ПРОТОКОЛ № 10/12.09.2018г.
от Заседание на УС на БФШ 1928

Днес,12.09.2018г.от 16:00ч., в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 38, ет.2 се проведе
Заседание на УС на Сдружение БФШ 1928, при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на списъка с необходимите документи кандидатстване за лиценз
от ММС.
2. Разглеждане на Искането за свикване на Извънредно Общо Изборно събрание,
получено в офиса на БФШ 1928 от 41 члена на БФШ 1928 на 29.08. 2018 г.
3. Обсъждане на Прессъобщението на ЕШС и предложението за публикуването му
на сайта на БФШ 1928
4. Разни:
4 а) Оферта за транспорт на българската делегация до Световното за кадети в
Халкидики (Гърция);
4 б) Определяне на Правила за категоризация на клубовете на БФШ 1928;
4 в) Прием на нови членове.

На заседанието присъстваха 8 членове на УС, поради което на осн. чл. 27 от Устава на
БФШ 1928 е налице изискуемият минимум за провеждане и вземане на валидни
решения.
ПРИСЪСТВАЩИ:
1.
2.
3.
4.

Руслан Тошев
Маргарита Войска
Алекси Йовчев
Иван Генов, чрез Руслан Тошев с пълномощно

КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОНА:
5. Георги Недев
6. Тодор Галунов
7. Антоанета Стефанова
За председател на събранието бе избран Руслан Тошев.

По реда на чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на сдружението, единодушно, без
забележки и възражения от членовете на Управителния съвет бяха взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:

По т. 1 Утвърден бе следният списък с документи:
1) Протокол от Учредителното събрание на БФШ 1928 и копие от Устава на БФШ
1928;
2) Удостоверение за Актуално състояние на БФШ 1928;
3) Описание на дейността „шахмат”, която я определят като спорт;
4) Списък на спортните клубове и прилагане на удостоверенията им за Актуално
състояние (издадени през 2018 г.);
5) Списък на спортно-педагогическите кадри, които извършват обучение и
тренировъчна дейност в клуба, както и документи, удостоверяващи
професионалната им правоспособност и квалификация. /дипломи, сертификати
или др./;
6) Наредба на БФШ 1928 за провеждане на състезанията от ДСК и Протокол, с който
е приета;
7) Държавен Спортен Календар на БФШ 1928 и Протокол, с който е приет;
8) Бюджет на БФШ 1928 и Протокол, с който е приет;
9) Списък на спортните обекти, съответстващи на условията за практикуване на
спорта шахмат и документи, удостоверяващи, че е осигурено ползването им;
10) Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата и общините;
11) Правила за категоризация на клубовете.
По т.2
УС взе решение, че са налице законовите изисквания за свикване, но доколкото
направеното искане не е съобразено с Устава на БФШ 1928 и ЗЮЛНЦ следва да
бъдат дадени указания на клубовете, членове на Сдружението, подкрепили
подписката, както следва:
1. По отношение на избора на нов председател: Да се уточни касае ли се за избор на
нов съпредседател на мястото на освободения Иван Генов, или има друго искане ?
2. След прецизиране на искането по отношение на председателя и съобразяване с чл.
26 от Устава да уточнят искането във връзка със състава на Управителния съвет.
3. Да бъдат изложени мотиви, относно искането, касаещо избора на нов Контролен
съвет.

4. Датата, мястото, часът на провеждане и дневният ред на събранието ще бъдат
обявени от УС в съответствие с чл. 26 на ЗЮЛНЦ и разпоредбите на Устава на БФШ
1928 след получаване на уточненията по горните точки.
По т.3
След гласуване с 5 гласа „За”, 1 „Против” и 1 „Въздържал се” УС на БФШ 1928 реши
да публикува на сайта си Прессъобщението на ЕШС, касаещо подправени банкови
документи от Силвио Данаилов.
По т. 4. 1. Отложи разглеждането на офертата за транспорт за следващото
заседание на УС;
По т.4.2. УС прие Наредба и Система от критерии за категоризация на
клубовете, членове на БФШ 1928;
По т. 4.3. УС прие Програма за развитие на спорта „шахмат” от Българската
Федерация по Шахмат за периода 2018-2022 г.
По т. 4.4. Поради неизрядност в документите отложи приема на ШК „Булмекс”Велико Търново за следващо заседание.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................................
/Руслан Тошев/

ЧЛЕНОВЕ: ....................................................
/Маргарита Войска/

.....................................................
/Алекси Йовчев/

....................................................
/Иван Генов, чрез Руслан Тошев/

.........................................................
/За Георги Недев, Тодор Галунов, Антоанета Стефанова –
председателят на БФШ 1928 Руслан Тошев/

