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        На вниманието на тенис клубовете, 
        членове на БФТ 
 
 
  Уважаеми колеги, 
 
  С настоящото писмо Ви изпращаме важна информация относно следващата 
състезателна 2020-а година. Молим да се запознаете внимателно с всички части на това 
писмо и да спазвате съответните срокове. За въпроси можете да се свързвате с нас на 
официалния имейл на БФТ - office@bgtennis.bg . 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ НА РЕГИОНИТЕ 

 
  С цел подобряване на дейността на регионалните центрове, увеличаване на 
конкурентността в границите на отделните региони, даването на по-големи 
възможности на състезателите, БФТ планира да намали броя на регионите от 6 на 4 и 
да промени границите им, както следва: 

 Югозападен регион – досегашният Софийски регион 
 Южен регион – обединява досегашните Пловдивски и Хасковски регион 
 Морски регион – обединява досегашния Бургаски регион с някои области 

от досегашния Варненски регион (Варна, Добрич, Шумен) 
 Северен регион – обединява досегашния Плевенски регион с някои 

области на изток (Русе, Търговище, Разград, Силистра) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очакваме Вашите коментари относно предложението за прерайониране на 

регионите до 30 септември 2019 г. на - office@bgtennis.bg . 
 
 
 

mailto:office@bgtennis.bg
mailto:office@bgtennis.bg


 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА НА КЛУБОВЕТЕ 

 
  С решение на Управителния съвет ще се извърши административна проверка 
на клубовете, членове на федерацията. Всички клубове трябва да изпратят 
задължително до БФТ следните документи: 

 актуално удостоверение от Агенцията по вписванията или удостоверение 
за актуално състояние; 

 документ за правото на самостоятелно ползване на тенис база с поне два 
корта, върху които да осъществяват своята дейност ежедневно и 
целогодишно; 

 договор/и с треньор/и с лиценз за период не по-кратък от три години. 
 

  Ако документите не са оригинали, те трябва да бъдат заверени с печат на 
клуба, подпис на заверяващия и изписано „вярно с оригинала“. 

Документите трябва да бъдат изпратени сканирани по имейл 
office@bgtennis.bg, по поща на адрес: БФТ, София 1113, ул. „Незабравка“ 3-5, или 
представени в офиса на БФТ в срок до 15 октомври 2019 г. и не по-късно от 
картотекирането на състезателите за клуба за 2020 г. 
  Клубовете, които не изпратят изискваните документи, няма да могат да 
картотекират състезатели за 2020 г. Непредставянето на описаните документи може 
да се счита и за основание за предприемане на мерки съгласно чл.22, чл.23, чл.24 и 
чл.25 от Устава на БФТ. 
 

 

КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ 

 
  Началото на състезателната 2020 г. ще бъде 1 ноември 2019 г. Това налага 
картотекирането на състезатели от името на тенис клубовете, членове на БФТ, да се 
извърши в периода от 1 до 31 октомври 2019 г. 
  Напомняме, че само картотекирани състезатели могат да участват в турнири 
от календара на БФТ – както държавни, така и регионални. 
  Таксите за картотека остават същите, както и през 2019 г.: 
 

 До 
31.10.2019 г. 

От 01.11.2019 г. 
до 20.12.2019 г. 

След 
20.12.2019 г. 

До 8 г. (родени през 2012 г. и след това) 10 лв. 10 лв. 10 лв. 

До 10 г. (родени през 2010 и 2011 г.) 20 лв. 30 лв. * 40 лв. * 

До 12 г. (родени през 2008 и 2009 г.) 30 лв. 45 лв. * 60 лв. * 

До 14 г. (родени през 2006 и 2007 г.) 30 лв. 45 лв. 60 лв. 

До 16 г. (родени през 2004 и 2005 г.) 30 лв. 45 лв. 60 лв. 

До 18 г. (родени през 2002 и 2003 г.) 30 лв. 45 лв. 60 лв. 

Мъже и жени (родени през 2001 г. и преди това) 50 лв. 75 лв. 100 лв. 

Чужди граждани от страни извън ЕС 120 лв. 120 лв. 120 лв. 

* Състезатели до 12 г., които никога не са били картотекирани, не дължат увеличена такса при първата 
си картотека през цялата година. 
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  За картотекиране на състезатели е необходимо: 
 

1. Заплащане на съответните такси по банков път на сметката на БФТ: 
               БФТ – Първа Инвестиционна Банка АД 

        IBAN: BG59FINV91501217211712, BIC: FINVBGSF 
        Основание за превода: картотекиране и името на клуба. 
        Преводи без упоменато име на клуб и основание няма да се обработват. 
 

