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Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис 
относно изискванията за придобиване на национална и международна 

категория „Съдия на стол“ или „Главен съдия“. 
 
 

I.Съдии по тенис „национална“ категория. 
Придобиването на най-ниската национална категория (трета) „Съдия на стол“ или 
„Главен съдия“ се осъществява след успешното завършване на съответния курс, 
който се организира и провежда от Ръководството на съдийската комисия. 
Съдийските курсове се обявяват предварително най-малко 2 (две) седмици преди 
датата  им на провеждане на официалната страница на БФ Тенис. 
В курсовете за „Съдия на стол“ могат да се включат всички, които са навършили 16 
(шестнадесет) години, а за „Главен съдия“ – навършилите 21 (двадесет и една) 
години. 
Всички съдии по тенис, независимо от тяхната категория, са длъжни всяка година да 
заплащат членски внос в размер на 10 (десет) лева, който следва да бъде внесен по 
обявена сметка в БФ Тенис до 31 декември за следващата календарна година. 
Пропусналите да го направят в посочения по-горе срок, могат заплатят годишния си 
членския си внос до 30 януари в двоен размер. 
Съдиите, които не са заплатили членския си внос в указаните по-горе срокове, ще 
бъдат автоматично изваждани от състава на съдийския апарат.  
За възстановяване на съдийските права е необходимо, кандидатът да подаде молба 
до Ръководството на съдийската комисия и предварително да заплати членския 
внос за съответната година в двоен размер. Съдийската комисия ще вземе решение 
за процедурата, по която ще се извърши това (курс или тестови изпит, на който 
кандидатът  трябва да даде верни отговори най-малко на 80% от въпросите в него). 
При възстановяване на съдийската категория, на кандидата се присъжда категория 
едно ниво по-ниска спрямо тази, която е притежавал. 
Ръководството на съдийската комисия има право да понижава категорията на даден 
съдия по тенис или да го лишава от съответните съдийски права за определен 
период от време, при допускане от него на умишлени нарушения на Наредбата на 
БФ Тенис за провеждане на състезанията по тенис, както и на етичния кодекс на 
съдията. 
Получаването на негативни оценки за неговата работа от наблюдаващ го съдия от 
по-висока категория, също може да доведе понижаване на категорията му. 
Съдиите по тенис са задължени да участват в провежданите от Ръководството на 
съдийската комисия семинари. Безпричинното отсъствие от тях, също може да 
доведе до налагане на съответни санкции. 
Налаганите от Ръководството на съдийската комиия наказания могат да бъдат 
обжалвани в 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня на тяхното обявяване, 
единствено пред Управителния съвет/ техническата комисия на БФТ. 
Всеки един лицензиран „Съдия на стол“ в зависимост от категорията си трябва в 
рамките на календарната година да е съдийствал най-малко: 

 5 (пет) мача за трета национална категория; 
 10 (десет) мача за втора национална категория; 
 20 (двадесет) мача за първа национална категория. 

Всеки един лицензиран „Главен съдия“ в зависимост от категорията си трябва да е 
ръководил в рамките на календарната година най-малко: 

 1 (един) турнир за трета национална категория; 
 2 (два) турнира за втора национална категория; 
 4 (четири) турнира за първа национална категория. 
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Съдиите, които в две последователни години не са изпълнявали посочените по-горе 
критерии ще им бъдат понижавани съдийските категории (отнася се за първа и втора 
категория) или изваждани от състава на съдийския апарат (отнася се за трета 
категория). 
Ежегодно до 15 декември всеки един лицензиран съдия (съдия на стол или главен 
съдия)  трябва да изпрати на посочения от Съдийската комисия електронен адрес 
сканирано копие на съдийската си карта, в която е отразено неговото участие в 
съответните състезания по тенис и функцията, която той е изпълнявал в тях. 
Съдийската комисия към БФ Тенис ще признава участието на съдийския апарат в 
следните състезания по тенис: 

 Държавни индивидуални и отборни първенства; 

 Държавни турнири; 

 Регионални турнири; 

 Ветерански турнири; 

 Турнири по плажен тенис и инвалиди 

 Професионални турнири за мъже и жени; 

 Международни турнири за юноши и девойки на ТЕ и ITF. 

