
 
З А П О В Е Д  

№  018Й/31.03.2021 г.  
 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, 
зачестилите случаи със заразени състезатели и длъжностни лица на БФХТ, 
Заповедта на министъра на младежта и спорта с № РД-09-374/19.03.2021г., 
стартирането на сезон-открито и включените в Календар 2021 на БФХТ 
клубни турнири и на основание чл. 2, т 3 и чл. 5, т 9 от НПТХ 2021 на БФХТ, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Възлагам на Зоналните координатори на БФХТ – г-н Калоян Христов  

(зона “Витоша и Струма”), доц. д-р Николай Марков (зона ‘‘Мизия и 
Добруджа‘‘) и г-жа Ели Атанасова (зона ,,Тракия и Родопи‘‘), 
отговорността при организирането и провеждането на включените в 
Календар 2021 на БФХТ спортни прояви – клубни турнири, семинари 
и др., стриктното спазване на включените в  Заповед на ММС с № РД-
09-374/19.03.2021г. противоепидемични мерки и правила. 

2. РК имат право на своя отговорност и по свое усмотрение, временно да 
прекратяват, отменят, отлагат и подновяват планираните в Календар 
2021 спортни прояви, съобразно конкретната епидемиологична 
обстановка в съответния регион, населено място и определените от 
РЗИ указания, правила, разпоредби, инструкции и др.  

3. Всяко предприето действие от ЗК на съответната зона да се въвежда в 
сила с издаване на Заповед, която не може да противоречи на 
установените норми на НПТХ 2021 на БФХТ и регламентираните 
указания, правила, разпоредби, инструкции и др. на РЗИ. 

4. СТК да упражнява контрол върху спазването на нормативите на БФХТ 
и  Заповед на ММС с № РД-09-374/19.03.2021г. от страна на РК. 

5. Настоящата Заповед влиза в сила от 31.03.2021г. 
6. Настоящата Заповед да се сведе до знанието всички КХ - членове на 

БФХТ и ЗК от АМ - г-ца Росина Красимирова. 
7. Заповедта да се публикува в електронната страница и фейсбук  

страницата на БФХТ. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФХТ: 
  
 
                                           ЙОРГ ШЕНК 

BULGARIAN HOCKEY FEDERATION 
75 Vassil Levski Blvd., 1040 Sofia, Bulgaria 
tel.: +359 2 9300653 
e-mail: bf_hockey@yahoo.com 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ХОКЕЙ НА ТРЕВА  
1040 София, бул.” Васил Левски” 75 
тел.: +359 2 9300653 
http://www.bghockey.org/    


