
 

30 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА (БФХТ) 

-ФАКТИ/СЪБИТИЯ/ПОСТИЖЕНИЯ- 

Историческите извори и артефактите ни дават обективна информация, че игри със стик 
(пръчка) и топка, наподобяващи съвременния хокея са практикувани, както в древността (Египет и 
Етиопия 2000 г. п. н.е.), така и през античността (Гърция 550 г. п. н.е., източна Азия – вътрешна 
Монголия и Китай 300 г. п. н. е.), средновековието (Англия – Х-ХІІІ в.) и историческия периода 
обхващащ новото време от великите географски открития (Южна Америка – ХVІ в.) до 
индустриална Англия (ХVІІІ – ХІХ в.) . Съвременното наименование на играта „хокей/hockey“ се 
появява за първи път в Англия през XIV век, когато крал Едуард III издава прокламация, обявяваща 
практикуването на спортове/занимания за свободното време от низшето съсловие като извън 
законна дейност. 

Сведения за появата на хокея в България датират от на ХІХ в. до 30-те години на ХХ 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 е основана на  06. Юни 1991 г., от група ентусиасти, 
спортни деятели и представители на трите съществуващи спортни сдружения: „ДФС „Хеброс“ – 
Харманли, ДФС „Дружба“ – Нови Искър и КХТ „Академик“ – София. 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 (2029 – до 
днес). Основоположникът и първи генерален секретар на федерацията - Никола Горчев, успява да 
изгради крехка управленска и клубна структура.  

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. Първият държавен шампион 
в зала е отборът на Хеброс - Харманли. 

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. Първият държавен 
шампион на открито отново е отборът на Хеброс – Харманли. С приемането на България за 
пълноправен член на МФХ (1992), се дава възможност на клубните отбори и националните 
гарнитури да  представляват страната ни на международната сцена! Представители на БФХТ, 
участват активно в работата на 14 Конгреса на МФХ - всичките провели се след 1992 г. През 2010 г. 
по време на 42 Конгрес в Монтрьо - Швейцария, МФХ награждава Антонио Антонов в качеството 
му на координатор за развитието на хокея в югоизточно Европа. Наградата – медал „Етиен 
Гличич“ е връчена на носителя за заслуги в развитието на хокея в България и региона на 
югоизточна 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. 
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5. През 1993 г. БФХТ е приета за член на Европейската федерация по хокей (ЕФХ), през същата 
година се провежда и първото издание на ‘‘Купа България‘‘ - мъже. Първият носител на ‘‘Купа 
България‘‘ е отборът на Балкан – Нови Искър. С приемането на България за пълноправен член на 
ЕФХ по време на ХІІІ Генерална асамблея провела се през 1993 г. в Дъблин, се дава възможност на 
страната ни за участие в официални европейски спортни събития на национално и клубно ниво. 
Дава се възможност също и на български представители да участват пълноценно в работата на 
органите за управлението на хокея в Европа. Делегати на БФХТ са участвали в работата на всички 
провели се след 1993 г.  -  19 Генерални асамблеи на ЕФХ. Българските представители избирани за 
членове на работни комисии  на ЕФХ са: Антонио Антонов (треньорски съвет 2003 – 2004, комисия 
по развитие 2005 – 2020, координатор на ЕФХ за развитие на хокея в югоизточна Европа 2007 - 
2017), Стефан Чавдаров (комисия за хокей в зала 2013-2014), Татяна Димитриеска (Комисия за 
хокей в зала 2015-2016), Марина Захариева (Комисия по назначенията 2019 - 2020), Лилия 
Ананиева (Комисия по развитието 2019 - 2020). След първото си участие в официална европейска 
спортна проява – квалификация за ЕПН, Прага 1998, България участва в 41 ЕПН (28 за мъже и 13 за 
жени), от които 37 на открито и 4 в зала. След първото ни участие в европейско клубно първенство 
в зала, София 1996 г. до настоящия момент. клубните ни отбори са участвали в общо 45 ЕКП (мъже 
– 35, жени - 10), от които 20 на открито и 25 в зала. 