Всеки един лицензиран съдия, независимо от неговата категория, трябва до 1 
(първи) март да изпрати на посочения от Съдийската комисия електронен адрес 
своите отговори на публикувания на официалната страница на БФ Тенис годишен 
тест. 
 
За преминаване на „Съдия на стол“ от „трета“ във „втора“ национална категория 
е необходимо да бъдат изпълнени следните минимални изисквания: 

 В рамките на три последователни години да е съдийствал най-малко 35 

(тридесет и пет) срещи, като поне 10 (десет) от тях да са при 

състезатели във възрастовата група до „14 години“ или по-висока; 

 Да е получил поне 2 (две) положителни оценки от Главния съдия на 

съответния турнир. Желатено е тези оценки да са от различни главни 

съдии. Получаването на незадоволителна оценка автоматически го 

лишава от правото да кандидатства за по-висока категория за период от 

2 (две) години. 

 
За преминаване  на „Съдия на стол“ от „втора“ в „първа“ национална категория е 
необходимо да бъдат изпълнени следните минимални изисквания: 

 В рамките на 2 (две) последователни години да е съдийствал най-малко 

70 (седемдесет) срещи, като поне 20 (двадесет) от тях да са при 

състезатели във възрастовата група до „18 години“ или по-висока и 10 

(десет) срещи  при мъже или жени; 

 Да е получил поне 3 (три) положителни оценки от Главния съдия на 

съответния турнир.  Желатено е тези оценки да са от различни главни 

съдии. Получаването на незадоволителна оценка автоматически го 

лишава от правото да кандидатства за по-висока категория за период от 

2 (две) години. 
 Да е издържал успешно (90% верни отговори) контролен тест; 
 Да е преминал успешно практически изпит (среща между мъже или 

жени). 
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За преминаване на „Главен съдия“ от „трета“ във „втора“ национална категория 

е необходимо да бъдат изпълнение следните минимални изисквания: 

 В продължение на 5 (пет)години да е работил като „Главен съдия“ на 

поне 10 (десет) турнира, като поне  2 (два) от тях са във възрастовата 

група до „14 години“ или по-висока; 

 Да е получил поне 2 (две) положителни оценки от Главен съдия с по-

висока категория, който е наблюдавал неговата работа; 

 Да е издържал успешно (90% верни отговори) контролен тест. 

 

За преминаване на „Главен съдия“ от „втора“ в „първа“ национална категория е 

необходимо да бъдат изпълнение следните минимални изисквания: 

 В продължение на 5 (пет) години да е работил като „Главен съдия“ на 

поне 20 (двадесет) турнира, като поне  10 (десет) от тях са във 

възрастовата група до „16 години“ или по-висока и най-малко 2 (два) 

при мъже и жени; 

 Да е получил поне 2 (две) положителни оценки от Главен съдия с по-

висока категория, който е наблюдавал неговата работа; 

 Да е издържал успешно (90% верни отговори) контролен тест. 

 

 

II.Съдии по тенис „международна“ категория. 

 

Минималните изисквания за допускане до участие в курс на ITF за придобиване на 

категорията „бяла значка съдия на стол“ са: 

 Да е подал молба до Ръководството на съдийскатa комисия за 

желанието си да бъде допуснат до участие в курс на ITF за 

придобиване на категорията „бяла значка“ най-малко 1 (една) година 

преди това; 

 Да е работил като съдия на стол  „първа национална“ категория най-

малко 3 (три) години; 

 Да е съдийствал минимум 80 (осемдесет) мача през последните 2 

години при мъже и жени, от които половината да са в професионални 

турнири ( международни турнири или държавни турнири/ДП с награден 

фонд); 

 Да е получил за този период най-малко 2 (две) оценки „5“ или по-високи 

от сертифициран „международен съдия“. Получаването на оценки „1“ 

или „2“, автоматически анулират възможността му да кандидатства за 

период от 2 (две) години; 

 Да владее много добре писмено и говоримо английски език; 

 Владеенето на втори или следващ чужд език е предимство; 

 Да издържи успешно (90% верни отговори)  специално подготвен тест 

от 50 въпроса на английски език. 

