
 

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

 
 

Р Е Г И С Т Ъ Р 
НА ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ НА БФХТ, КОИТО СЕ ПРИСЪЖДАТ ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ 

ХОКЕЯ 
 
 
 

I. Почетен знак за особени заслуги – ЗЛАТЕН (ПЧЗ). Отличието се 
връчва на български и чуждестранни граждани съпричастни на хокейната 
идея не по-малко от 30 /тридесет/ години с изключителни заслуги 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 
от МОК, МФХ или ЕФХ. До настоящия момент няма носители на 
почетното отличие. 

 
  

II. Почетен знак за особени заслуги – СРЕБЪРЕН (ПЗС). Отличието се 
връчва на български и чуждестранни 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 
отличени: 

1) ПЗС 01 – Симеон Кралев през 2010 г. 
2) ПЗС 02 – Лъчезар Димитров през 2010 г. 
3) ПЗС 03 – Антонио Антонов през 2010 г. 
4) ПЗС 04 – Бончо Златев през 2011 г. 
5) ПЗС 05 – Вълчо Карагьозов през 2011 г. 
6) ПЗС 06 – Галин Карагьозов през 2011 г. 
7) ПЗС 07 – Димитър Драгоев през 2011 г. 
8) ПЗС 08 – Йорг Шенк през 2011 г. 
9) ПЗС 09 – Чавдар Иванов през 2011 г. 

10) ПЗС 10 – Николай Павлов през 2016 г.  
11) ПЗС 11 – Стефан Чавдаров през 2016 г. 
12) ПЗС 12 – Ели Атанасова през 2016 г. 
13) ПЗС 13 – Норман Хюс през 2016 г. 
14) ПЗС 14 – Александър Захариев през 2016 
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15) ПЗС 15 – Веселин Захариев през 2016 г. 
16) ПЗС 16 – Николай Янчев през 2016 г. 
17) ПЗС 17 – Даниела Тонкова през 2016 г. 
 

 
III. Почетен знак за особени заслуги – БРОНЗОВ (ПЗБ). Отличието се 

връчва на български и чуждестранни граждани съпричастни на хокейната 
идея не по-малко от 10 /десет/ години и допринесли съществено 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. До 
настоящият момент с наградата са отличени: 

1) ПЗБ 01 – Симеон Кралев през 2007 г. 
2) ПЗБ 02 – Антонио Антонов през 2007 г. 
3) ПЗБ 03 – Бончо Златев през 2007 г. 
4) ПЗБ 04 – Лъчезар Димитров през 2007 г. 
5) ПЗБ 05 – Галин Карагьозов през 2007 г. 
6) ПЗБ 06 – Вълчо Карагьозов през 2007 г. 
7) ПЗБ 07 – Чавдар Иванов през 2007 г. 
8) ПЗБ 08 – Райчо Данаилов през 2010 г. 
9) ПЗБ 09 – Йорг Шенк през 2010 г. 

10) ПЗБ 10 – Александър Захариев през 2011 г. 
11) ПЗБ 11 – Антоанета Иларионова през 2011 г. 
12) ПЗБ 12 – Веселин Захариев през 2011 г. 
13) ПЗБ 13 – Владимир Аврионов през 2011 г. 
14) ПЗБ 14 – Владимир Михайлов през 2011 г. 
15) ПЗБ 15 – Валентин Велев през 2011 г. 
16) ПЗБ 16 – Даниела Тонкова през 2011 г. 
17) ПЗБ 17 – Ели Атанасова през 2011 г. 
18) ПЗБ 18 – Емил Алексиев през 2011 г. 
19) ПЗБ 19 – Емилия Цветанова през 2011 г. 
20) ПЗБ 20 – Иван Лозанов през 2011 г. 
21) ПЗБ 21 – Йордан Пенев през 2011 г. 
22) ПЗБ 22 – Мариан Каменов през 2011 г. 
23) ПЗБ 23 – Мирчо Дончев през 2011 г. 
24) ПЗБ 24 – Михаил Младенов през 2011 г. 
25) ПЗБ 25 – Николай Колев през 2011 г. 
26) ПЗБ 26 – Николай Павлов през 2011 г. 
27) ПЗБ 27 – Николай Янчев през 2011 г. 
28) ПЗБ 28 – Норман Хюс през 2011 г. 
29) ПЗБ 29 – Петър Гунчев през 2011 г. 
30) ПЗБ 30 – Петко Гецов през 2011 г. 
31) ПЗБ 31 – Петър Мирчев през 2011 г. 
32) ПЗБ 32 – Расим Рафет през 2011 г. 
33) ПЗБ 33 – Светлин Стойнев през 2011 г. 



34) ПЗБ 34 – Станимир Чакалов през 2011 г. 
35) ПЗБ 35 – Стефан Чавдаров през 2011 г. 
36) ПЗБ 36 – Стоян Хранов през 2011 г. 
37) ПЗБ 37 – Георги Сапунджиев през 2012 г. 
38) ПЗБ 38 – Дануша Найденова през 2012 г. 
39) ПЗБ 39 – Мария Вълкова през 2012 г. 
40) ПЗБ 40 – Матей Кътовски през 2012 г. 
41) ПЗБ 41 – Нели Банкова през 2012 г. 
42) ПЗБ 42 – Росита Ангелова през 2012 г. 
43) ПЗБ 43 – Евгени Йорданов - старши 
44) ПЗБ 44 – Мария Стоянова през 2012 г.  
45) ПЗБ 45 – Борислав Делчев през 2015 г.(наградата е връчена на ОС 

2016) 
46) ПЗБ 46 – Цветелина Лазарова през 2015 г. (наградата не е връчена) 
47) ПЗБ 47 – Мария Шишкова през 2015 г.  
48) ПЗБ 48 – Красимир Вълков през 2015 г.  
49) ПЗБ 49 – Николай Марков през 2016 г. 
50) ПЗБ 50 – Севдалин Хъшинов през 2016 г. 
51) ПЗБ 51 – Евгени Йорданов – младши през 2016 г. 
52) ПЗБ 52 – Петя Панова през 2016 г. 
53) ПЗБ 53 – Емилия Витанова през 2016 г. 
54) ПЗБ 54 – Хайри Чаушев през 2016 г. 
55) ПЗБ 55 – Иво Джокин през 2016 г. 
56) ПЗБ 56 – Елена Пешева през 2016 г. 
57) ПЗБ 57 – Кольо Христов през 2016 г. 
58) ПЗБ 58 – Татяна Димитриеска 2016 г. 
59) ПЗБ 59 – Иван Сандански 2016 г. 
60) ПЗБ 60 – Любен Тотев 2019 г. 
61) ПЗБ 61 – Християн Василев 2019 г. 

 
IV. 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 с 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.). 

№ 01 ПП/ 2019 - Симеон Кралев - решение на XXV ОС на БФХТ. 
 

V. 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.). . 

№ 01 ПЧ/ 2005 -  Димитър Хараламбиев – решение на ОС на БФХТ преди 
утвърждаването на РВПН; 
№ 02 ПЧ/ 2005 – Йорг Шенк – решение на ОС на БФХТ преди утвърждаването 
на РВПН; 
№ 03 ПЧ/ 2019 – Никола Горчев – Решение на XXV ОС на БФХТ. 
 
 

Актуализация: 07.03.2019 г. 
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