
 

Българска Федерация по Шахмат 1928 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 8/02.07.2018 г. 

От заседанието на Управителния съвет на БФШ 1928 

 

 

 

Днес,....02.07. 2018 г., в гр. Плевен.............,  

в Банкетната зала на хотел „Ростов” се проведе заседание на Управителния съвет 

на БФШ 1928. 

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет: 

Руслан Тошев, Васил Антонов,  Янко Кесаровски, Маргарита Войска, Тодор 

Галунов и Пламен Симеонов. 

С жива телефонна връзка в заседанието участваха Георги Недев и Алекси Йовчев. 

Заседанието на УС беше открито от председателя на БФШ 1928 г. 

За секретар на заседанието беше избрана Маргарита Войска. 

Единодушно беше прието заседанието на Управителния съветна БФШ 1928 да се 

проведе при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация от Руслан Тошев относно Определението на ВАС от 22.06.2018 

година и правния статус на БФШ 1928. 

2. Разглеждане на писмо с вх.№ 1-120-026 /26.06.2018 от ШК „Локомотив 2000“ – 

Пловдив за прехвърлянето на WGM Ива Виденова към Хърватската федерация по 

шахмат. 

3. Разглеждане на писмо с вх.№ 1-120-021/ 12.06. 2018 от ШК „Пловдив“. 

4. Одобряване на водачите за първенствата на ЕС в Мурек, Австрия (31.07.-09.08.) 

и Коути над Десноу, Чехия (06-15.08) 2018 г., както и в Европейското училищно 

първенство в Краков , Полша (29.06.-07.07). 

5. Приемане на нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането 

на пари и финансиране на тероризъм. От 31.03.2018 г. е в сила нов Закон за 

мерките срещу изпиране на пари (обнародван в ДВ 27 от 27.03.2018 г.). 

6. Разглеждане писмото на гл.сек. на ММС Асен Марков, във връзка с влезлия в 

сила от 25 май 2018 г. ОРЗД и одобряване на мерки за защита на личните данни. 

7. Разглеждане писмото на гл.сек. на ММС Асен Марков , във връзка с  Етичния 

кодекс на работещите с деца. 

8. Разни. 
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След  състоялите се изказвания и проведеното гласуване,Управителният  съвет 

прие следните РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1 

 

 Руслан Тошев информира членовете на УС за ситуацията, възникнала след 

последното Определение на ВАС и спиране действието на лиценза за 

осъществяване на спортна дейност на БФШ 1928. Разяснено бе, че лицензът не е 

отнет, а действието му е спряно до произнасяне на ВАС на втора инстанция или 

отказ на министър Красен Кралев от издадедната заповед за даване на лиценз на 

БФШ 1928. Дотогава БФШ 1928  няма да може да провежда никакви шахматни 

състезания под своя егида. УС  единодушно реши да излезе с Декларация, която 

да информира членовете на БФШ 1928 за създалата се ситуация и 

възможностите за разрешаване  на кризата. Декларацията да бъде публикувана 

на страницата на БФШ 1928. 

 

По т.2 

 

УС на БФШ 1928 единодушно взе решение молбата на ШК „Локомотив 2000” – 

Пловдив и гросмайстор Ива Виденова да бъде разгледан след като бъде взета 

спортната лицензия от ММС. 

 

По т. 3 

 

УС разгледа Отвореното писмо на ШК „Пловдив” – Пловдив и с 6 гласа „ЗА” и 

1 глас „ПРОТИВ” взе решение през състезателната 2018 година преотстъпване 

на състезатели от един клуб в друг клуб да бъде разрешено за всички юношески 

и девически възрастови групи от 8 до 18 години., но да може да се преотстъпва 

само по 1 (един) състезател. 

 

 По т.4 

 

След обсъждане  УС взе единодушно решение водач на групата за първенство 

на ЕС в Мурек, Австрия да бъде Стефан Попзафиров; за първенството на ЕС в 

Коути над Десноу, Чехия  водачка да бъде Боряна Строкова, а за ЕУП в Краков, 

Полша за водач бе утвърден Красен Николов. 

 

       По т.5 

       Във връзка с новия закон за мерките срещу изпиране на пари  от 31.03.2018 г. 
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(обнародван в ДВ 27 от 27.03.2018 г.) УС  на БФШ 1928 с 6 гласа „ЗА” и 1 глас 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  одобри и прие нови вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари и финансиране на тероризъм.  

По т.6 

УС разгледа писмото на гл.сек. на ММС Асен Марков, във връзка с влезлия в сила 

от 25 май 2018 г. Общ Регламент за Защита на личните Данни и с 6 гласа „ЗА” и 1 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  одобри  мерки за защита на личните данни, предоставяни 

на БФШ 1928 от състезатели, съдии, организатори и родители по повод 

организацията на шахматни състезания. 

По т.7 

Разгледа писмото на гл.сек. на ММС Асен Марков , във връзка с  Етичния кодекс 

на работещите с деца и с 6 гласа „ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  прие  

задължителните етични правила, залегнали в Кодекса на работещите с деца. 

С това дневният ред на заседанието на Управителния съвет на БФШ 1928 бе 

изчерпан и заседанието беше закрито. 

 

 

 

Председател на БФШ 1928: .............................................................................. 

                                                                                       Руслан Тошев 

 

Член на УС на БФШ 1928: ................................................................................ 

                                                                     Васил Антонов 

 

 

Член на УС на БФШ 1928: .............................................................................. 

                                                                      Алекси Йовчев 

 

 

 

  Член на УС на БФШ 1928: ............................................................................... 

                                                                                          Тодор Галунов 
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                 Член на УС на БФШ 1928: ................................................................................ 

Георги Недев 

 

Член на УС на БФШ 1928: ................................................................................ 

         Пламен Симеонов 

 

Член на УС на БФШ 1928: ................................................................................ 

Маргарита Войска 

 

Член на УС на БФШ 1928.................................................................................... 

         Янко Кесаровски 

 

 

   Протоколчик: 

............................................................................................................................ 

                                                                                                 Маргарита Войска 

 

 

 


