ПРОТОКОЛ № 11/25.09.2018г.
от заседание на УС на БФШ 1928

Днес, 25.09.2018г. от 18:30ч., в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 38, ет.2се
проведе заседание на УС на Сдружение БФШ 1928, при следния дневен ред:
1. Обсъждане на постъпило предложение от Георги Недев за предприемане на
действия във връзка с постъпило искане от членове на БФШ 1928 за свикване
на ОС.
2. Доклад за хода на процедурата по кандидатстване за получаване на спортен
лиценз по шахмат на БФШ 1928.
На заседанието присъстваха 7 членове на УС, поради което на осн. чл. 32 от Устава
на БФШ 1928 е налице изискуемият минимум за провеждане и вземане на валидни
решения.
ПРИСЪСТВАЩИ:
1. Руслан Тошев
2. Маргарита Войска
3. Алекси Йовчев
4. Пламен Симеонов
КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОНА:
1. Георги Недев
2. Тодор Галунов
3. Антоанета Стефанова
Гост: Соня Пионова – член на Контролния съвет
За председател на събранието – Руслан Тошев.
По реда на чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 и чл. 34 от Устава на сдружението бяха
взети следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. По т.1 от дневния ред:
Руслан Тошев: Постъпило е предложение от член на УС - Георги Недев за
предприемане на действия във връзка с постъпилото искане на членове на БФШ 1928 за
свикване на ОС. До федерацията достигна информация, че част от подписите не са
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положени от посочените лица, както и че същите лица не са били запознати със
съдържанието на подписката.
Георги Недев: Моето предложение е да се подаде сигнал в прокуратурата за проверка
на истинността на подписите.
Пламен Симеонов: Мисля, че трябва да бъдем твърди в позициите си. Всичко трябва
да бъде прозрачно и точно.
УС взе решение да се подаде сигнал в Прокуратурата за извършване на проверка
на постъпила подписка за свикване на ОС.
ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6
ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 1
2. По т. 2. от дневния ред:
Председателят на УС - г-н Тошев докладва, че към настоящия момент лиценза на
БФШ 1928 е отнет. Със заповед на министъра на младежта и спорта, връчена на
20.08.2018г. е отменена заповед № РД-10-63 от 23.11.2017г., с която е издадена спортна
лицензия на БФШ 1928.
С писмо с изх. № 09-00-4060/2 от 07.09.2018г. ММС ни уведомява, че Комисията по
лицензиране и атестиране към ММС е пристъпила към разглеждане на подаденото от нас
заявление на 08.11.2017г. за получаване на лиценз. Предоставен ни е 7 дневен срок за
представяне на документи в съответствие с изискванията на новата Наредба № 6 от
10.05.2018г. за реда за лицензиране на спортните организации в РБългария. В тази връзка
на 12.09.2018г. на всички членове на БФШ 1928 е изпратено съобщение по електронната
поща, както и на сайта на БФШ 1928, в срок до 19.09.2018г. да предоставят документи, а
именно удостоверение за актуално състояние, да посочат треньор, доказателства за
професионалната квалификация на декларираните треньори, както и доказателства за
спортно-материалната база на членовете.
С писмо с изх. № 09-00-4060/4 от 18.09.2018г. ММС е дал допълнителен 7 дневен срок
на БФШ 1928 за предоставяне на допълнителни документи по повод подаденото заявление
за получаване на спортна лицензия по шахмат. В тази връзка срока за представяне на
документите бе продължен с още 5 дни, по решение на УС. Членовете са представяли в
БФШ 1928 исканите от ММС документи до днес - 25.09.2018г. Към настоящият момент 15
членове не са изпълнили дадените указания за представяне на необходимите документи
във връзка със заявлението за получаване на спортен лиценз по шахмат:
1. Самант Раковски –няма актуално състояние и треньор
2. Трявна 2001 –посочения треньор не е вписан в Националния регистъра на спортнопедагогическите кадри към ММС
3. Казанлък 21 - посочения треньор не е вписан в Националния регистъра на спортнопедагогическите кадри към ММС
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4. Маркели Карнобат - посочения треньор не е вписан в Националния регистъра на
спортно-педагогическите кадри към ММС
5. Алехин Поморие – посочения треньор не е вписан в Националния регистъра на
спортно-педагогическите кадри към ММС
6. Аетос 64 - не е посочен треньор
7. Латинов Раднево – не е посочен треньор
8. Развитие Кюстендил - не е представен договор за помещение
9. Светкавица Търговище - не е представен договор за помещение
10. Локомотив 2000 Пловдив – не е представен валиден договор за помещение
11. Левски Стражица – не е представен треньор
12. Марек Дупница - не е представен договор за помещение
13. Пловдив 64 – не е представен валиден договор за помещение
14. Дебют – не е представено актуално състояние и договор за помещение
15. Оборище – няма треньр и актуално състояние

Поради неизпълнение на дадените указания от страна на посочените членове,
които с действията си възпрепятстват и затрудняват подаването на документите и
съответно получаването на лиценз от страна на БФШ 1928, на осн. чл. 7, ал. 1, т.2,
т.4, във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 23 от Наредба № 2от 27.03.2017г. за професионална
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри,чл. 7, ал. 1,
т.5 от Устава, чл. 8 от устава, чл. 13, т.1, т.2, т.6 във връзка с Наредба № 6 от
10.05.2018г. за реда за лицензиране на спортните организации в РБ,
УС взе решение на осн. чл. 15, ал.1, т.3 от Устава на БФШ 1928 да прекрати
членството на следните членове:
1. Самант Раковски
2. Трявна 2001
3. Казанлък 21
4. Маркели Карнобат
5. Алехин Поморие
6. Аетос 64
7. Латинов Раднево
8. Развитие Кюстендил
9. Светкавица Търговище
10. Локомотив 2000 Пловдив
11. Левски Стражица
12. Марек Дупница
13. Пловдив 64
14. Дебют
15. Оборище
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ГЛАСУВАЛИ ЗА: 7
Руслан Тошев: Членовете, за които беше взето решенение за прекратяване на членството
няма да бъдат заявени като членове в документите които трябва да бъдат подадени в ММС
до утре 26.09.2018г., защото на първо място те не отговарят на изискванията за членство в
БФШ 1928, на което основание членството им беше прекратено, и на второ място не са
предоставили изискваните от ММС документи, което може да доведе до отказ за издаване
на спортен леценз.
Поради изчерпване на двевния ред събранието бе закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

..........................
/Руслан Тошев/

ЧЛЕНОВЕ:

.............................
/Маргарита Войска/

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

.............................
/Пламен Симеонов/

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