
Обучение и квалификация на треньорите по 

тенис в България 

Категоризиране (лицензиране) на треньорите по 

тенис в България 

 

1.Ниво инструктор 

2.Ниво 1. 

3.Ниво 2. 

4.Ниво 3. 

 

1.Изисквания към кандидатите за участие в курс 

- ниво ИНСТРУКТОР: 

- навършени 18 г.; 

- завършено средно образование; 

- декларация за здравно състояние. 

- Да се обучават в курсове към НСА 

- Да се обучават в курсове към БФТ  

 

 

 

 

 

 

 

2. Изисквания към кандидатите за участие в курс 

- ниво 1:  
- навършени 18 г.; 

- завършено средно образование; 

- притежаващи лиценз “инструктор” или да са 

действащи или бивши състезатели по тенис  

- декларация за здравно състояние. 

За получаване на степента кандидатите 

преминават курс (ниво 1) на обучение в от 180 ч. 

в рамките на осемнадесет дни. Курса включва 

теория и практика и завършва с комбиниран 

изпит пред комисия съставена от представители 

на НСА, БФТ и АТТ.  

Не издържалите изпита имат право да се явят 

повторно най – рано след 6 месеца. След 

повторно неуспешно явяване на изпит, курса се 

повтаря. 
 

 

 

 

3.Изисквания към кандидатите за участие в курс 

- ниво 2: 

- навършени 22 години 

- завършено средно образование 

- треньори притежаващи “С” лиценз и 3 

 

1. Лиценз инструктор. 

2. Лиценз С. 

3. Лиценз В. 

4. Лиценз А. 

 

1.Лиценз - ИНСТРУКТОР получават: 

- дългогодишни състезатели по тенис от ранг – 

листата на БФТ; 

2. Завършилите курсове към НСА или БФТ 

3. Завършилите спортни паралелки състезатели 

по тенис 

Тези треньори имат право да преподават тенис 

спорта, но под ръководството на треньори с 

лиценз “А” и “В”. Те имат право да 

кандидатстват за включване в курс ниво 1. 

 ПРЕМИНАВАНЕТО ОТ ЛИЦЕНЗ „И“ В „С“ ДА 

СТАВА С ИЗПИТ ПРЕД ЛИЦЕНЗОННАТА 

КОМИСИЯ 

 

2. Лиценз – С получават :  

- Завършилите НСА – треньорски факултет 

- завършилите курс - СДК към НСА и 

положили успешно изпит; и 3-5 години 

трудов стаж – доказан с документ в 

трудовата книжка 

- треньорите преминали курс и положили 

успешно изпит за level I и level II пред ITF; 

и 3 -5 години трудов стаж - доказан с 

документ в трудовата книжка 

- треньорите завършили успешно две годишна 

школа (СДК) към НСА след 1990 г.;  

- завършилите НСА с втора специалност 

“тенис” след 1995 г. и 3-5 години трудов 

стаж- доказан в трудовата книжка 

Придобилите лиценз “С” имат правото да 

преподават тенис спорта за начинаещи във 

всички възрасти, в лицензирани клубове, но под 

ръководство на треньори с лиценз “А” и “В”. ( за 

клубове І и ІІ категория)  

 

3. Лиценз “Б” получават:  

- Завършилите курс (ниво2) и положили 

успешно изпит. 

- Завършилите курса и успешно положили 

изпит на Level II на ITF и 5 години трудов 



години треньорски стаж в лицензиран клуб. 

- бивши и настоящи състезатели участващи за 

България на Дейвис и Фед купа, както и 

състезатели под № 300 на ATF и WTA. и 

Level II на ITF 

 За получаване на степента, кандидатите 

преминават курс, (ниво2), на обучение от (300 

часа), в рамките на 30 дни. Курса включва 

теория и практика и завършва с комбиниран 

изпит пред комисия на НСА, БФТ и АТТ. 

Не издържалите изпита имат право да се явят 

повторно най – рано след 12 месеца 

 

4. Изисквания към кандидатите за участие в курс 

– ниво 3 : 

- навършени 35 години 

- треньори притежаващи “В” лиценз и 5 

години треньорски стаж с този лиценз в 

лицензиран тенис клуб. 

За получаване на степента кандидатите 

преминават курс (ниво 3) на обучение от 180 ч. в 

рамките на 30 дни. Курса включва теория и 

практика и завършва с комбиниран изпит пред 

комисия съставена от представители на НСА, 

БФТ и АТТ 

 

стаж – доказан в трудовата книжка 

- Треньорите завършили втора специалност 

тенис към НСА до 1995 год и работили в 

лицензиран тенис клуб - 8 години. 

Спортен резултат  
- призово място от  държавните първенства до 

12, 14, и 16 год. 

Треньорите с "В" лиценз имат право да работят 

със състезатели до високо професионално ниво, 

както и да осъществяват контрол над треньорите 

от по – ниска категория 

 

 

4. Лиценз “А” получават: 

- завършилите курс (ниво 3) и положили 

успешно изпит. 

- завършилите курса и успешно положили 

изпит на Level III на ITF. 

Спортен резултат  
- призово място на европейски първенства до 

14, 16 или18 год. , като треньор поне 3 

години, 

- Треньор на Държавен шампион при мъжете 

или жените на РБ – поне 3 години. 