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. От 1994 г. до днес се 
провеждат общо 16 форума, девет от които в България (през 1994, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012, 
2013, 2015 и 2018) и 54 БП/ЮИЕП (балкански/югоизточно европейски първенства) – 30 за мъже и 
юноши и 24 за жени и девойки (25 на открито и 28 в зала).  

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. Второто място със 129 
призови класирания - 59 първи места, 42 втори и 28 трети се заема от КХТ Академик плюс, а 
третото място в ранглистата по призови класирания, заема КХТ „Крам Комплекс“ с общ брой 
медали 86 - 15 златни, 31 сребърни и 40 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, от които: 17 в ЕКПО за мъже, 3 в ЕКПО за жени, 18 в ЕКПЗ за мъже и 5 в ЕКПЗ при жените. Най 
– голям брой участия в европейските клубни първенства, регистрират състезателите на КХ НСА - 
общо 21, т.е. почти 50 % от общия брой. Клубните ни отбори са регистрирали 19 призови 
класирания в различните дивизии на турнирите „Challenge“, 13 от тях са спечелени от КХ НСА - 6 
златни и 7 бронзови отличия. Три призови класирания са регистрирали КХТ Академик плюс, а с по 
едно са: КХТ Славия 2005, СКХТ Стик ГТ и ЖКХ Локомотив 1929. 

9. От проведените 15 издания на годишната класация „Най – добрите в системата на БФХТ“, 
юбилейните класации посветени на 10, 20 и 25 годишнината на федерацията, резултатите от 
призовите класирания от участия в състезания на национално и международно равнище показват, 
че най – титулуваните спортисти, треньори, съдии и клубове са: 



Венцислава Босолова – безспорният лидер при състезателките по хокей на национално и 
международно ниво; 

Мартин Петков, Петър Кътовски и Радослав Грозков – лидерите с по три номинации при 
мъжете хокеисти; 

Симеон Илиев и Стефан Чавдаров – най – успешните треньори в 30 – годишната история на 
БФХТ, с по четири годишни номинации; 

Руслан Стефанов – треньорът с най – престижното класиране на национален отбор в 
историята на българския хокей – ЕПН по хокей 5, Албена 2019; 

Антонио Антонов – треньорът на първото десетилетие (1991 - 2001). Без загубен мач на 
национално ниво с отборите на СКХТ „Локомотив“ София. в продължение на четири години от м. 
април 1995 г. до м. юни 1999 г. Единственият треньор с официални победи над холандски отбори 
и спечелен международен турнир в „Меката“ на хокея - Нидерландия.; 

Стефан Чавдаров – най – успешният български треньор в чужбина. С отбора на „Лоренцони“ 
– Бра, Италия печели четири шампионски титли в зала, две на открито и три купи на Италия. 
Единственият българин, треньор на отбор участващ в европейските клубни първенства в дивизия 
„А“.; 

Даниела Тонкова – треньорът на двадесетилетието, с най – дългогодишен непрекъснат стаж 
в българския хокей (1997-2020). Най – значимият успех в кариерата и е 1-то място с отбор жени на 
КХ НСА, от ЕКПО, Мурска Субота, Словения 2011 г.; 

Петър Кътовски – първият българин, национален треньор на чужда държава (Словения). 
Веселин Захариев – първият българин, международен съдия по хокей, с четири годишни 

номинации; 
Християн Василев – най - успешният български съдия, участник на младежките Олимпийски 

игри в Буенос Айрес 2018 – арбитър на 8 срещи от мъжката програма, в т.ч. полуфинал и финал. 
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, 1 – КХ  „Мечките“ - Баните е кандидат член, 
а 3 от прекратилите членство – СКХТ „Шампиони“ – Бургас, СКХТ „Евлоги Георгиев“ – Тръстеник и 
КХТ „МГУ“ – София, правят опити да възстановят членството си. 

11. От учредяването си до 2021 г., БФХТ е провела 28 заседания на Общото събрание, на които са 
избрани:  8 Управителни съвети, 7 Председатели и 23 членове на УС. До 1999 г., 
административната, организационната и спортно-техническата дейност на федерацията се е 
ръководила от избран от ОС Генерален секретар, а с наложените през 2000 г. промени на Устава 
на БФХТ, тази ръководна роля се възлага на Изпълнителен директор, избиран от УС. 

