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ПРОТОКОЛ №2/28.03.2019 г. 

на ЗАСЕДАНИЕ на УС на БФШ 1928 

Днес, 28.03.2019 г. от 16:00 часа в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 38, ет.2 се проведе 

Заседание №2 на УС на Сдружение БФШ 1928. На Заседанието присъстваха шестима 

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 –председател на БФШ 1928 

2.  Маргарита Войска,  

3. Антоанета Стефанова, 

4. Алекси Йовчев, 

 

           КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОНА: 

1. Георги Недев – двустранна връзка 

2. Тодор Галунов – двустранна връзка 

 

          ГОСТ: 

                 Георги Павлов – технически директор на БФШ 1928. 

За председател на Заседанието бе избрана Маргарита Войска. 
За секретар на Заседанието беше избран Георги Павлов. 

Заседанието на УС на БФШ 1928 беше открито от  председателя на БФШ 1928 Руслан 
Тошев.  
След кратко обсъждане беше прието Заседанието да се проведе при следния  

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.  Разглеждане на писмо от Венета Петкова до УС за утвърждаване на нова седемчленна 

Съдийска комисия, избрана на 27.01.2019 г. 



 

 

2. Разглеждане на писмо от Ружка Генова за промяна в Наредбата за провеждане на ДСК за 

2019 г. 

3. Разглеждане на писмо от GM Момчил Николов и подписано от български гросмайстори, 

за приемане на критерии при определяне на националните отбори за мъже и жени. 

 

4. Разглеждане на писмо от Славей Радев.  

5. Разглеждане на кандидатура на ШК „Сините камъни“ за домакинство на ДОП за мъже и 

жени в Сливен 15-21 юни и домакинство на ДИП по рапид и блиц за мъже и жени 21-23 

юни. 

6. Разглеждане на предложение от Георги Павлов – техн. директор, за определяне на 

национални отбори, за EYTCC U12&U18 в Пардубице, Чехия от 10 до 18 юли 2109 г. 

7. Разглеждане на оферти за определяне на домакин на ДОП за ветерани от ШК „Михаил 

Тал“ и ШСК „Мисионис“. 

8. Разни. 

По реда на чл. 32, ал. 2  от ЗЮЛНЦ и чл. 32 и чл. 34 от Устава на сдружението бяха 
взети следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1 от дневния ред:  
 
УС на БФШ 1928 разгледа писмото на г-жа Венета Петкова, касаещо утвърждаването 
на състава на нова Съдийска комисия на Българската Федерация по Шахмат 1928.  
УС счита, че Съдийската комисия, избрана на 27.01.2019 г. не е конституирана 
съгласно Устава на Българската Федерация по Шахмат 1928, а съгласно Устава и 
Правилника на Българската Федерация по Шахмат. Доколкото Българската 
Федерация по Шахмат 1928 не е правоприемник на Българската Федерация по 
Шахмат, то УС на Българската Федерация по Шахмат 1928 няма правна възможност 
да потвърди Правилника и състава на Републиканската Спортно-Съдийска Комисия 
(РССК) по шахмат.  Имайки предвид горното, УС на БФШ 1928 реши да назначи 
състав на временна РССК към БФШ 1928, която да изработи нов Правилник на 
Съдийската комисия към БФШ 1928, да насрочи Общо събрание на РССК по този нов 
Правилник и да изпълнява функциите на СК до датата на провеждането на ОС на 
РССК. По предложение на Тодор Галунов, с цел постигане на максимална 
обективност и неутралност при назначаване на съдийските състави в състезанията 
от ДСК  бе взето решение  да се обсъди предложението в бъдещия Правилник на 
РССК да залегне възможността председателят на РССК да не бъде активен съдия. 
 

