
 
 
 
                     

ПРОТОКОЛ N 4 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_______________________________________ 
 

06.07.2014 г. – 10:00 ч. – Новотел – Пловдив 
 

 Днес, 06.07.2014 г., в Новотел, гр. Пловдив се проведе заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на Управителния съвет – Силвио Данаилов, проф. Николай Недков, 
Иван Генов, Харалампи Ванев, Живко Жеков, Георги Живков, Георги Бедников и 
Маргарита Войска, Изпълнителният директор – Николай Велчев, 
Спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров, треньорът на 
националния отбор за жени – Владимир Георгиев, Председателят на 
Експертния съвет – Борис Чаталбашев и гости – проф. Пламен Моллов и адв. 
Божидар Игнатов. 
 

 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.По хода на провеждане на Европейското индивидуално първенство за 
жени от 5 до 18 юли 2014 в Пловдив. 

Докладват: Х. Ванев, Н. Велчев 
 

2.Утвърждаване на ръководителите на българските делегации за 
Европейските и Световните индивидуални първенства за юноши и девойки от 8 
до 18 години в Батуми (Грузия) и Дърбан (Южна африка) през 2014 година. 

Докладват: Ж. Жеков, Н. Велчев 
 

3.Насрочване на дата за редовното годишно отчетно – изборно Общо 
събрание на Българската федерация по шахмат. 

Докладват: Н. Велчев, адв. Б. Игнатов 
 
4.Разни: 
 
4.1.Молби за членство на клубове към Българска федерация шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
4.2.Утвърждаване на състезатели със званието „майстор на спорта” по 

шахматна композиция. 
Докладват: Кр. Ласкаров, Д. Костадинов 

 
4.3.По писмо от Министерство на младежта и спорта. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров, адв. Б. Игнатов 

 

и бяха взети следните 
 



 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1: 
 
1.Приема информациите на Харалампи Ванев и Николай Велчев за хода на 

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

По т.2: 
 
2.1.Утвърждава ръководителите на българската делегация за 

Европейските индивидуални първенства за юноши и девойки от 8 до 18 години 
в Батуми (Грузия) през 2014 година: 

Водач – Живко Жеков. 
Треньор – Петър Великов. 
 
2.2.Утвърждава ръководителите на българската делегация за Световните 

индивидуални първенства за юноши и девойки от 8 до 18 години в Дърбан 
(Южна африка) през 2014 година: 

Водач – Стефан Стойнов. 
Треньор – Петър Генов. 

 
По т.3: 
 
3.1.Свиква редовно годишно отчетно – изборно Общо събрание на 

Българска федерация по шахмат на 13 декември 2014 година (събота) от 16:00 
часа в зала „София” на хотел „Банкя Палас”, гр. Банкя при следния дневен ред: 
          1.Доклад за дейността на Българската федерация по шахмат за периода 
след последното Общо събрание. 

2.Избор на нови ръководни органи на Българската федерация по шахмат. 
3.Разни. 
 
3.2.Да бъде публикувано на интернет страницата на федерацията 

съобщение за провеждане на редовното годишно отчетно – изборно Общо 
събрание на Българската федерация по шахмат. 

 
3.3.Да бъде изпратено писмо до Държавен вестник за публикуване на 

съобщение за провеждане на редовното годишно отчетно – изборно Общо 
събрание на Българската федерация по шахмат. 

 
По т.4: 
 
4.1.Приема ШК „Трявна – 2001” (Трявна) и ШК „Траяна 2011” (Стара 

Загора) за членове на Българската федерация по шахмат. 
 
4.2.Утвърждава Велко Александров и Николай Белухов със званието 

„майстор на спорта” по шахматна композиция. 
 



 
4.3.1.Приема информациите на Николай Велчев, Кристиан Ласкаров и 

адв. Божидар Игнатов по писмото от Министерство на младежта и спорта за 
нередовни спортни клубове по шахмат за 2011, 2012 и 2013 година. 

 
4.3.2.Съгласно инструкциите в писмото от Министерство на младежта и 

спорта заличава Шахматен клуб „Дунав – 1931” (Русе), Шахматен клуб „Темп” 
(Сливен), Шахматен клуб „Трансмариска” (Тутракан) и Шахматен клуб 
„Маркели” (Карнобат). 
 
 


