
I. Държавно отборно първенство за мъже - "Б" група 
 
1. Провежда се от 31.05 до 06.06  в к.к. Слънчев бряг по кръгова или швейцарска система в 
зависимост от броя на отборите. 
2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 
своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 4 състезатели и 3 резерви. Допуска се участие на чуждестранни 
състезатели, но в отделен мач могат да играят 1 чуждестранен състезател и 1 трансфериран 
(преотстъпен) състезател. 
4. Разходите по участието на състезателите са за сметка на шахматните клубове, редовни 
членове на БФ Шахмат. 
 
 
Възможности за настаняване: Хотел Гларус ** * 
Цена за настаняване на човек в двойна стая: 30 лв./ден на база нощувка със закуска и вечеря. 
Цена за настаняване на човек в единична стая: 38 лв./ден на база нощувка със закуска и вечеря. 
Цената е крайна и включва: нощувка, закуска, вечеря, ползване на басейн, шезлонг и чадър на 
басейна, туристически данък и 9% ДДС. 

5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП "А" група през 
2016 г. 
6. Срок за заявки - 15.05. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) - БФ Шахмат. 
 
 
 
II. Държавно отборно първенство за жени - "Б" група 

2. Право на участие имат всички отбори, заплатили годишния си членски внос и картотекирали 
своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 3 състезателки и 2 резерви. Допуска се участие на чуждестранни 
състезателки, но в отделен мач могат да играят 1 чуждестранна състезателка и 1 трансферирана 
(преотстъпена) състезателка. 
 

Възможности за настаняване: Хотел Гларус ** * 
Цена за настаняване на човек в двойна стая: 30 лв./ден на база нощувка със закуска и вечеря. 
Цена за настаняване на човек в единична стая: 38 лв./ден на база нощувка със закуска и вечеря. 
Цената е крайна и включва: нощувка, закуска, вечеря, ползване на басейн, шезлонг и чадър на 
басейна, туристически данък и 9% ДДС. 
 
4. Разходите по участието в първенството са за сметка на шахматните клубове, редовни 
членове на БФ Шахмат. 
5. Класиралите се на първите 2 места отбори добиват право на участие в ДОП "А" група през 
2016 г. 
6. Срок за заявки - 15.05. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) - БФ Шахмат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Провежда се от 31.05 до 06.06  в к.к. Слънчев бряг по кръгова или швейцарска система в 
зависимост от броя на отборите. 



 
 
 
 
 
III. Държавно отборно първенство за мъже - "А" група 
 
1. Провежда се в к.к. Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система. 
2. Право на участие имат  8 отбора от  класиранията  на ДОП  през 2014 г
Всички отбори трябва да са заплатили годишния си членски внос и 
картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 4 състезатели и 3 резерви. Допуска се участие на чуждестранни 
състезатели, но в отделен мач могат да играят 1 чуждестранен състезател и 1 трансфериран 
(преотстъпен) състезател. 
4. Разходите - нощувка в легло в двойна стая със закуска и вечеря на участващите в 
първенството отбори са за сметка на БФ Шахмат (за 4 състезатели). Пристигане - 31.05 и 
отпътуване - 06.06.Допълнителни нощи се заплащат от клубовете.  
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП "Б" група през 2016 г. 
6. Срок за потвърждение - 15.05. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) - БФ Шахмат. 
 
 

 
IV. Държавно отборно първенство за жени - "А" група 

Всички отбори трябва да са 
заплатили годишния си членски внос и картотекирали своите състезатели в БФ Шахмат. 
3. Състав на отборите - 3 състезателки и 2 резерви. Допуска се участие на чуждестранни 
състезателки, но в отделен мач могат да играят 1 чуждестранна състезателка и 1 трансферирана 
(преотстъпена) състезателка. 
4. Разходите - нощувка в легло в двойна стая със закуска и вечеря на участващите в 
първенството отбори са за сметка на БФ Шахмат (за 3 състезателки). Пристигане - 31.05и 
отпътуване - 06.06.Допълнителни нощи се заплащат от клубовете. 
5. Класиралите се на последните 2 места отбори изпадат в ДОП "Б" група през 2016 г. 
6. Срок за потвърждение - 15.05. 
7. Допълнителна информация: 02 / 9300 518 (818) - БФ Шахмат. 

 от 31.05 до 06.06  

 
1. Провежда се в к.к. Слънчев бряг в 7 кръга по кръгова система.  от 31.05 до 06.06  

. 

2. Право на участие имат  8 отбора от  класиранията  на ДОП  през 2014 г. 