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. 
13. В системата на БФХТ са функционирали 17 помощни органи/комисии, председателството на 
които е било поверявано на 49 деятели и общественици. В работата на помощните органи на 
федерацията, участие са взели над 200 спортни деятели, общественици и доброволци. Днес 
активна дейност имат 14 комисии, в които членуват 87 федерални доброволци.  
14. По сведения на съвременници, до 1999 г. в офиса на федерацията не са назначавани щатни 
служители. Под ръководството на Генералния секретар, петима нещатни сътрудници, вкл. и НТ са 
изпълнявали незначителната по обем административна, организационна и спортно-техническа 
дейност. От 2000 г. до днес, през офиса на БФХТ са преминали 30 щатни и нещатни сътрудници: 
11 технически/ административни секретари, 7 касиер-счетоводителя и 12 международни 



сътрудници. За кратки периоди като нещатни сътрудници, съгласно административно - 
устройствения правилник на федерацията са работили -  домакин и спортно-технически 
мениджър. 
15. В различните възрастови групи на мъжко направление са работили 11 национални треньори и 
18 мениджъри, а в женско съответно - 10 треньори и 10 мениджъри. В регистъра на спортно-
педагогическите кадри на ММС по чл. 6, ал. 2 от ЗФВС до 2019 г. са вписани 86 треньори по хокей, 
по – голямата част от които завършили специалност „Хокей на трева“ към НСА „Васил Левски“. В 
разкрития по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС след 2019 г. регистър на треньорите към ММС, са 
регистрирани едва 14 треньори по хокей, а над 20 са в процедура  на вписване. 
16. Петима българи са придобили международна категория за съдии по хокей,  четирима мъже: 
Александър Захариев (2011), Веселин Захариев (2013), Християн Василев (2014), Николай Петков 
(2018) и една дама – Михаела Димитрова (2019). 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. Спортни събития по хокей организирани от 
турнирен директор Антонио Антонов са: ЕПН по хокей за девойки до 16 г., София 2002; Купата на 
четирите нации, Виница 2011; ЕКП по хокей, Трофи, Виена 2013; Значими спортни събития с 
участие на български ТО или секретари са: Антонио Антонов – Световна Купа „Трофи“, 
Мюнхенгладбах 2010, Европейска Шампионска Лига - мъже, Ротердам 2012 и Световна Лига – 
мъже, Зелина 2014; Марина Захариева – Европейско първенство на нациите по хокей в зала, жени, 
Дивизия 1, Прага 2018 г., Европейско клубно първенство по хокей в зала, Дивизия 1, Хамбург 2019. 
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. До 2020 г., почетни отличия на БФХТ за заслуги и принос към развитието на хокея в 
България са получили 79 деятели и общественици, в т. ч. 2 чуждестранни граждани от които 17 са 
наградени със „Почетен знак за отличие СРЕБЪРЕН“, а 62 с „Почетен знак за отличие БРОНЗОВ“. 
БФХТ е номинирала и един Почетен Председател на федерацията – Симеон Кралев (2019) и 
трима Почетни Членове: Димитър Хараламбиев (2000), Йорг Шенк (2004) и Никола Горчев (2019). 
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“. 
20. В научната сфера у нас са разработени и защитени 107 научни труда, от които: 5 дисертации, 
24 дипломни (ДР) и 79 курсови работи (КР). От тях, 104 научни труда са разработени и защитени в 
НСА „Васил Левски“. Един дисертационен труд  и една ДР са разработени и защитени в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, а една ДР в ОКС „Магистър“ е защитена в ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“, но 
научният ръководител на дипломанта е преподавател от НСА „Васил Левски“. 
21. В публикуваната у нас научна, методична и приложно литература са отпечатани 122 издания, 
от които 12 учебници и учебни помагала, 30 книги, в т.ч. състезателни правилници  открито (8), 
зала (8), нормативни актове (14) и 80 научни публикации от научни списания и сборници с 
доклади от научни конференции и симпозиуми. 

 
БФХТ 
01/06/2021 

                                     


