
Уважаеми колеги, 

Пожелаваме ви 2021 година да бъде по-здрава и успешна.  

Моля тези от  вас, които имат неполучени хонорари от БФТ, да се свържат с Веселина Донева 

на телефон 0888417814. 

Напомняме ви, че според Наредбата на съдийската комисия, до края на месеца трябва да 

изпратите на мейла на Съдийската комисия officiating@bgtennis.bg съдийската си карта с 

работата си през годината. Картата е прикачена по-долу. 

На 15 декември, в сайта на БФТ, секция съдии- документи-актуална информация, ще бъде 

публикуван годишният съдийски тест.   

Срокът за заплащане на съдийските лицензи за 2021 година е 31 декември 2020 г. или 1 

седмица преди първия турнир, на който съдията ще работи през 2021 г. Моля след заплащане 

на лиценза да изпращате снимка на платежното на vdoneva@bgtennis.bg или на viber/whatsapp 

+359 888417814 за да бъдете активирани в онлайн системата. 

Таксата за 2021 година е 30 лв.  

Съдия, притежаващ едновременно лиценз за съдия на стол и за главен съдия, заплаща само 1 

такса. Съдиите, които за първи път получат лиценз след участие в първоначален курс, не 

заплащат такса за периода до края на състезателната година.  

След 30.06.2021 г. таксата ще се заплаща в двоен размер.  

Съдийските лицензи могат да бъдат заплатени само по банков път:                                               

БФТ – Първа Инвестиционна Банка АД 

IBAN: BG59FINV91501217211712, BIC: FINVBGSF  

основание за превода: съдийски лиценз и името на съдията.  

Преводи без упоменато име на съдия и основание няма да се обработват. 

Съдии без платен лиценз за 2021 г., както и без изпратена съдийска карта за 2020 г. и без 

изпратен годишен тест с по-малко от 20% грешки, няма да могат да работят на състезания от 

международния, държавния и регионалния календар на БФТ. 

Съдийската комисия планира да организира два безплатни онлайн семинара през м. февруари 

и м. април.  Подробности относно темите, дните и часовете на провеждане ще бъдат 

публикувани в сайта на БФТ и на личния мейл на всеки.  

Желаем ви здрави и весели празници. 

Съдийска комисия към БФТ   
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