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П Р О Т О К О Л № 10 

 
     Днес, 25.04.2015 г., в град Плевен, хотел „Ростов“ се състоя заседание на 
Съдийската комисията към БФ Шахмат. На заседанието присъстваха г-н 
Николай Йорданов – председател на Комисията и членове – г-жа Ружка Генова, 
г-н Здравко Недев, г-ца Венета Петкова. Онлайн присъстваше и г-н Румен 
Ангелов. По уважителни причини не присъстваха г-жа Илияна Полендакова и г-
н Георги Живков.  

 
Заседанието се проведе при следния 
 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

  
1. Разглеждане и приемане на съдийски доклади от завършили състезания. 
  
2. Определяне на съдии за предстоящи състезания - ДОП мъже, жени и други. 
  
3. Информация за платен членски внос и касова наличност. 
  
4. Съдийски казуси. 
  
5. Разни. 

 
и бяха взети следните 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

По  т.1  от  дневния  ред: утвърждава получени доклади от завършили състезания 
виж. Приложение 1. 
Съдийската комисия оформи следните ПРЕПОРЪКИ:  

 Да не се използва допълнителен показател „Натрупване“ при провеждане 
на турнири. 

 Турнири, важащи за български и международен рейтинг, да не се 
изчисляват без изпратен в необходимия срок доклад от главния съдия на 
съответния турнир. 

 Да има съгласуване съвместно с квалификационната комисия към БФ 
Шахмат. 
 

По  т.2  от  дневния  ред  утвърждава съдийските състави за следните състезания: 

 Държавно отборно първенство за мъже и жени „А“ и „Б“ група 31.05.-
06.06.2015 г.: Главен съдия – Здравко Недев, Международен съдия на 
ФИДЕ. Съдийски екип: Илияна Полендакова, Димитър Илчев, Георги 
Бедников. 

 Купа „Толерантност“ - 10.05.2015 г. блиц турнир важащ за международен 
рейтинг: Главен съдия – Венета Петкова, Международен съдия на ФИДЕ 

 Купата на „Лъвчетата“ 06-07.06.2015 г. Главен съдия - Иван Стойнов, 
Международен съдия на ФИДЕ. Съдийски екип: Ани Манева, Пламен 
Станчев и Васил Колев. 

 Международен турнир по шахмат к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ 
26.06.-04.07.2015 г. Главен съдия: Здравко Недев, Международен съдия на 
ФИДЕ. 

 Международен турнир „Надеждите на света“,к.к. „Св. Св. Константин и 
Елена“ 05-14.07.2015 г. Главен съдия: Здравко Недев, Международен 
съдия на ФИДЕ. 

 Международен детски шахматен турнир за купа „Три буки“ и купа 
„Осогово“ 9-12.07.2015 г.: Главен съдия - Димитър Илиев, съдия на 
ФИДЕ. СК препоръчва на организаторите да ангажират още един 
международно квалифициран съдия и да разшири съдийския екип за 
турнира. 
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По т.3 от дневния ред СК приема постъпилата информация на г-жа Ружка Генова 
за платените членски вноски и за касовата наличност. СК реши да изплати 
еднократен хонорар на г-н Здравко Недев за подготовка и провеждане на 
съдийски семинар, проведен на 25.04.2015 г., гр. Плевен. СК реши да изплаща 
транспортните разходи на членовете на Комисията на предстоящи редовни 
заседания. 
 
По т.4 от дневния ред бяха разгледани няколко съдийски казуса.  
 

По т. 5 от дневния ред: 

 СК се обръща към БФ Шахмат с молба за съдействие на колеги за 
възможност за участие в съдийски екипи за придобиване на норми от 
международни турнири. 

 Обсъждане на предстоящото заседание на актуализиране на съдийските 
хонорари. 

 Следващото заседание на СК да бъде на 24.05.2015 г. в гр. София в 
седалището на ШК „ЕЛИТ“, с адрес ж.к. Банишора, ул. „Охрид 23“, с 
начален час 13:00. 
 

 
Председатели:  

 
1. ______________________  

/Георги Живков/  
 
 

2.______________________  
/Николай Йорданов/ 
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ПРОЛОЖЕНИЕ 1 

 

1. 8-ми детски шахматен турнир „Ан Пасан“  
21-22.02.2015 г.  Главен съдия - Димитър Илиев 
 

2. 138-и открит турнир по шахмат МГУ 
7-8.03.2015 г. Главен съдия – Димитър Илиев 
 

3. 139-ти открит турнир по шахмат МГУ 
14-15.03.2015 г. Главен съдия – Димитър Илиев 
 

4. 140-ти открит турнир по шахмат МГУ 
21-22.03.2015 г. Главен съдия – Димитър Илиев 
 

5. ДИП до 20 г. юноши и девойки – стандартен шахмат, ускорен и блиц. 
19-25.02.2015 г. – стандартен шахмат 
25-26.02.2015 г. – ускорен шахмат 
27.02.2015 г. – блиц 
Главен съдия – Радислав Атанасов 
 

6. 141-ви открит турнир по шахмат МГУ 
28-29.03.2015 г. Главен съдия – Димитър Илиев 
 

7. 142-ри открит турнир по шахмат МГУ 
04-05.04.2015 г. Главен съдия – Димитър Илиев 
 

8. ДИП 12, 14, 16 и 18 г. юноши и девойки – стандартен шахмат, ускорен и 
блиц. 
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03-09.04.2015 г. – стандартен шахмат 
09-10.04.2015 г. – ускорен шахмат 
11.04.2015 г. – блиц 
Главен съдия – Илияна Полендакова 
 

9. 6-ти мемориал Стилян Стругов 
с. Огняново, 18-19.04.2015 г. 
Главен съдия – Димитър Илиев 


