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РЕШЕНИЯ  

(взети с Протокол № 07 от 11 август 2015 г.) 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Организационни въпроси 

Одобрява възможността, гласува доверие на Стефан Цветков, председател на УС и взема решение той 

да води преговори за приемане на домакинство на турнир от Световната мъжка тенис асоциация през 

2016 г. от ранг ATP 250. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА:   Кандидатури за членство на клубове към БФТ 

Одобрява разглеждане на кандидатурата на ТК „Актив 203” на следващото заседание на УС, на което 

председателя на клуба да представи клуба.  

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Разни 

УС е информиран, че с Решение на Дисциплинарната комисия към БФТ е наложила наказание 

„лишаване от състезателни права до края на 2015 г. за участие в националния и международен 

календар” на състезателката Алина Каражова и „лишаване от правото на присъствие по време на 

състезания от националния и международния календар до края на 2015 г. ” на нейния баща Виталий 

Каражов. Предстои връчване на Решението на състезателката и баща й. В решението се съдържа 

указание, че същото подлежи на обжалване пред УС в определения в Устава срок. Указва на 

Генералния секретар да уведоми по електронната поща незабавно членовете на УС, в случай че бъде 

подадена жалба от санкционираните. След влизане в сила на решението, Генералният секретар да 

доведе до знанието на Съдийската колегия и Турнирните директори за периода, за който се отнася 

санкцията.   

УС, след анализ на статуса за разходната част на бюджета за 2015 г. и след доклад относно етапа, на 

който се намират преговорите за Генерален спонсор на федерацията, както и с оглед предстоящата 

възможност за домакинство на  турнир от Световната мъжка тенис асоциация през 2016 г. от ранг ATP 

250, одобрява предложението за прекратяване на сега действащия три годишен договор за доставка на 

топки и екипи за детско-юношеските първенства. Възлага на Генералния секретар да изготви в 

десетдневен срок от днес доклад за нуждите на Федерацията от материално-техническо обезпечаване 

на всички текущи проекти, по които БФТ е страна, включително и на събитията от ДСК и МСК, както 

и да даде предложение за оптимално партньорство с възможни доставчици съобразно нуждите на БФТ 

и предлаганите от потенциалните доставчици цени. Докладът да бъде разпратен по електронната поща, 

до членовете на УС, които следва не по-късно от 27 август 2015 година да одобрят предлаганите в 

доклада последващи стъпки за доставка на МТО за нуждите на дейностите, включени в програмата на 

БФТ.  
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