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ПРОТОКОЛ 
НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ШАХМАТ КЪМ БФШ 

 
     Днес 09.04.2015г., в Бизнес зала №2 на „Новотел“ Пловдив се състоя заседание на 
Комисията за детско – юношески шахмат към БФШ. На заседанието присъстваха г-н 
Васил Тончев – председател на Комисията и членове – гм Маргарита Войска, г-н 
Стефан Стойнов, г-н Живко Жеков и г-жа Соня Пионова. По уважителни причини не 
присъстваха членовете на ДЮШ г-жа Венета Петкова и г-жа Румяна Гочева. Гости на 
заседанието бяха – изпълнителният директор на БФШ – г-н Николай Велчев, гм Петър 
Великов, г-н Харалампи Ванев и г-н Тодор Спиров. 
 
Заседанието се проведе при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Въвеждане на правила за пропусквателен режим на външни лица, непряко 
свързани с организацията и провеждането на ДИП за възрастовите групи до 8, 
10, 12, 14, 16, 18 години. 

2. Въвеждане на правила за участие на български състезатели в първенствата на 
Европейския съюз в Австрия и Чехия, на разноски на организаторите. 

3. Въвеждане на правила за срок на избор на шампионите по класически шахмат за 
участие на СП или ЕП. 

 
Към дневния ред бяха предложени и допълнени следните точки: 

 
4. Оптимизиране подготовката на елитните състезатели от ДЮШ – по 

предложение на гм Великов; 
5. Предложение за промяна на място и дата на провеждане на ДОП за 2015 г. за 

възрастовите групи до 12 и 16 г. – по предложение на г-н Тончев; 
6. Предложение за въвеждане на право на участие на всеки спортен клуб с два 

отбора на ДОП – отделно за момчета и отделно за момичета, за възрастовите 
групи до 12 г. и до 16 г.;  

7. Предложение за организиране и провеждане на отборни първенства по ускорен 
шах и блиц за възрастовите групи до 12 г. и до 16 г. – по предложение на г-жа 
Пионова. 

 
След като разгледа основните и допълнителните точки от дневния ред, Комисията 

реши да предложи за утвърждаване от УС на БФШ следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 
1. Да предложи за утвърждаване от УС на БФШ следните правила при провеждането 

на ДИП за възрастовите групи до 8, 10, 12, 14, 16 и 18г.,  
1.1. Родители и треньори имат право да присъстват в залата за игра само първите 10 

минути от всеки кръг, като се разрешава правенето на снимки без включване на 
светкавица на фотоапаратите.  

1.2. Директорът на ДИП има право да допуска /по всяко време/ в залата за игра 
служебни, официални лица и национални треньори. 
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2 На първенствата на Европейския съюз в Австрия и Чехия, на разноски на 
организаторите да вземат участие шампионите от ДИП /момчета и момичета/ както 
следва: 

2.1. АВСТРИЯ – шампионите от следните възрастови групи: 
- Момчета до 8г. 
- Момичета до 10г. 
- Момчета до 12г 
- Момичета до 14г 

 
2.2. ЧЕХИЯ – шампионите от следните възрастови групи: 
- Момичета до 8г. 
- Момчета до 10 г. 
- Момичета до 12г. 
- Момчета до 14 г. 

 
2.3. Пътните разходи да са за сметка на участниците. 

 
3. Шампионите от различните възрастови групи трябва да заявят своя избор – дали ще 

участват на СП или ЕП – една седмица след публикуването на условията за 
настаняване и участие на официалният сайт на БФШ. Шампионите трябва да 
декларират в БФШ писмено своя избор в посочения срок. 

 
4. Предложението на г-н Великов да се обмисли и разгледа на следващото заседание 

на Комисията. 
 

5. Предложението за провеждане на ДОП за 2015г. за възрастовите групи 12г. и 16г. в 
НСА „В.Левски” – град София, да не се предлага за обсъждане от УС поради липса 
на подходящи дати в спортния календар на БФШ.  

 
6. Да предложи за утвърждаване от УС на БФШ следното правило - В ДОП за 12г. и 

16г. да се допускат до участие по два отбора от всеки спортен клуб, като се прилага 
правилото за дирижиран жребий в първия кръг – в който да се срещнат помежду си 
- всички отбори от един и същи спортен клуб. 

 
7. Предложението за организиране и провеждане на отборни първенства по ускорен 

шах и блиц за възрастовите групи до 12г. и до 16г. да се обмисли и обсъди 
допълнително.  

 
Комисията беше информирана от изпълнителния директор на БФШ – г-н Николай 

Велчев - за следните възможности на младите надежди от българския шахмат: 
1. Участие на 50 деца и 10 придружители в сеанс, провеждан в гр. Белград на ул. 

„Кнез Михайлова“ по случай „Денят на шахмата“, организиран от Сръбската 
шахматна федерация. 

2. Участие на две надеждни състезателки в „Тракийска принцеса“ гр. Враца – на 
разноски на организаторите. Пътните са за сметка на участниците. 

3. Участие на 4 надеждни състезатели в турнир Албена – 2015 г. на разноски на 
организаторите. Пътните са за сметка на участниците. 

4. Участие на 4 надеждни състезатели в турнир Албена – 2015г. на 
преференциални цени, предложени от УС на БФШ. Пътните са за сметка на 
участниците. 
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Предложения за имена на участниците да се разискват на следващо заседание на 

Комисията. 
 

В. Тончев – председател:.................. 

М. Войска – член:........................... 

Ст. Стойнов - член:........................ 

Ж. Жеков – член:............................ 

С. Пионова – член:......................... 


