
ПРОТОКОЛ N 2 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_______________________________________ 
 

07.02.2016 г. – 11:00 ч. – Новотел – Пловдив 
 
 Днес, 07.02.2016 г., в Новотел, гр. Пловдив се проведе заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на Управителния съвет – Иван Генов, Георги Бедников, Живко 
Жеков, Петьо Маринов, Харалампи Ванев, Николай Йорданов, Васил Тончев и 
Бойко Христов, Изпълнителният директор – Николай Велчев, 
Спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров, членът на Контролния 
съвет  – Трифон Тодоров и гости – Тодор Тодоров, Тодор Златаров и Милен 
Василев. 
  

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Утвърждаване на Спортен календар и Наредба на Българска федерация 
по шахмат за 2016 година.  

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров  
 
2.По организационното и финансово състояние на Българска федерация 

по шахмат.  
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
3.Утвърждаване на 2016 година за година на детския шахмат в България. 
Докладват: В. Тончев, П. Маринов, Ж. Жеков 
 
4.Утвърждаване на правоучастието във финалите на Държавните 

индивидуални първенства за мъже и жени на Българска федерация по шахмат 
през 2016 година. 

Докладват: Н. Велчев, Н. Йорданов 
 
5.По предложение за провеждане на Национално треньорско съвещание 

на Българска федерация по шахмат, съгласно чл.34, ал.2 от устава й. 
Докладва: П. Маринов 
 
6.По инвентаризацията на шахматната материална база на Българска 

федерация по шахмат. 
Докладва: П. Маринов 
 



7.По предложение за промяна в тарифите на услугите по отдаването на 
шахматната материална база на Българска федерация по шахмат. 

Докладва: П. Маринов 
 
8.По промени в комисии към Управителния съвет на Българска 

федерация по шахмат. 
Докладват: Н. Йорданов, П. Маринов 
 
9.Утвърждаване на състава на Съдийската комисия към Българска 

федерация по шахмат от извънредното отчетно – изборно Общо събрание на 
Републиканската спортно – съдийска колегия по шахмат. 

Докладва: Ж. Жеков 
 
10.По съвместното предложение на фирма “Булелектрикс” ООД и фирма 

„Монолитстрой” ООД във връзка с Шахматен дом „Георги Гешев” – София. 
Докладват: Т. Златаров, М. Василев  
 
11.Разни: 
 
11.1.По хода на проверките на Българска федерация по шахмат.  
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров  
 
11.2.По хода на делата срещу Българска федерация по шахмат.  
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
11.3.По молби на WIM Елица Раева и WGM Адриана Николова във 

връзка с Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени през 2016 
година в Мамая (Румъния). 

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
11.4.Молби за членство на клубове към Българска федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 

 
и бяха взети следните 

 
 
 



РЕШЕНИЯ: 
 
По т.1: 
 
1.1.Утвърждава Спортен календар и Наредба на Българска федерация по 

шахмат за 2016 година. 
 
1.2.Спортният календар и наредбата да бъдат публикувани на интернет 

сайта на Българска федерация по шахмат. 
Срок: 09.02.2016 г. 

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

организационното и финансово състояние на Българска федерация по шахмат. 
 

По т.3: 
 
3.1.Утвърждава 2016 година за година на детския шахмат в България. 
 
3.2.Възлага на Комисия „Детско – юношески шахмат” да предложи 

конкректни действия в тази посока. 
Срок: 25.04.2016 г. 

 
По т.4:  
 
4.1.Утвърждава правоучастието във финалите на Държавните 

индивидуални първенства за мъже и жени на Българска федерация по шахмат 
през 2016 година. 

 
4.2.Правоучастието да бъде публикувано на интернет сайта на Българска 

федерация по шахмат. 
Срок: 09.02.2016 г. 

 
По т.5: 
 
5.1.Насрочва провеждането на Национално треньорско съвещание на 

Българска федерация по шахмат на 29 май 2016 г. в гр. Плевен. 
 
5.2.По време на съвещанието да бъде разгледано като точка от дневния 

ред предложението на Тодор Тодоров за провеждането на Държавни 
първенства по шахмат за ученици. 
 

По т.6: 
 



6.1.Приема информацията на Петьо Маринов по инвентаризацията на 
шахматната материална база на Българска федерация по шахмат. 

 
6.2.Възлага на Петьо Маринов и Кристиан Ласкаров да предприемат 

конкретни действия по предаването на шахматната материална база, 
стопанисвана от Георги Живков на домакина на Българска федерация по 
шахмат – Йорданка Такова. 
 

По т.7: 
 
7.Предложението за промяна в тарифите на услугите по отдаването на 

шахматната материална база на Българска федерация по шахмат да бъде 
разгледано на следващото заседание на Управителния съвет на Българска 
федерация по шахмат. 
 

По т.8: 
 
8.1.Освобождава Георги Живков като Председател на Комисия “Масов 

спорт” към Управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 
 
8.2.Утвърждава Димитър Илиев за Председател на Комисия “Масов 

спорт” към Управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 
 
8.3.Утвърждава Здравко Недев за член на “Квалификационна комисия” 

към Управителния съвет на Българска федерация по шахмат.  
 

По т.9:  
 
9.Утвърждава състава на Съдийската комисия към Българска федерация 

по шахмат, избрана на извънредното отчетно – изборно Общо събрание на 
Републиканската спортно – съдийска колегия по шахмат: Председател – Живко 
Жеков и членове – Венета Петкова, Деян Димитров, Димитър Илчев, Георги 
Бедников, Румен Ангелов и Светла Йорданова. 
 

По т.10: 
 
10.1.Приема за сведение информацията на Тодор Златаров и Милен 

Василев във връзка с Шахматен дом „Георги Гешев” – София. 
10.2.На следващото заседание на Управителния съвет на Българска 

федерация по шахмат да бъде утвърдена позицията на федерацията по 
съвместното предложение на фирма “Булелектрикс” ООД и фирма 
„Монолитстрой” ООД.   

 
По т.11: 

 



 11.1.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 
хода на проверките на Българска федерация по шахмат. 
 
 11.2.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 
хода на делата срещу Българска федерация по шахмат. 
 
 11.3.Подпомага частично участието на WIM Елица Раева и WGM 
Адриана Николова на Европейското индивидуално първенство по шахмат за 
жени през 2016 година в Мамая (Румъния). 
 
 11.4.Приема ШК „Оборище” (Панагюрище), ШК „ЧесБомб-Пловдив” 
(Пловдив) и СКШ „Левски” (Стражица) за членове на Българска федерация по 
шахмат. 
 