2. Изпращане на имейл адреса на БФТ office@bgtennis.bg, по поща на адрес: БФТ, София 
1113, ул. „Незабравка“ 3-5, или на място в офиса на БФТ на следните документи: 

 Копие на платежното нареждане за плащането на картотеката. 

 Списък на състезателите, подлежащи на картотекиране, с три имена, 
рождена дата и година (списъци с посочени ЕГН на състезатели няма да се 
приемат), подпечатан и подписан от председателя на клуба. 

 Ново за 2020 г.: В списъците задължително трябва да са отбелязани 
чуждите граждани, картотекирани в съответния клуб. Клубовете ще носят 
отговорност за предоставяне на неверни данни по този въпрос. 

 Копие от периодичен медицински преглед за всеки състезател. 

 Подписана от председателя на клуба и подпечатана декларация (в 
свободен текст), че клубът разполага с всички декларации за съгласие за 
картотекиране на състезателите в съответния клуб. Тези декларации 
трябва да бъдат подписани от родител/настойник за състезатели до 18 г. 
или от самите състезатели над 18 г., да се съхраняват от съответния клуб и 
при поискване да бъдат представяни пред БФТ. (За улеснение прилагаме 
към настоящото писмо примерна декларация.) 

 Ново за 2020 г.: Клубовете трябва да разполагат за всички състезатели с 
декларации, подписани от родител/настойник за състезатели до 18 г., или 
от самите състезатели над 18 г., за съгласие за обработване на лични 
данни. (За улеснение сме добавили примерния текст към приложената 
към настоящото писмо декларация за съгласие.) 
Всеки клуб трябва да изпрати на office@bgtennis.bg подписана от 
председателя на клуба и подпечатана декларация, че разполага с всички 
декларации за съгласие за обработване на лични данни на състезателите 
за картотекиране. 

 
 

ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗИ 

 
  До края на 2019 г. Комисията по треньорско обучение и лицензиране ще 
извърши актуализация на критериите за лицензиране на треньорите и определяне на 
отделните нива лицензи, на база на приетата от Министерството на младежта и спорта 
Наредба №1 за треньорските кадри. 

Комисията ще преразгледа всички издадени лицензи на треньори по тенис 
към БФТ. Таксите за треньорските лицензи за 2020 г. ще бъдат обявени след това. 
  Заплатените треньорски лицензи за 2019 г. ще важат до 31.12.2019 г., т.е. 
треньорите с платен лиценз за 2019 г. ще се зачитат с валиден лиценз до края на 
календарната година. 
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СЪДИЙСКИ ЛИЦЕНЗИ 

 
  Срокът за заплащане на съдийските лицензи за следващата година е 
20 декември 2019 г. Съдии без платен лиценз за 2020 г. не могат да работят на 
турнира от държавния и регионалния календар на БФТ, както и в международни 
турнири в България. 

Таксите остават същите, както и през 2019 г.: 
 

Главни съдии Съдии на стол Такса 

Категория „Регионална“ III категория 10 лв. 

Категория „Държавна“ II категория 20 лв. 

Категория „Държавно първенство“ I категория 30 лв. 

„Бяла значка“ на ITF „Бяла значка“ на ITF 40 лв. 

По-висока международна категория По-висока международна категория 50 лв. 

 
Съдия, притежаващ едновременно лиценз за съдия на стол и за главен съдия, 

заплаща таксата за по-високата от двете категории. 
Съдиите, които за първи път изкарват лиценз след участие в първоначален 

курс, не заплащат такса за периода до края на годината. 
След 20.12.2019 г. таксата ще се заплаща в двоен размер. 

 
  Съдийските лицензи могат да бъдат заплатени по банков път 
БФТ – Първа Инвестиционна Банка АД 
IBAN: BG59FINV91501217211712, BIC: FINVBGSF 
Основание за превода: съдийски лиценз и името на съдията. 
Преводи без упоменато име на съдия и основание няма да се обработват. 
 

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС 

 
  Размерът на членския внос на клубовете, членове на БФТ, ще бъде определен 
след приключване на административната проверка на документите им, спомената по-
горе в настоящото писмо. Членският внос за следващата година ще може да бъде 
заплащан от 1 януари до 31 март 2020 г. 
 

