
 
 

ПРОТОКОЛ N 2 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_______________________________________ 
 

07.02.2015 г. – 17:00 ч. – Новотел – Пловдив 
 
 Днес, 07.02.2015 г., в „Новотел”, гр. Пловдив се проведе заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на Управителния съвет – Николай Недков, Иван Генов, Васил 
Антонов, Васил Тончев, Харалампи Ванев, Живко Жеков, Петьо Маринов, 
Николай Йорданов, Бойко Христов и Янко Кесаровски, Изпълнителният 
директор – Николай Велчев, Спортнотехническият директор – Кристиан 
Ласкаров, членът на Контролния съвет – Трифон Тодоров и гост – Любен 
Попов. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Утвърждаване на Спортен календар и Наредба за състезанията на 
Българска федерация шахмат за 2015 година. 

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
2.Информация за представянето на българските състезатели на 

Световните индивидуални първенства за юноши и девойки от 8 до 18 години в 
Дърбан (Южна Африка) през 2014 година. 

Докладва: Ст. Стойнов 
 
3.Информация за представянето на българските състезатели на 

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

Докладва: Ж. Жеков 
 
4.Информация за представянето на българските състезатели на 

Олимпиадата за юноши и девойки до 16 години в Дьор (Унгария) през 2014 
година. 

Докладва: Р. Атанасов 
 
5.Утвърждаване на комисиите към Управителния съвет на Българската 

федерация по шахмат. 
Докладват: П. Маринов, В. Тончев 
 
6.Разни: 
 
 



 
 
6.1.Молба за членство на клуб към Българска федерация шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
6.2.Предложение за разпределение на шахматната материална база на 

Българската федерация по шахмат за 2015 година. 
Докладва: П. Маринов 

 
6.3.По съдийските състави на състезанията от Държавния спортен 

календар на Българската федерация по шахмат за периода януари – май 2015 
година. 

Докладва: Н. Йорданов 
 
6.4.По писмо от инспектората на Министерство на младежта и спорта във 

връзка с домакинствата на Българската федерация по шахмат през 2014 година. 
      Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 

 6.5.Молба от Кирил Георгиев. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
и бяха взети следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

спортния календар и наредбата за състезанията на Българска федерация шахмат 
за 2015 година. 

1.2.Утвърждава Спортен календар и Наредба на Българска федерация 
шахмат за 2015 година. 
 1.3.Спортният календар и наредбата да бъдат публикувани на интернет 
сайта на Българската федерация по шахмат. 
 Срок: 10.02.2015 г. 
 

По т.2: 
 
2.Приема информацията на Стефан Стойнов за представянето на 

българските състезатели на Световните индивидуални първенства за юноши и 
девойки от 8 до 18 години в Дърбан (Южна Африка) през 2014 година. 
 

По т.3: 
 
3.Приема информацията на Живко Жеков за представянето на 

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

 
 



 
 
По т.4: 
 

 4.Приема информацията на Радислав Атанасов за представянето на 
българските състезатели на Олимпиадата за юноши и девойки до 16 години в 
Дьор (Унгария) през 2014 година. 
 

По т.5: 
 

 5.1.Утвърждава броя, вида и съставите на комисиите към Управителния 
съвет на Българската федерация по шахмат. 
 5.2.Комисиите и техните състави да бъдат публикувани на интернет сайта 
на Българската федерация по шахмат. 
 Срок: 10.02.2015 г. 
 

По т.6: 
  

6.1.Приема ШК „Филидор” (Мездра) за член на Българската федерация 
по шахмат. 

 
6.2.1.Приема предложението на Петьо Маринов за разпределението на 

шахматната материална база на Българската федерация по шахмат за 2015 
година. 

6.2.2.Утвърждава шахматните клубове, отговорници за стопанисването  
на шахматната материална база на Българската федерация по шахмат за 2015 
година. 

 
6.3.1.Приема информацията на Николай Йорданов за броя и вида на 

съдийските наряди за състезанията от Държавния спортен календар на 
Българската федерация по шахмат за периода януари – май 2015 година. 

6.3.2.Утвърждава съдийските състави на състезанията от Държавния 
спортен календар на Българската федерация по шахмат за периода януари – май 
2015 година. 

 
6.4.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

писмото от инспектората на Министерство на младежта и спорта във връзка с 
домакинствата на Българската федерация по шахмат през 2014 година. 

 
6.5.Оставя без уважение молбата на Кирил Георгиев за финансовото 

обезпечаване на участието му в Европейското индивидуално първенство за 
мъже от 23 февруари до 9 март 2015 в Йерусалим (Израел). 
 
 