 

Треньорите с "А" лиценз имат право да работят 

със състезатели до най- високо професионално 

ниво, да осъществяват контрол над треньорите 

от по – ниска категория, да ръководят и 

изпълняват управленски функции в тенис 

клубове и други организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ЗА ЛИЦЕНЗРАНЕ НА ТРЕНЬОРИТЕ  

КЪМ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ  ТЕНИС“ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА КОМИСИЯ КЪМ БФТ - ЦВЕТАНКА 

ЗАХАРИЕВА 

 

 

I. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИЦИОННА СТЕПЕН - ПРЕДИ ПЪРВО 

НИВО 

1. Изисквания към кандидатите за ниво ИНСТРУКТОР: 

- навършени 18 г.; 

- завършено средно образование; 

- декларация за здравно състояние. 

Не е задължително кандидатите да са упражнявали тенис спорта. 

За получаване на степента кандидатите преминават курс на обучение в от 30 ч. в рамките на 

три дни. Курса включва теория и практика и завършва с комбиниран изпит пред комисия 

съставена от представители на НСА, БФТ и АТТ. 

 

Лиценз - ИНСКРУКТОР получават 

Завършилите курса и положили успешно изпита за инструктор придобиват правото да 

преподават тенис спорта за начинаещи във всички възрасти, включително в лицензирани 

клубове, но под ръководство на треньори с лиценз “А” и “В”. Получилите инструкторска 

степен имат право да кандидатстват за включване в курс за лиценз “С”. 

Дългогодишни състезатели по тенис от ранглистата не е необходимо да преминават 

през инструкторски курс. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН -ПЪРВО НИВО 

1. Изисквания към кандидатите за участие в курс – ниво 1: 

- навършени 18 г.; 

- завършено средно образование; 

- притежаващи лиценз “инструктор” или да са действащи или бивши състезатели по 

тенис  

- да имат завършен курс с положено ниво от РТR;  

- декларация за здравно състояние. 

За получаване на степента кандидатите преминават курс (ниво 1) на обучение в от 60 ч. в 

рамките на шест дни. Курса включва теория и практика и завършва с комбиниран изпит пред 

комисия съставена от представители на НСА, БФТ и АТТ.  

При неуспешно положен изпит, кандидатът може да се яви повторно. 

 

Лиценз – С получават 

- завършилите курс ( ниво 1) и положили успешно изпит; 

- треньорите преминали курс и положили успешно изпит за level I пред ITF; 

- треньорите завършили успешно две годишна школа (СДК) към НСА след 1990 г.; 

- завършилите НСА с втора специалност “тенис” след 1995 г. 

Придобилите лиценз “С” имат правото да преподават тенис спорта за начинаещи във 

всички възрасти, включително в лицензирани клубове, но под ръководство на 

треньори с лиценз “А” и “В”.  



Придобилите тази степен имат право да кандидатстват за включване в курс за лиценз 

“В”. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ВТОРО НИВО 

1. Изисквания към кандидатите за участие в курс - ниво 2: 

- навършени 22 години 

- завършено средно образование 

- треньори притежаващи “С” лиценз и 3 години треньорски стаж в лицензиран клуб. 

- бивши и настоящи състезатели участващи за България на Дейвис и Фед купа, както и 

състезатели под № 300 на ATF и WTA. 

За получаване на степента, кандидатите преминават курс, (ниво2), на обучение от (84 

часа), в рамките на 12 дни. Курса включва теория и практика и завършва с 

комбиниран изпит пред комисия на НСА, БФТ и АТТ. 

Не издържалите изпита имат право да се явят повторно  най – рано след 6 месеца 

 

Лиценз “Б” получават  

- Завършилите курс (ниво2) и положили успешно изпит. 

- Завършилите курса и успешно положили изпит на Level II на ITF. 

- Завършилите НСА, специалност тенис, треньорски факултет. 

- Треньорите завършили втора специалност тенис към НСА до 1995 год. и работили в 

лицензиран тенис клуб - 8 години. 

Треньорите с "В" лиценз имат право да работят със състезатели до високо 

професионално ниво, както и да осъществяват контрол над треньорите от по – ниска 

категория 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛНА И КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН - ТРЕТО НИВО 

1.Изисквания към кандидатите за участие в курс – ниво 3 : 

- навършени 26 години 

- треньори притежаващи “В” лиценз и 5 години треньорски стаж с този лиценз в 

лицензиран тенис клуб. 

За получаване на степента кандидатите преминават курс (ниво 3) на обучение от 180 ч. 

в рамките на 30 дни. Курса включва теория и практика и завършва с комбиниран 

изпит пред комисия съставена от представители на НСА, БФТ и АТТ 

 

Лиценз “А” получават: 

- завършилите курс (ниво 3) и положили успешно изпит. 

- завършилите курса и успешно положили изпит на Level III на ITF. 

Треньорите с "А" лиценз имат право да работят със състезатели до най- високо 

професионално ниво, да осъществяват контрол над треньорите от по – ниска категория, 

да ръководят и изпълняват управленски функции в тенис клубове и други 

организации.  
 

 

 

 

Изготвили проекта АТТ съвместно с Треньорски съвет: 

Цветанка Захариева, Атанас Георгиев  


