
 
З А П О В Е Д  

№  016Й/21.05.2020 г. 
 
 

Във връзка с обявената Заповед на министъра на здравеопазването на РБ – 
Кирил Ананиев, с № РД-01-272/20.05.2020г., и последвала Заповед РД-09-
533/20.05.2020 г. на министъра на ММС, видоизменям Заповед 
015Й/14.05.2020 на председателя на БФХТ, както следва: 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Считано от 22 май 2020 г. възстановявам учебно - тренировъчните 

занимания в клубовете по хокей (КХ)– членове на БФХТна открито и 
закрито, а от 26 май 2020 г. се възстановяват и заниманията при 
подрастващите до 18 г.Главният треньор на НО да организира и 
провежда групови занимания и тестирания на националните 
състезатели съгласно утвърдения от УС годишен план – график на НО 
до 15 за 2020г. Всички учебно – тренировъчни мероприятия на КХ и 
НО да се провеждат при стриктно спазване на следните методични, 
организационни и хигиенични изисквания: 

• тренировъчния процес и контролните тестирания да се провежда без 
състезателен характер, в т. ч.  организиране на двустранни учебни игри, 
контролни и приятелски срещи; 

• в тренировъчните занимания могат да участват до 12 състезателя, при 
спазване на строги хигиенични мерки; 

• на терена не се допускат лица с повишена температура, респираторни 
симптоми, с отворени рани, обриви, секреция от носа, възпалени очи и 
други симптоми на ОРЗ; 

• преди започване на тренировъчното занимание, с дистанционен 
термометър да се измерва телесната температура на всеки състезател 
или всеки състезател да я измерва с личен контактен термометър.  

• при условие, че се ползват общи топки и помощни пособия преди и 
след тренировката да се дезинфектират и разпределят поотделно на 
всеки състезател.  

• забранява се ползване на общи стикове, ръкавици, маски и други 
предпазни средства, както и смяна на личните уреди и пособия между 
състезателите. Личните стикове, ръкавици, маски и други предпазни 
средства да се носят единствено и само в лични калъфи и да се 
дезинфектират преди и след тренировката; 

• всеки участник в заниманията да носи личен дезинфектант; 
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• всеки състезател да ползва надписани индивидуални бутилка/и с вода 
или други течности, като треньорите следят за коректното им 
използване; 

• забранява се достъп на зрители или приятели на състезателите на 
стадиона. Родителите/настойниците придружаващи подрастващи 
състезатели, намиращи се на територията на спортното съоръжение, да 
спазват разстояние един от друг – не по малко от 5 м. 

• не се ползват съблекални и бани,състезателите и треньорите пристигат 
екипирани и се грижат (дезинфекцират) индивидуално за 
тренировъчната си екипировка; 

• задължително минимално разстояние между състезателите и 
треньорите 5 метра. 

2. Отговорността по спазването на настоящата заповед възлагам на 
треньорите по клубове и главния треньор на НО при занимания с 
национални състезатели. 

3. Нарушителите на Заповедта, ще бъдат санкционирани от 
компетентните органи, съгласно действащото законодателство; 

4. Копие от настоящата заповед да се носи от водещият заниманието 
треньор и да се представя при поискване от органите на РЗИ или МВР.  

5. Настоящата Заповед, както и актуалните Заповеди на Министъра на 
здравеопазването и на младежта и спорта,  да се сведат до знанието 
всички КХ - членове на БФХТ, членовете на УС, Председателите и 
членовете на БФХТ,  помощните органи, официалните и длъжностни 
лица на КХ от АМ - г-ца Росина Красимирова. 

6. Заповедта да се публикува в електронната страница и фейсбук  
страницата на БФХТ. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФХТ: 
 

   
ЙОРГ ШЕНК 

 
 
 

 


