
 
 
 
                     

ПРОТОКОЛ N 1 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_______________________________________ 
 

02.02.2014 г. – 17:00 ч. – Новотел – Пловдив 
 
 Днес, 02.02.2014 г., в „Новотел”, гр. Пловдив се проведе заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на Управителния съвет – Николай Недков, Харалампи Ванев, Георги 
Живков, Живко Жеков, Янко Кесаровски и съгл. чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ – 
Маргарита Войска, Иван Генов и Силвио Данаилов, Изпълнителният директор 
– Николай Велчев, Спортно техническият директор – Кристиан Ласкаров и 
треньорът на националните отбори за юноши и девойки – Петър Великов. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Информация за Световните индивидуални първенства за юноши и 
девойки до 18 години от 17 до 29 декември 2013 в Ал-Аин (Обединени арабски 
емирства). 

Докладват: Ж. Жеков, П. Великов 
 

2.Утвърждаване на Спортен календар и Наредба на Българска федерация 
шахмат за 2014 година. 

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 

3.Информация за Шахматен дом „Георги Трингов” (Пловдив). 
Докладват: Н. Недков, Х. Ванев, Н. Велчев 
 
4.Разни: 
 
4.1.Молба за членство на клуб към Българска федерация шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
4.2.По подготовката на Европейското индивидуално първенство за жени 

от 5 до 18 юли 2014 в Пловдив. 
Докладва: Н. Велчев 
 
4.3.По точките на шахматните клубове от спортно – състезателната 2013 

година. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 



 
4.4.Честване на 100 – годишнините от рожденията на Олег Нейкирх и 

Александър Цветков. 
Докладва: Н. Велчев 
 
4.5.Утвърждаване на съдийския състав на полуфиналите на Държавните 

индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив. 
 

и бяха взети следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1.Приема информациите на Живко Жеков и Петър Великов за Световните 

индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години от 17 до 29 декември 
2013 в Ал-Аин (Обединени арабски емирства). 

 
1.2.Дава много добра оценка за българското участие в първенствата. 

 
По т.2: 
 
2.1.Утвърждава Спортен календар и Наредба на Българска федерация 

шахмат за 2014 година. 
 

 2.2.Спортният календар и наредбата да бъдат публикувани на интернет 
страницата на Българската федерация по шахмат. 
 Срок: 03.02.2014 г. 
 

По т.3: 
 
3.1.Приема информациите на Николай Недков, Харалампи Ванев и 

Николай Велчев за експлоатацията на Шахматен дом „Георги Трингов” 
(Пловдив) през 2013 година. 

 
3.2.Възлага на Харалампи Ванев контрола по експлоатацията на дома 

през 2014 година. 
 

По т.4: 
 

4.1.Приема ШК „Лидер” (София) за член на Българската федерация по 
шахмат. 

 
4.2.1.Приема информацията на Николай Велчев за подготовката на 

Европейското индивидуално първенство за жени от 5 до 18 юли 2014 в 
Пловдив. 

 
 
 



 
4.2.2.Утвърждава всички български състезателки, желаещи да вземат 

участие на Европейското индивидуално първенство за жени от 5 до 18 юли 
2014 в Пловдив да бъдат освободени от организационна такса домакини. 
 

4.3.Възлага на комисия в състав – Кристиан Ласкаров (Председател) и 
членове – Николай Петков и Тодор Спиров да извършат проверка на 
обработените точки на шахматните клубове от спортно – състезателната 2013 
година. 
 

 4.4.Възлага на комисия в състав – проф. д-р Николай Недков 
(Председател) и членове – д-р Стефан Сергиев и Николай Велчев 
организацията по честването на 100 – годишнините от рожденията на Олег 
Нейкирх и Александър Цветков. 
 

4.5.Утвърждава съдийския състав на полуфиналите на Държавните 
индивидуални първенства за мъже и жени в Пловдив: 

Главен съдия – Здравко Недев. 
Съдии – Димитър Илчев и Ружка Генова. 

 