 Избран бе следният състав на временна РССК: 
 
1) Здравко Недев  – председател, 
2) Илияна Полендакова – член 
3) Ружка Генова – член, 
4) Радислав Атанасов – член, 
5) Милен Петров – член, 
6) Иван Стойнов – член, 
7) Димитър Янев – член. 
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                ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                ПРОТИВ: 0 
 

По т.2 от дневния ред:  
 
УС на БФШ 1928  се запозна с писмото на Ружка Генова относно промяна на 
Наредбата за провеждане на състезания от ДСК и проведе дискусия по въпроса. 
Преценено бе, че ограниченията, които се предлагат няма да решат основния 
проблем, а именно слабата численост на участниците във възрастовите групи до 16, 
18 и 20 години. Имайки предвид това УС реши да отмени точка 3 от Заключителните 
разпореди на Наредбата за 2019 г. и да премахне ограничението, което не разрешава 
на състезатели, момчета и момичета, юноши и девойки да участват в по-висока 
възрастова група. В тази връзка УС реши срокът за подаване на заявки за участие в 
по-висока възрастовата група на ДИП по класически, ускорен и блиц-шахмат в 
Асеновград (30.03.-07.04.) по изключение да бъде удължен до 20:00 часа на 
29.03.2019 г. 
 

                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 

 
По т.3 от дневния ред:  
 

 УС на БФШ 1928  се запозна с писмото на гросмайстор Момчил Николов и  българските 
гросмайстори, касащо критериите за определяне на националните отбори за мъже и 
жени.  УС смята, че в писмото има много добри и конструктивни идеи и предложения. 
Членовете на УС биха искали преди да се произнесат по направените предложения, да  
чуят и мнението на Комисията за Високо Спортно Майсторство към БФШ 1928. С оглед 
на горното УС реши да препрати писмото на гм Момчил Николов към КВСМ на БФШ 
1928  за разглеждане и становище.  
 

                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 

 
 

По т.4 от дневния ред: 
 
УС на БФШ 1928 се запозна с писмото на Славей Радев, баща на Виктория Радева.  
УС е съгласен, че провеждането на ДОП в периода, когато се провеждат и 
абитуриенските балове създава неудобства, но за съжаление през 2019 г. това е  
периодът, в който могат да бъдат предоставени най-добрите условия за 
настаняване на състезателите в ДОП.  УС потвърди датите и мястото на провеждане 
на ДОП за мъже и жени – с. Кранево, 23-30 май, 2019 г. 

 
                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 



 

 

 
По т.5 от дневния ред: 
 

УС на БФШ 1928 се запозна с писмото на ШК „Сините камъни” за домакинство на ДОП за 
мъже и жени и ДИП по рапид и блиц за мъже и жени. УС счита, че след като ДСК на БФШ 
1928 вече е приет и утвърден не е целесъобразно да се правят промени в него. УС обаче  
смята, че условията, които може да предостави хотелски комплекс „Спорт Палас” са 
отлични и, ако  ШК „Сините камъни” кандидатства за организация на състезание от 
ДСК за 2020 година УС ще разгледа най-внимателно тяхното предложение. 
 

                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 
 

По т.6 от дневния ред: 
 

Техническият директор на БФШ 1928 Георги Павлов  предложи на УС  да утвърди състави 
за участие в  Европейското отборно първенство за момчета и момичета до 12 г. и юноши и 
девойки до 18 г. в Пардубице, Чехия (10-18.07.2019). Антоанета Стефанова обаче изказа 
опасения, че може да не бъдем допуснати до участие, тъй като в момента БФШ 1928 не е 
член  на ЕШС. С оглед на това УС възложи на Маргарита Войска да изпрати писмо със 
запитване до ЕШС и в зависимост от резултата да бъдат предприети по-нататъшни 
действия за създаване на национални отбори за участие в ЕОП в Пардубице. 
 

 
                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 
 

По т.7 от дневния ред: 
 

След като разгледа офертата за определяне на домакин на ДОП за ветерани (19-21.07.2019) 
от ШК „Михаил Тал“ и ШСК „Мисионис“ взе решение домакинството да бъде предоставено 
на ШСК „Мисионис” – Търговище. 
 
                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 
 
По т. Разни. 
 

УС на БФШ 1928 взе решение  да изиска от ВШК „Георги Даскалов” – Варна да 
изпрати официално писмото си с искане Турнирът за деца „Морско конче” да получи 
статут на Национална купа. 
 

                 ГЛАСУВАЛИ ЗА: 6 
                 ВЪЗДАРЖАЛ СЕ : 0 
                 ПРОТИВ: 0 

 


