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Настоящата програма е за кратък период – до края на 2018 година, за 
довършване на мандата 2015-2018. В тази връзка целите, които са набелязани 
в нея, са предимно краткосрочни, без това да е пречка те да послужат за 
фундамент за по-нататъшно развитие на шахмата у нас. Също така тази 
програма не е голяма като обем, както поради срока за изпълнението й, така и 
поради желанието ни в нея да бъдат включени само приоритети, които могат 
реално да бъдат следвани.  

В шахматното движение днес е налице голямо разединение. Много от 
шахматистите, деятелите и шахматните клубове са несигурни в утрешния ден. 
Давайки си ясна сметка за това, предлагаме на Вашето внимание програма, 
която да внесе сигурност и спокойствие, като заложи и стабилни основи за 
възвръщане авторитета на шахмата в българското общество. В рамките на 
програмата са обособени 12 приоритета, по които нашият екип ще работи, и 
финансов план за реализирането им. На следващото отчетно събрание ще 
бъде представен отчет за изпълнението на този финансов план, подкрепен с 
конкретни цифри и показатели. 

1. Приоритети 

Пръв и основен приоритет е спазването на девиза на Международната 
федерация по шахмат Gens una sumus. Всички шахматни хора у нас трябва да 
не губят в нито един момент усещането, че са част от това семейство – 
независимо от това дали са професионални спортисти, деятели, организатори, 
независимо от това дали са съгласни или не с едно или друго решение. За да 
се постигне тази цел, ще бъде спазван принцип на пълна прозрочнаст в 
работата на Българска федерация по шахмат, както по отношение на 
решенията, на начина на тяхното вземане, така и по отношение на цялостната 
дейност на администрацията. Ще бъдат публикувани в тридневен срок пълни 
стенограми от всички заседания на Управителния съвет. Ще започне работа по 
изработване на нов уебсайт на федерацията, отговарящ на съвременните 
стандарти. Този уебсайт също ще спомогне да сме по-близо до вас с 
интерактивните възможности, които ще предлага. Уебсайтовете на комисиите 
би следвало да са част от този портал, за да може бързо и лесно всеки да 
достига до желаната информация. 

Вторият приоритет ще бъде възстановяване авторитета на Българска 
федерация по шахмат в национален и международен план. Той ще бъде 
следван чрез активно участие в дейността на Международната федерация по 
шахмат и на Европейския шахматен съюз, на базата на взаимно уважение и 
желание за сътрудничество. Всякакви междуличностни отношения ще останат 
в миналото. Взаимоотношенията с държавата в лицето на Министерството на 
младежта и спорта ще са основани на прозрачност, спазване на 
законодателството и активно взаимодействие за развитието на шахмата. За да 
бъде възстановено доверието, ще са нужни усилия. Ние сме готови да ги 
положим, както ги полагаме и в последните месеци преди провеждането на 
това събрание. Важно място заема изчистването на всички натрупани 
финансови задължения, по което се работи и в момента. Добронамереността 
на всички страни е сериозен фактор за успешното излизане от тази ситуация и 
считаме, че тя е налице. През октомври наш делегат ще вземе участие в 
работата на Конгреса на ФИДЕ в Анталия, където това желание за 
добронамереност ще бъде отново демонстрирано. Имаме уверенията на 
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президента на ФИДЕ г-н Кирсан Илюмжинов, че отношението към нашата 
федерация е като към една от най-уважаваните членки на международното 
шахматно семейство.  

Третият приоритет ще бъде създаване и стриктно спазване на 
процедури, гарантиращи обективност от спортна и етична гледна точка -  
такива процедури, които регламентират право на участие в националните 
отбори, право на участие в определени етапи от състезанията от Държавния 
спортен календар, право на квоти за участия в състезания от Международния 
спортен календар, и други. Спортният принцип категорично ще доминира, като 
по този начин всякакви съмнения в субективизъм, решения, взети на база 
лични отношения и други подобни негативни явления ще се избегнат. 

Четвъртият приоритет, но не на четвърто място по важност, ще бъде 
ръзвитието на детско-юношеския шахмат. Успехите на страната ни в това 
направление са големи, но и голяма част от критиките, които са отправяни към 
дейността за подпомагане развитието на младите ни таланти, имат основание. 
Необходимо е възстановяване на успешния модел с провеждане на лагер-
сборове за шампионите ни, в които да се включат водещи специалисти. За 
финансиране на подготовката и участията на перспективните ни състезатели 
ще бъде ангажиран значителен ресурс, посочен във финансовия план на 
програмата, а неговото разпределяне и усвояване ще се извършват при пълна 
прозрачност и стриктно спазване на спортните принципи. 

Петият приоритет в работата ни ще бъде връзката с шахматните 
клубове. На първото заседание на новоизбрания Управителен съвет ще бъде 
определен негов член, който да отговаря за връзката с клубовете, като на 
всяко заседание на Управителния съвет в дневния ред ще има точка „Връзка с 
шахматните клубове”, по която този член на УС ще докладва за 
предложенията, критиките и идеите, дадени от всеки един от вас. Ще направим 
всичко възможно да сме по-близо до вас, до дейността и проблемите ви.  

