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РЕШЕНИЯ  

(взети с Протокол № 06 от 27 юли 2015 г.) 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Програма "Тенисът - спорт за всички"   

 

Изслуша и одобри доклад на Катерина Генова, генерален секретар, за развитие на проекта и 

изпълнение на дейностите по него, обема на участието (30 клуба с индивидуални участници, чийто 

брой надхвърля очакванията) . 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Домакинство на Купа „Дейвис” 

Одобрява предложението на Тодор Енев, капитан на националния отбор за мъже за Купа „Дейвис”, 

Националният тенис център  и настилка клей за провеждане на предстоящото домакинство. Решението 

се основава на липса на потвърждение от страна на Григор Димитров за включването му в отбора за 

срещата от плейофите, поради което не е оправдано наемането на зала „Арена Армеец”, на липсата на 

претенции от страна на неговия екип за настилката при евентуално неговото участие и на 

успеваемостта на потенциалните членовете на отбора на настилка клей. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА:  Организационни въпроси  

Одобрява график, по който членове на УС да посетят клубовете, които са включени по програма 

„Тенисът – спорт за всички”. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:  Кандидатури на клубове за членство в БФТ 

Одобрява приемането на тенис клуб „Вамос Пещера” – гр. Пещера като член под условие към БФТ за 

срок от шест месеца, считано от датата на приемането им.  

 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Разни 

Приема сведения на постъпил доклад  и искане за дисциплинарни наказания на състезателката Алина 

Каражова и нейния баща Виталий Каражов  от съдия Ивайло Цветков във връзка с нарушения на 

Кодекса на поведения на ИТФ и Тенис Европа по време на международен турнир до 16 г. в град. 

Хасково.  Материалите ще се разгледат от Дисциплинарната комисия към БФТ. 

 

 

        За верността: /п/ 

          Катерина Генова 

          Генерален секретар  

          Българска федерация по тенис 


