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НАРЕДБА 

за картотекиране към БНФСТ за 2021г. 

Настоящата НАРЕДБА урежда условията на картотекиране на клубове, 

състезатели, треньори и съдии по спортни танци в БНФСТ до 31.12.2021г. 

I. Картотекиране на КСТ 

Чл. 1. Всеки спортен клуб по спортни танци, желаещ да упражнява спортна 

дейност по спорт „спортни танци” се картотекира като такъв към БНФСТ. 

Чл. 2. Всеки КСТ внася задължителен членски внос, който е дължим за една 

календарна година.  И дължим за толкова месеца, оставащи до края на календарната 

година, от месеца на приемането му БНФСТ.  

Сумите са: 

1. Редовен член - 150 лв. годишен членски внос. 

2. Асоцииран член – 100 лв. годишен членски внос. 

 

  

II. Картотекиране на състезатели 

Чл. 3. Всеки спортист чрез спортния клуб, към когото упражнява спортна 

дейност, се картотекира като състезател към БНФСТ. Срокът за картотека е една 

спортносъстезателна година, от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. 

Чл. 3.1. Смесени танцови двойки, при които единия състезател е български 

гражданин, използват състезателните си права без никакви рестрикции и 

ограничения! 

Чл. 3.2. Чуждестранна танцова двойка, която не притежава български документ 

за самоличност, може да бъде картотекирана към БНФСТ при следните условия: 

1. Копие от документ за самоличност-изпраща се до офиса на БНФСТ или по 

електронен път. 

2. Копие от международна танцова карта (ако притежава такава), wdsf ID card – 

по електронен път. 

3. Декларация за съгласие – собственоръчно (от настойник) подписана 
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декларация по образец, на английски език, за уведомено съгласие за участие и 

картотекиране към БНФСТ – до офиса на федерацията или по електронен път. 

4. След картотекиране към лицензиран спортен клуб на територията на 

България, танцовата двойка изпълнява съответните клубни изисквания и приема 

неговите документи и условия като всеки български състезател. 

5. Чуждестранните танцови двойки нямат право на участие в ДП1 ранг и 

квалификационни турнири за официални събития на WDSF. 

Чл. 4. Всеки КСТ подава следните необходими документи за картотекиране на 

всеки състезател: 

1. Три имена; 

2. Дата на раждане; 

3. Пол; 

4. Гражданство; 

5. Актуална снимка /паспортен размер/ - 2 бр; 

6. Копие на състезателна книжка, ако е имал такава, доказваща присвоеният 

състезателен клас; 

7. Име на партньор/партньорка и съответен присвоен клас; 

8. Документ за платена такса за картотека - 10,00 лв. за състезател; 

9. Закупуване на състезателна книжка - 10,00 лв. 

Чл. 5. Всеки редовно картотекиран състезател получава лична състезателна 

карта и уникален идентификационен номер от базата данни на БНФСТ. 

III. Картотекиране на спортно педагогически кадри 

Чл. 6. Всеки спортно педагогически кадър чрез спортния клуб, към когото 

упражнява треньорска дейност, се картотекира като треньор към БНФСТ. Срокът 

за картотека е една спортносъстезателна година, от 01.01.2021 до 31.12.2021. 

Чл. 7. Всеки КСТ подава следните необходими документи за картотекиране на 

всеки спортно педагогически кадър: 

1. Три имена; 
2. Дата на раждане; 

3. Пол; 
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4. Гражданство; 

5. Актуална снимка /паспортен размер/ - 2 бр; 

6. Документи, доказваща съответната квалификация, според ЗВФС 

7. Копие на треньорска карта, ако е имал такава. 

8. Документ за платена такса за картотека - 40,00 лв. 

9. Закупуване на треньорска книжка - 20,00 лв. 

Чл. 8. На всеки редовно картотекиран спортно педагогически кадър се 

присвоява уникален идентификационен номер от базата данни на БНФСТ, който се 

отразява в треньорската му книжка и в персоналния му треньорски картон. 

IV. Картотекиране на съдия по спортни танци 

Чл. 9. Всеки съдия по спортни танци чрез спортния клуб, към когото упражнява 

съдийска дейност, се картотекира като съдия към БНФСТ. Срокът за картотека е 

една спортносъстезателна година, от 01.01.2021 до 31.12.2021. 

Чл. 10. Всеки КСТ подава следните необходими документи за картотекиране 

на всеки съдия по спортни танци: 

1. Три имена; 

2. Дата на раждане; 

3. Пол; 

4. Гражданство; 

5. Актуална снимка /паспортен размер/ - 2 бр; 

6. Копие на съдийска книжка, ако е имал такава. 

7. Документ за платена такса за картотека, според присъдената му съдийска 

категория, както следва: 

I. Съдия III-та категория – 150,00 лв; 

II. Съдия II-ра категория - 150,00 лв; 

III. Съдия I-ва или AN категории - 150,00лв. 

8. Закупуване на съдийска книжка - 20,00 лв. 

Чл. 11. На всеки редовно картотекиран съдия по спортни танци се присвоява 

уникален идентификационен номер от базата данни на БНФСТ, който се отразява 

в съдийската му книжка и в персоналния му съдийски картон. 

Чл. 12. Документите, нужни за редовна картотека в БНФСТ се предоставят на 
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вниманието на УС на БНФСТ . 

Чл. 13. Председателят на КСТ преглежда, заверява и носи отговорност за 

верността на посочените по-горе документи. 

Чл. 14. При невнасяне на дължимите такси повече от 30 дни след дата на 

настъпил падеж за плащане, се губят правата, произтичащи от това, съответно за 

КСТ, състезател, треньор и съдия, за период от три месеца. 

Настоящата НАРЕДБА е приета на заседание на УС на БНФСТ на 17.04.2021 г. 
 
 
 
 


