъзможност на Председателя, отличията
могат да се връчват от Изпълнителния директор на БФХТ или упълномощини
членове на УС.
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