
30 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА (БФХТ) 

-ФАКТИ/СЪБИТИЯ/ПОСТИЖЕНИЯ- 

Наименование на играта „хокей/hockey“ се появява за първи път в Англия през 
XIV век,.  

В края на 80-те години на миналия век „ ДФС „Хеброс“ – Харманли и ДФС 
„Дружба“ – Нови Искър създават първите хокейни секции. С учредяването на  КХТ 
„Академик“ – София в началото на 1991 г. се създават предпоставки за учредяването на 
федерация.  

1. Българската федерация по хокей на трева (БФХТ) е основана на  06. Юни 1991 г., от 
група ентусиасти, спортни деятели и представители на трите съществуващи спортни сдружения: 
Учредяването на федерацията полагат основите  на организираната дейност и системното развитие 
на хокея в България. 

2. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Димитър Харалампиев е 
първият председател на БФХТ (1991-1995 г.).  Председатели в последствие са били: Бойко Чонков 
(1995-1996 г.), Бончо Златев  (1997-2003 г.),  Симеон Кралев  (от 2003 – 2018) и Йорг Шенк (2019 – до 
днес).  

3. През 1991 г. БФХТ е приета за член на Българският олимпийски комитет, а в края на 
същата година се провежда и първото държавно първенство в зала за мъже.  

4. През 1992 г. БФХТ е приета за член на Международната федерация по хокей (МФХ), 
в същата година се провежда и първото държавно първенство на открито - мъже. През 2010 г. по 
време на 42 Конгрес в Монтрьо - Швейцария, МФХ награждава Изпълнителния директор на БФХТ, 
Антонио Антонов, в качеството му на координатор за развитието на хокея в югоизточно Европа.. 
През 2018 г. ЕФХ номинира Антонио Антонов за член на Комисията по образование и развитие (КОР) 
към МФХ, представляващ Европа. Управителният съвет на световната централа, единодушно 
избира Антонов за член на КОР с мандат 2019 – 2021 г. 

5. През 1993 г. БФХТ е приета за член на Европейската федерация по хокей (ЕФХ),  

6. През 1994 г. България е инициатор на първият Балкански форум за развитие на 
хокея с участието на представители от Гърция, Румъния и бивша Република Югославия, в резултат 
на което през 2005 г. в София се провежда и първото Балканско първенство по хокей за мъже. И 
днес БФХТ е основен двигател за развитието на хокея на трева на Балканите.  

7. В периода от 1991 до 2020 г. БФ по хокей на трева е планирала 414 ДП/НК 
(държавни първенства/национални купи) във възрастовите групи от 10 годишни до мъже и жени, 
като е организирала 353. В организираните и проведени от БФХТ - 353 ДП/НК, федерацията е 
раздала 1055 комплекта медали, разпределени между 33 клуба по хокей. Клубът по хокей  „НСА“ 
е абсолютен лидер по призови класирания от държавните първенства и национални купи с общо 
203 спечелени медала, от които 116 златни, 70 сребърни и 17 бронзови.  

8. От първото участие на КХТ Академик София през 1996 г. в европейско клубно 
първенство (ЕКП) до настоящия момент (2020 г), българските хокейни клубове са регистрирали 
общо 43 участия в ЕКП,  

10. През тридесет годишният период от съществуването на БФХТ са учредени 66 
клуба, 58 от които след 2000 г. Днес, 19 от тях са членове на БФХТ,  
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12. През 2000 г. е създадена регионална структура на БФХТ, която до 2012 г. е 
включвала 6 зони: Витоша, Добруджа, Мизия, Родопа, Струма и Тракия. През 2020 г. с решение на 
УС, регионалната структура се окрупнява, като от съществуващите 6 зони се формират три - 
обединени: Витоша и Струма, Добруджа и Мизия и Родопи и Тракия. Петнадесет (15) спортни 
деятели и общественици са ръководили зоните през различни периоди от време. 

16. Петима българи са придобили международна категория за съдии по хокей,  
четирима мъже: и една дама . Най – големият успех на българското съдийство е назначаването на 
Християн Василев за съдия на Младежките Олимпийски игри в Буенос Айрес през 2018 г. По време 
на Олимпиадата, българският съдия получава 12 назначения, вкл. на полуфинал и финала при 
младежите. 

17. Четирима българи са удостоявани с честа да участват в администрирането и 
организацията на официални спортни прояви под егидата на МФХ или ЕФХ: Антонио Антонов – 
ТД/ТО и секретар от 2002 г.,  Марина Захариева – ТО и секретар от 2011 г., Николай Янчев – ТО и 
секретар от 2012 и Веселин Захариев – ТО и секретар от 2019 г.  

18. Признание за заслуги и приноси към развитието на хокея  на международно ниво 
е получил един представител на България – Антонио Антонов, медал „Етиен Гличич“  на МФХ и 
“Diploma of Merit“ от ЕФХ.  

19. В областта на българския хокей на трева са реализирани 74 проекта, в т.ч. 29 
международни и 3 научни. В по – голямата си част, тяхното разработване и реализацията е 
осъществена от преподавателите и студентите от НСА „Васил Левски“. 

 
БФХТ 
01/06/2021 

                                     
 


