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Правилник за статута и дейността на Съдийската  комисия на 

Българска федерация по тенис  

 
 

 

ПРАВИЛНИК ЗА СТАТУТА И ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЙСКА 

КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТЕНИС 

 
 

РАЗДЕЛ І. 

                       ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

Чл. 1. С този правилник се определят устройството, организацията 
на дейността и компетентностите  на Съдийската комисия към Българска 

федерация по тенис. 
 

Чл..2. Съдийската комисия е помощен  орган на Българска 
федерация по тенис, съставен от квалифицирани, опитни и утвърдени 

съдии, който подпомага дейността на федерацията и цели да повиши 
качеството на съдийството и развитието на съдиите по тенис. 

 
Чл. 3. Дейността на Съдийската комисия към Българска федерация 

по тенис се основава на следните основни принципи и насоки: 
1. Съблюдаване на основните положения, установени в Европейската 

спортна харта, Кодекс на спортната етика и Конвенцията за 

насилието и лошото поведение; 

2. Спазване на професионалната етика и  престижа на съдийството в 

тенис спорта; 

3. Ръководене от правилата по тенис и изискванията, утвърдени от 

Международната тенис федерация  и Тенис Европа и концепцията 

за честна игра; 

4. Стремеж към развитие и постоянно усъвършенстване на съдийския 

апарат в тенис спорта; 

5. Стриктно спазване на Устава и действащите нормативни актове, 
регулиращи дейността на Българска федерация по тенис. 

 

Чл. 4. Съдийската комисия като помощен орган на Българска 
федерация по тенис обезпечава съдийското ръководство на: 

1.  проявите от вътрешния спортен календар и международния 
спортен календар, на които Българска федерация по тенис е 

домакин и/или има друг  вид ангажимент към съответното събитие;  
2. състезания, турнири и друг вид мероприятия, на които 

федерацията и/или свързани с нея юридически и/или физически 

лица са организатори;  
3. на всяка друга проява, за която е постъпило искане за осигуряване 

на съдии по тенис. 
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РАЗДЕЛ II. 

     СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ 
 

Чл. 5. (1) Съдийската комисия се състои най-малко от петима 

членове включително Председател и Заместник Председател. 
(2) Председателят и членовете на Съдийската комисия се избират 

от Общото събрание на съдиите по тенис в България и се утвърждават от  
Управителния съвет на Българска федерация по тенис за срок от 4 

(четири) години. 
(3) За членове на Съдийската комисия се избират утвърдени и 

уважавани съдии по тенис, като поне трима от тях имат опит като съдии 
не по-малък от седем години и притежават най-малко  първа национална 

категория.  
(4) За Председател на Съдийската комисия се избира съдия по 

тенис, член на Съдийската комисия, притежаващ международна 
категория (бяла, бронзова, сребърна или златна значка).  

Чл. 6. Председателят на Съдийската комисия изпълнява следните 
функции и компетентности: 

1. ръководи и отговаря за дейността на Съдийската комисия; 

2. председателства заседанията на Съдийската комисия; 
3. разпределя отговорностите по различните направления в 

дейността на комисията между членовете й. 
4. участва в заседанията на Управителния съвет на Българска 

федерация по тенис по предложения и теми, касаещи дейността на 
съдийската комисия; 

5. съгласува и координира решения на Съдийската комисия с 
председателите на другите помощни органи към Българска 

федерация по тенис и участва в разискване на теми, които могат да 
бъдат и извън обхвата на дейността на комисията; 

6. съвместно с отговорника "Прояви" към Българска федерация по 
тенис, координира избора на съдийски апарат за турнирите от 

държавния календар. 
7. участва по право в Дисциплинарната комисия и спортно-

техническата комисия. 

Чл..7. (1) Съдийската комисия организира своята дейност и 
осъществява взаимоотношения със съдиите по тенис съобразно 

разпоредбите на Правилника за статута и дейността на съдиите по тенис, 
приет от Управителния съвет по предложение на комисията.  

(2) Правилникът по алинея 1 е задължителен и обвързващ за 
всички съдии и технически лица, които участват в мероприятия, 

организирани от Българска федерация по тенис или свързани с нея лица.  
       Чл..8. (1) Секретарят на Съдийската комисия изготвя протокол за 

всяко проведено заседание на комисията, който в тридневен срок се 
изпраща по електронен път до членовете й. В  протокола се вписват: 

датата на заседанието, броят на присъстващите членове, дневния ред, 
обсъжданите въпроси и взетите решения. Задължително се вписват 

отрицателните вотове и мотивите за тях. 
  (2) Ако в рамките на 3 (три) дни след изпращане на протокола 

няма постъпили възражения от членовете на Съдийската комисия, 

решенията от него се публикуват на официалната електронна страница 
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на Българска федерация по тенис и се изпращат до председателите на 

другите помощни органи на федерацията. 
  (3) Протоколът от заседание на Съдийската комисия се подписва 

от председателстващия заседанието и членовете взели решението. 

