
 
 
 
                 

ПРОТОКОЛ N 6 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

___________________________________ 
 

27.11.2015 г. – 15:00 ч. – ММС – София 
 
 Днес, 27.11.2015 г., в заседателната зала на Министерство на 
младежта и спорта, гр. София се проведе заседание на Управителния съвет 
на Българската федерация по шахмат. Присъстваха членовете на 
Управителния съвет – Николай Недков, Георги Бедников, Живко Жеков, Петьо 
Маринов, Николай Йорданов, Васил Тончев и Янко Кесаровски, 
Изпълнителният директор – Николай Велчев, Спортнотехническият директор 
– Кристиан Ласкаров и адвокат  – Божидар Игнатов. 
  

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Информация за представянето на българските състезатели на 
Европейските и Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 
18 години в Пореч (Хърватска) и Порто Карас (Гърция) през 2015 година. 

Докладва: Ж. Жеков 
 
2.По проекта на спортния календар и наредбата на Българската 

федерация по шахмат през 2016 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
3.По проекта за спортна дейност на Българска федерация по шахмат към 

Министерство на младежта и спорта за 2016 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
4.Информация за извършваните проверки на Българска федерация по 

шахмат. 
      Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 

 
5.Разни: 

 
5.1.По хода на делата срещу Българската федерация по шахмат. 
Докладва: адв. Б. Игнатов 
 
5.2.По шахматната материална база на Българската федерация по шахмат. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров, Й. Такова 
 
 



 
5.3.По списание „Шахматна мисъл”. 
Докладват: Н. Недков, Н. Велчев 

 
и бяха взети следните 



 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1: 
 
1.1.Приема информацията на Живко Жеков за представянето на 

българските състезатели на Европейските и Световните индивидуални 
първенства за юноши и девойки до 18 години в Пореч (Хърватска) и Порто 
Карас (Гърция) през 2015 година. 

 
1.2.Награждава Нургюл Салимова за златния й медал от Световното 

индивидуално първенство за девойки до 12 години в Порто Карас (Гърция) – 
2015 с парична премия от 1000 (хиляда) лева. 

 
1.3.Награждава Диляна Иванова за бронзовия й медал от Световното 

индивидуално първенство за девойки до 8 години в Порто Карас (Гърция) – 
2015 с парична премия от 500 (петстотин) лева. 
 

По т.2: 
 
2.1.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

проекта на спортния календар и наредбата на Българската федерация по шахмат 
за 2016 година. 

 
2.2.Проектът на спортния календар да бъде публикуван на интернет сайта 

на Българската федерация по шахмат. 
Срок: 01.12.2015 г. 

 
По т.3: 
 
3.Утвърждава проекта за спортна дейност на Българска федерация по 

шахмат към Министерство на младежта и спорта за 2016 година. 
 

По т.4:  
 
4.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров за 

извършваните проверки на Българската федерация по шахмат. 
 

По т.5: 
 
5.1.Приема информацията на адвокат Божидар Игнатов за хода на делата 

срещу Българската федерация по шахмат. 
 
5.2.Приема информацията на Йорданка Такова за шахматната материална 

база на Българската федерация по шахмат. 
 
 5.3.1.Изказва благодарност на Николай Недков за подпомагане 
издаването на списание „Шахматна мисъл”.    
 
 



 
5.3.2.Дава висока оценка на работата на Николай Тодоров по издаването 

на списание „Шахматна мисъл”.  
 
5.3.3.Подновява партньорството с „Нефертити Арт Сетс” ООД в 

издаването на списание „Шахматна мисъл” през 2016 година. 