 

ЗАЯВКИ ЗА ТУРНИРИ ОТ КАЛЕНДАРА НА БФТ 

 
  Приложено към това писмо изпращаме условията за организиране и 
формуляр за заявяване на желание за домакинство на: международни турнири от 
календара на ITF и ТЕ, държавни лични и отборни първенства на открито и в зала, 
държавни турнири за 2020 г. 
  Молим да следвате инструкциите в това приложение и да изпратите заявките 
си в срок до 30 септември 2019 г. на имейла на БФТ office@bgtennis.bg. 
 
 

mailto:office@bgtennis.bg


 
 

 

ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ТЕНИС 

 
  Основната промяна в Наредбата за провеждане на състезанията по тенис за 
2020 г. е приетото от Общото събрание на БФТ в края на миналата година отпадане на 
националните ранглисти до 12 г. и получаването на точки за нея от държавните 
първенства и турнири до 12 г. 
  Други промени ще се разглеждат през следващите седмици от Техническата 
комисия и Треньорския съвет към БФТ. Молим клубовете, както и треньори, съдии и 
други заинтересовани лица, които имат предложения за промени в Наредбата, да ги 
изпратят до 30 септември 2019 г. на имейла на БФТ office@bgtennis.bg. 
  Настоящата Наредба за провеждане на състезанията по тенис за 2019 г. може 
да бъде намерена в официалната интернет страница на БФТ www.bgtennis.bg в раздел 
„За БФТ“ > „Документи“ > „Нормативни документи“. 
 
 

КАТЕГОРИЗАЦИОННИ КАРТИ 

 
  Изчисляването на точките на клубовете по категоризационните карти за 2019 
г. ще се извърши след приключването на състезателната година и публикуването на 
крайните годишни ранглисти на 21 октомври 2019 г. 
  В следващите седмици Техническата комисия към БФТ ще разглежда промени 
в категоризационната карта за 2020 г. Молим клубовете, които имат предложения за 
промени, да ги изпратят до 30 септември 2019 г. на имейла на БФТ office@bgtennis.bg  
  Настоящата категоризационна карта, както и допълнителните изисквания за 
различните категории членство към БФТ, могат да бъдат намерени в официалната 
интернет страница на БФТ www.bgtennis.bg в раздел „За БФТ“ > „Документи“ > 
„Нормативни документи“. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2020 Г. 

 
  Следващата състезателна година е от 1 ноември 2019 г. до 15 октомври 
2020 г. В турнирите от календара на БФТ в този период могат да участват: 
до 8 г. – родените през 2012 г. и след нея 
до 10 г. – родените през 2010 и 2011 г., както и спечелилите турнир до 8 г. 
до 12 г. – родените през 2008, 2009, 2010 и 2011 г. 
до 14 г. – родените през 2006, 2007, 2008 и 2009 г. и с ограничения през 2010 г. 
до 16 г. – родените през 2004, 2005, 2006 и 2007 г. и навършилите 12 г. род. 2008 г. 
до 18 г. – родените през 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г. и навършилите 13 г. род. 2007 г. 
мъже и жени – навършилите 14 г. към датата на започване на турнира. 
 
  Стартовите национални ранглисти до 14, 16 и 18 г. към 1 ноември 2019 г. ще 
се базират на спечелените точки през състезателната 2019 г. За ранглистите след 
турнирите преди държавните лични първенства на закрито ще се зачитат спечелените 
точки от тези турнири + 30% от точките в стартовите ранглисти. След държавните 
лични първенства на закрито ще се взимат предвид само точки, спечелени от участия 
след 1 ноември 2019 г. 
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Както и досега, през 2020 г. заявяването за всички турнири от календара на 
БФТ ще става само през онлайн системата на БФТ – както за държавни, така и за 
регионални турнири и първенства. Заявки за турнири, получени по електронна поща, 
няма да бъдат приемани и признавани за валидни. Всички клубове са длъжни да сведат 
до знанието на своите състезатели генерираните от системата и изпратени им 
персонални номера и пароли. Заявките за държавните отборни първенства ще бъдат 
правени през системата отново от името на клубовете. 

 
Желаем на всички клубове успешно приключване на настоящата 

състезателна година! 
 

 
 
Българска федерация по тенис 
Септември 2019 година. 