  Чл..9. Всяка промяна в състава на Съдийската комисия се 
утвърждава с решение от Управителния съвет на Българска федерация 

по тенис по предложение на ръководството на комисията. 
  Чл..10. Член на Съдийската комисия може да бъде изключен от 

състава й: 
1. с  решение на Съдийската комисия, прието с мнозинство, при което 

предложеният за изключване няма право на глас; 
2. с подаване на оставка пред Управителния съвет на Българска 

федерация по тенис; 
3. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията 

си, като за трайна фактическа невъзможност ще се счита отсъствие 
от 3 поредни присъствени заседания на Съдийската комисия; 

  Чл..11. (1) Съдийската комисия се събира на редовни заседания 
най-малко веднъж на  6 месеца или при необходимост на извънредно 

заседание. 

  (2) При свикване на заседание на Съдийската комисия, 
Председателят на комисията трябва да информира по електронен път 

членовете й за дневния ред най-късно 10 дни преди заседанието. 
  (3)  Писмените материали по въпросите от дневния ред, които ще 

се обсъждат на заседанието, трябва да бъдат получени  от членовете на 
Съдийската комисия най-късно 3 дни преди самото заседание. 

  (4) Заседанието на Съдийската комисия се счита за редовно, ако 
на него присъстват най-малко половината от всички членове.  

  (5) Всеки член на Съдийската комисия има право на един глас. 
Възможно е гласуване и чрез директна конферентна връзка с членовете 

на комисията; 
  (6) Съдийската комисия може да вземе решение и без да бъде 

провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде 
подписан без забележки и възражения за това от всички членове; 

  Чл..12. (1) Решенията на Съдийската комисия могат да се 

обжалват от всяко заинтересовано лице в едномесечен  срок пред 
Управителния съвет на Българска федерация по тенис. 

  (2) Управителния съвет на Българска федерация по тенис има 
право да отмени решение на Съдийската комисия, ако то противоречи на 

действащото в страната законодателство, на Устава на федерацията или 
на правилниците и наредбите, приети от Управителния съвет. 

 

 

     Раздел III.  

      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ 
 

Чл. 13. (1) Съдийската комисия към Българска федерация по тенис  

води Регистър на българските съдии по тенис, в който се вписват като 
минимум следните данни: три имена, придобита съдийска категория, 

дата на издаване и номер на документа, с който е присъдена съответната 
съдийска категория, наложени наказания и други. 
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(2) Регистърът на българските съдии по тенис се актуализира веднъж 

годишно и е предоставен на разположение на ръководството и 
Генералния секретар на Българска федерация по тенис.  

 

Чл. 14. (1) Съдийската комисия е компетентна и се задължава да 
организира квалификационни курсове както за първоначално 

придобиване на квалификация, така и за последващо обучение и 
повишаване знанията, уменията и категорията на тенис съдиите. 

(2) Курсове за първоначална квалификация и повишаване на 
квалификацията се организират не по-малко от веднъж годишно.  

 (3) Съдийската комисия в състав от поне двама  членове провежда 
изпит за съдии по тенис след приключване на съответния 

квалификационен курс.  
(4) Съдийската комисия с обикновено мнозинство номинира кандидати 

за „международен съдия“ по тенис. 
Чл. 15. (1) Съдийската комисия носи отговорност при несправяне 

със съдийските задължения  на даден главен съдия, който е избран от 
нея да проведе определен държавен турнир. 

(2) При констатиран случай по алинея 1 Съдийската комисия 

своевременно определя друг главен съдия, който да гарантира 
нормалното завършване на съответната спортна проява, а в случай, че 

проявата е приключила, да излезе със становище за коригиране на 
последствията от допуснатата/тите грешка/и.  

          Чл. 16. Съдийската комисия Изготвя становища по теми от своята 
компетентност, възложени от Управителния съвет на Българска 

федерация по тенис. 
          Чл..17. Съдийската комисия определя и налага наказания на 

вписаните в Регистъра съдии за извършени нарушения от тяхна страна, 
които са свързани с изпълняваната от тях функция или Кодекса на 

поведение. 
         Чл. 18. Съдийската комисия се отчита пред Управителния съвет и 

пред Общото събрание на Българска федерация по тенис на съответното 
годишно заседание на събранието. 

 

 

 

 

Раздел IV. 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  

    Чл.19. Настоящият Правилник за статута и дейността на Съдийската 

комисия на Българска федерация по тенис подлежи на изменение и 
допълнение  в съответствие с настъпили изменения на Нормативните 

документи на федерацията и действащото в страната законодателство. 
       Чл.20. Всички неуредени в настоящия Правилник въпроси относно 

организацията на работа и дейността на  Съдийската комисия се решават 
от Управителния съвет на Българска федерация по тенис. 

     Чл.19. Настоящия правилник за дейността на Съдийската комисия е 
приет на основание член 21 от Правилника за прилагане на Закона за 

физическото възпитание и спорта и член 48,   алинея 3  от  Устава на 
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Българска федерация по тенис  с Решение на Управителния й съвет на 

свое  заседание от ..............2016 година. 

 

 

 

Председател на Управителния съвет на Българска федерация 
по тенис: 

 
 

 
..................................................... 

(Стефан Цветков) 

 