Шестият приоритет за нас ще бъде децентрализация на работата на УС. 
След приемане на процедурите, посочени в третия ни приоритет, УС ще взима 
приоритетно решения по финансови въпроси, а по всички експертни решения 
ще се отчита мнението основно на ресорните комисии. Стремежът ще бъде по 
такива въпроси УС да се произнася само положително или отрицателно към 
предложенията на комисиите, без да модифицира техните предложения. В 
случаите, когато поради финансови причини едно или друго предложение не 
може да бъде прието и реализирано във вида, в който е внесено, то ще бъде 
връщано на комисията, която го е предложила, със съответните забележки за 
корекция. 

Седмият приоритет ще бъде повишаване ролята на Експертния съвет. 
Той би следвало да изпълнява ролята на визионер в дейността на 
федерацията, да прави предложения с по-далечен хоризонт – над година, 
основани на опита и експертизата на членовете му. В състава на този съвет ще 
поканим да се включат хора, които са морално обвързани с шахмата, тъй като 
го обичат и са го практикували, но които не са финансово зависими от него. 
Всеки от вас познава такива хора, които са се посветили на успешна кариера в 
друга сфера, но познават нашите проблеми. По този начин предложенията на 
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такъв експертен съвет няма да имат конюнктурен характер и ще ни помогнат 
да поставим жалони за дългосрочно възходящо развитие на шахмата у нас. 

Осмият приоритет ще бъде използването на шахмата като 
образователен и педагогически инструмент, известен като „Шах в училище”. 
Потенциалът в тази насока е свързан със законодателна инициатива за 
осигуряване на добра законова рамка, с добро взаимодействие с ректорите на 
ВУЗ, със създаване на добри контакти с Министерството на образованието и 
науката с цел създаване на предпоставки в следващи мандати въвеждането на 
шахмата в българските училища да бъде законодателно, кадрово и ресурсно 
обезпечено.  

Деветият приоритет ще бъде отбелязването на 15 април 2018 година на 
90-годишнината от основаването на Българския шахматен съюз, единствен 
наследник на дейността на който е Българската федерация по шахмат. Както е 
известно, това се е случило на историческия хълм Царевец във Велико 
Търново. В цялата страна планираме да се проведат мероприятия, посветени 
на тази важна годишнина, като по този начин отдадем и почит на апостолите 
на шахматното движение у нас. Тези мероприятия ще включват открити 
турнири, сеанси на едновременна игра и други. Желанието ни е вие, 
шахматните клубове, да съдействате максимално за отбелязването на тази 
годишнина, защото тя е наш общ празник. 

Десетият приоритет е работата, свързана с популяризиране на шахмата 
в обществото. Медийното отразяване на нашите събития от последните години 
е неудовлетворително и ще бъдат предприети стъпки за подобряване на 
контактите със СМИ, както и за подходящ начин за издаване на органа на БФ 
шахмат – списанието „Шахматна мисъл”. Шахматът трябва да бъде 
преформулиран в общественото съзнание като занимание за успешни 
личности. Ще се потърси контакт с редица водещи шахматни интернет 
ресурси, създадени от българи, като се потърсят възможности за 
взаимноизгодно сътрудничество. 

Единадесетият приоритет ще бъде съживяването на общини и региони, 
в които шахматният живот в последните години и десетилетия е относително 
замрял или напълно липсва. Това ще се осъществи чрез контакти с 
представители на местната власт, заинтересовани спортни деятели, 
организиране на сеанси, едно- и двудневни турнири в малки населени места. 
Тук също ще разчитаме и на вашата инициативност, за да можем да покрием 
колкото се може повече бели шахматни петна на картата на България.  

Дванадесетият приоритет е сътрудничеството ни с Национална спортна 
академия „Васил Левски”. За всички дейности на федерацията и клубовете ще 
бъдат необходими спортно-педагогически кадри. В тясно сътрудничество с 
НСА ще се опитаме да бъдат приложени гъвкави форми, даващи възможност 
на широк кръг от шахматисти да покрият минимално необходимите изисквания 
за практикуване на професията „треньор по шахмат”.  

 

В допълнение на тези дванадесет приоритета ще 

използваме възможностите, които се предоставят от титлата, която София 

ще носи през 2018 -  Европейска столица на спорта. Това ще доведе до 
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реализиране на спортни политики, масов спорт и повишаване значението 

на спорта в живота на хората. Само от нас ще зависи как ще успеем да 

използваме предимствата, които дава за спорта като цяло и в частност за 

шахмата тази титла. Включването на шахматни прояви в календара на 

София 2018 ще даде опции на столичните клубове с наша помощ да 

достигнат до всеки софиянец и по този начин да допринесат за 

популяризирането на шахмата в обществото. Тези дейности отговарят 

едновременно на няколко от посочените приоритети в настоящата 

програма. 

 

 

****************************** 


