
От 1 декември до 22 декември е срокът за картотекиране на състезатели от името на тенис 

клубовете, членове на БФТ за 2015 г. и за заплащане на треньорските лицензии за 2015 г. 

Таксите за картотека за възрастовите групи до 12 г., до 14 г., до 16 г., до 18 г., мъже и 

жени и за треньорски лицензи остават същите както и през 2014 г. 

Промяната, на която ви обръщаме внимание е задължителната картотека на деца до 8 г., 

които ще участват само на регионални турнири, на стойност от 10 лв. (през цялата година) 

и на ветерани и участници във верига „17+”, на стойност 20 лв. След 20 декември таксите 

за картотека и лицензии се удвояват (без тази за деца до 8 г., ветерани и участници в 

„17+”), както е било и до сега. 

  

КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ ЗА 2015 г. 

1. Картотекиране на състезатели до 22. 12. 2014 г. 

       - до 8 г.  (родени след 31.12. 2006)                                                                    10 лв. 

       - 9 и 10 г.(родените след 1.01.2005 г.)                                                               20 лв. 

       - до 12 г. (родените след 1.01.2003 г. )                                                              30 лв. 

       - до 14 г. (родените след 1.01.2001 г..)                                                              30 лв. 

       - до 16 г. (родените след 1.01.1999 г.)                                                               30 лв. 

       - до 18г. (родените след 1.01.1997 г.)                                                      30 

лв.                                

        - мъже и жени (преди 31.12.1996 г.)                                                                 50 лв. 

       - ветерани и участници във верига „17+”                                                         20 лв. 

2. Картотекиране на състезатели след 22. 12. 2014 г. 

       - 9 и 10 г.                                                                                                                  40 лв. 

       - до 12 г.                                                                                                                   60 лв. 

       - до 14,16 и 18 г.                                                                                                      60 лв. 

       - мъже и жени                                                                                                         100 лв. 

  

Забележка:  За състезателите до 8 години, участващи в регионални турнири, ветерани и 

участници в „17+” , картотекирането може да стане непосредствено преди първото им 

участие в турнир през годината, като не се дължи „двойна” такса. 

3. Състезател, картотекиран в даден клуб, няма право да променя клубната си 

принадлежност в рамките на същата състезателна година. Изключение правят 



новоприетите студенти в НСА, които мога да бъдат прекартотекирани в ТК НСА в 

началото на учебната година, ако бъде представена декларация, че желаят да се състезават 

за този клуб, както и случаите на преотстъпване на състезатели по време на Държавните 

отборни първенства за мъже и жени. 

4. Картотекирането на състезатели ще се извършва след представяне на следните 

документи: 

- списък на състезателите подлежащи на картотекиране с трите имена и рождена дата и 

     година; 

- списъците трябва да бъдат напечатани на компютър или пишеща машина, подписани от 

председателя на клуба и подпечатани; 

- всеки списък трябва да е придружен с периодичен медицински преглед за всеки 

състезател; 

- към списъка трябва да се приложат актуален имейл адрес на клуба и на състезателите; 

- ако сумата е преведена по банков път, трябва да се представи копие на банковия превод; 

Ако един състезател бъде картотекиран от два или повече клуба, ще се изисква писмено 

потвърждение от състезателя за кой клуб иска да се състезава. Ще бъде отказано 

картотекиране на състезатели, за които не са представени трите имена, рождена дата и 

година. 

Списъкът на картотекираните състезатели ще бъде публикуван и периодично 

актуализиран в интернет страницата на БФТ www.bgtennis.bg 

Картотекирането на състезателите ще се извършва само след внасяне на определените 

суми. Сумите трябва да се внасят в БФТ: 

*по банков път по сметка: 

БФТ - УниКредит Булбанк, София, пл. Света Неделя 7 

IBAN: BG41 UNCR 7630 1000 3085 10 

BIC: UNCR BGSF 

с изрично уточнение, че преводът е за такси за картотекиране и името на клуба 

* или в офиса на БФТ на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 3-5, Борисова градина, 

Българския национален тенис център 

  

ТРЕНЬОРСКИ ЛИЦЕНЗИ ЗА 2015 г. 

  



– треньор с лиценз “инструктор”                                                                            50 лв. 

– треньор с лиценз “С”                                                                                              60 лв. 

– треньор с лиценз “В”                                                                                              80 лв. 

– треньор с лиценз “А”                                                                                              100 лв. 

- треньор с лиценз "АА" (не се 

заплаща)                                                                                                  . 

След 22.12.2014 г.: 

– треньор с лиценз “инструктор”                                                                            100 лв. 

– треньор с лиценз “С”                                                                                              120 лв. 

– треньор с лиценз “В”                                                                                              160 лв. 

– треньор с лиценз “А”                                                                                              200 лв. 

- треньор с лиценз "АА" (не се заплаща)                                                                                       

. 

Треньори, които за пръв път получават лиценз или повишават лиценза си през 2015 г., не 

трябва да заплащат такса в двоен размер. При повишаване на лиценз се доплаща разликата 

между двата лиценза. 

При заплащане на таксите всеки треньор задължително трябва да отбележи за кой клуб 

работи, или че работи на свободна практика. В течение на 2015 г. лицензираните треньори 

трябва да информират БФТ писмено по ел.поща office@bgtennis.bg при смяна на клуба си. 

При заплащане на треньорски лицензи задължително трябва да се предоставят актуални 

контакти и електронна поща за връзка. Списъкът на треньорите с валиден лиценз за 2015 

г. ще бъде публикуван и периодично актуализиран в интернет-страница на БФТ 

www.bgtennis.bg. 

Лицензионните такси могат да бъдат заплатени: 

*по банков път по сметка: 

БФТ – УниКредит Булбанк, София, пл.“Света Неделя” №7 

IBAN: BG41 UNCR 7630 1000 3085 10; BIC: UNCR BGSF 

с изрично уточнение, че преводът е за треньорски лиценз и името на треньора/треньорите. 

* или в офиса на БФТ на адрес: гр. София, ул. "Незабравка" 3-5, Борисова градина, 

Българския национален тенис център 

  

mailto:office@bgtennis.bg


  

ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС 

  

Срокът за заплащането на членски внос е 15 март 2015 г. Стойностите остават 

непромененни като единственото изменение е премахването на IVкатегория. При 

неплащане на членски внос в упоменатия срок състезатели на съответния клуб няма да 

бъдат допуснати за участие в турнирите на открито от Държавния календар за 2015 г. 

Заплащането на членския внос следва да започне след като бъдат официално обявени 

категориите на клубовете през месец декември 2014 г. 

  

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2015 г. 

  

I категория                                                                                                                   700 лв. 

II категория                                                                                                                  400 лв. 

III категория                                                                                                                 200 лв. 

“НАБЛЮДАТЕЛ“                                                                                                         100 лв. 

 