 

Минималните изисквания за допускане до участие в курс на ITF за придобиване на 

категорията „бяла значка главен съдия“ са: 

 Да е подал молба до Ръководството на съдийскатa комисия за 

желанието си да бъде допуснат до участие в курс на ITF за 
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придобиване на категорията „бяла значка“ най-малко 1 (една) година 

преди това; 

 Да е работил като „първа национална“ категория „главен съдия“ най-

малко 3 (три) години; 

 Да е бил „главен съдия“ на минимум 10 (десет) държавни турнира през 

последните две години, 3 (три) от които да са Държавни първенства от 

различни категории (лични и отборни) в различни възрастови групи; 

 Да е получил за този период най-малко 3 (три) положителни препоръки 

от сертифициран международен „главен съдия“. Получаването на 

„отрицателни“ оценки, автоматически анулират възможността му да 

кандидатства за период от 2 (две) години; 

 Да владее много добре писмено и говоримо английски език; 

 Владеенето на втори или следващ чужд език е предимство; 

 Да издържи успешно (90% верни отговори)  специално подготвен тест 

от 50 въпроса на английски език. 

 

Минималните изисквания за допускане до участие в курс на ITF за придобиване на 

категорията „бронзова значка съдия на стол“ са: 

 Да е подал молба до Ръководството на съдийскатa комисия за 

желанието си да бъде допуснат до участие в курс на ITF за 

придобиване на категорията „бронзова значка“ най-малко 2 (две) години 

преди това; 

 Да е работил като „бяла значка съдия на стол“ минимум 3 (три) години; 

 Да е съдийствал минимум 160 (сто и шестдесет) мача през последните 

2 години (не по-малко от 80 мача годишно) в професионални турнири 

при мъже и жени; 

 Да е получил минимум 3 (три) оценки „5“ или по-високи от 

сертифициран международен „главен съдия“. Получаването на оценки 

„1“ или „2“ автоматически анулират възможността му да кандидатства за 

период от 2 (две) години; 

 Владеенето на втори или следващ чужд език е предимство; 

 Да издържи успешно (90% верни отговори) на специално подготвен тест 

от 70 въпроса на английски език. 

 

Минималните изисквания за допускане до участие в курс на ITF за придобиване на 

категорията „сребърна значка главен съдия“ са: 

 Да е подал молба до Ръководството на съдийската комисия за 

желанието си да бъде допуснат до участие в курс на ITF за 

придобиване на категорията „бронзова значка“ най-малко 2 (две) години 

преди това; 

 Да е работил като „бяла значка главен съдия“ минимум 5 (пет) години; 

 Да е бил „главен съдия“ на най-малко 8 (осем) турнира през последните 

две години, които са организирани от ITF&TE; 

 Да е получил за този период най-малко 3 (три) положителни препоръки 

от сертифициран международен „главен съдия“. Получаването на 

„отрицателни“ оценки, автоматически анулират възможността му да 

кандидатства а период от 2 (две) години; 
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 Да издържи успешно (90% верни отговори)  специално подготвен тест 

от 70 въпроса на английски език. 

 
Ръководството на съдийската комисия си запазва правото да прилага и 
допълнителни критерии към момента на разглеждане на съответните кандидатури, 
както и да се съобразява с необходимостта на страната в този момент от 
съответните категории международни съдии (съдии на стол или главни съдии) в 
зависимост от провежданите у нас международни турнири. 
В случаите, когато за дадена позиция кандидатстват повече от 1 (един) кандидат, 
Ръководството на съдийската комисия ги подрежда чрез провеждане на тайно 
гласуване от всички нейни членове, като се съобразява с количествените 
показатели на посочените по-горе критерии за съответнта позиция, както и с 
качествата на работа на всеки отделен кандидат. 
По преценка на Ръководството на съдийската комисия, на даден кандидат може да 
му бъде отказан достъп до участие в горепосочените курсове за международни 
съдии. 
Решението на Ръководството на съдийската комисия е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 
 


