ПРОТОКОЛ №3

на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ
14.12. 2017 г. – 18:30 ч.– хотел „Банкя Палас” – Банкя
Днес, 14.12. 2017 г. в хотел “Банкя Палас” в град Банкя се проведе заседание на
Управителния съвет на Българска Федерация по Шахмат 1928. Присъстваха
следните членове на Управителния съвет: Иван Генов, д-р Руслан Тошев, Алекси
Йовчев, Георги Недев, Маргарита Войска, Румен Ангелов, Пламен Симеонов, Тодор
Галунов и председателя на Контролния съвет Георги Бедников. По т. 1 участие в
заседанието взе и президента на ШК „Локомотив”- Пловдив Харалампи Ванев.
Заседанието бе открито от председателя д-р Руслан Тошев, а за протоколчик бе
избрана Маргарита Войска. След установяване наличието на кворум от
присъстващите членове, д-р Руслан Тошев предложи заседанието да протече при
следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване на Държавен Спортен Календар на БФШ 1928 за 2018
година.
Докладва: М. Войска
2. Приемане на Бюджет на БФШ 1928 за 2018 година.
Докладва: М. Войска
3. Приемане на нови членове на БФШ 1928.
Докладва: д-р Руслан Тошев
4. Разни
4.1.
4.2.

Изработване на уебсайт на БФШ 1928;
Обсъждане на назначения в БФШ 1928 - на домакин,
счетоводител и оперативни служители на БФШ 1928.

Предложението му беше прието единодушно - „За” – 9 гласа, „Против” – 0
гласа (Янко Кесаровски гласува по реда на чл.34 на Устава на БФШ 1928)
Бяха взети следните решения:
По т.1
-

По темата за ДСК беше проведена обширна дискусия:
Тодор Галунов предложи да се обмисли възможността за организиране
на два полуфинала на териториален принцип; Румен Ангелов изказа

-

-

становище, че това няма да е много удачно, поради малкия брой
участници, а увеличаване на броя на полуфиналите ще увеличи и
съдийските разходи;
УС взе решение полуфиналите за ДИП за мъже и жени да се
проведат в Пловдив от 28.01.до 03.02. Необходимите средства от 1,5
хил.лв., вкл. съдийски разходи и бланки да бъдат осигурени от БФШ
1928. Условията и квотите за класиране за финалите за ДИП (мъже и
жени) ще бъдат определени в Наредбата за провеждане на състезанията
от ДСК за 2018 г.
Президентът на ШК „Локомотив” - Пловдив Харалампи Ванев представи
офертата на клуба си за организиране 40-ия юбилеен турнир НИ Купа
„Мемориал Г. Трингов” от 04 до 11 февруари 2018 г. Членовете на УС
единодушно решиха да подкрепят финансово и материално
организацията на състезанието, като осигурят средствата в размер на 4,5
хил.лв. По предложение на Харалампи Ванев за гл.съдия на Купа
България „Мемориал Г. Трингов”бе утвърден Румен Ангелов.

- ДИП за жени ще се проведе в град Плевен от 28.02. до 06.03. – УС възлага на
Марагарита Войска да проведе разговор с Васил Антонов за възможността
първенството да бъде организирано в Плевен от 26.02 до 06.03. 2018 г.
- ДИП за мъже – Възлага на Иван Генов да проведе разговори за
организиране на първенството в град Козлодуй от 03 до 11.03. ;
- ДИП за деца от 12 до 20 години ще се проведе в град Пловдив от 31.03. до
07.04. – организатор Харалампи Ванев, на когото БФШ 1928 единодушно реши
да окаже финансова помощ в размер на 3,5 хил.лв. за организационни разходи,
вкл. съдийски хонорари, материална база и медицинско осигуряване;
УС на БФШ единодушно взе решение да не ограничава броя на
Националните купи, за да даде възможност на клубовете да кандидатстват за
финансиране в общините си.
-

-

-

За организиране на ДИП за момчета и момичета до 8 и 10 г.
кандидатурите бяха две – на ШК „Спартак Плевен 21” и ШК „Асеневци”.
След като обсъди внимателно офертите на двата клуба, след проведено
гласуване, УС взе решение ДИП да се проведе в Плевен от 3 до 11 юни.
Гласуване: За-5, Въздържали се -2, Против -2. (Янко Кесаровски
гласува по реда на чл.34 на Устава на БФШ 1928)
ДИП за ветерани мъже и жени да се проведе в София от 09 до 13.05.,
наградният фонд и съдийските разходи на стойност 500 лв. ще бъдат
осигурени от БФШ 1928. Организатор: ШК ЦСКА и г-н Алекси Йовчев;
ДОП за ветерани, мъже и жени да се проведе в Червен бряг. Разходи
за зала и съдийски са за сметка на организатора. БФШ 1928 ще осигури

-

-

-

-

-

-

-

-

наградите (купи и медали). Организатор: Илия Кръстев, ШК „Михаил
Тал” – Червен Бряг.
ДОП за момчета и момичета до 10,14,18 г. да се проведе във Варна
от 20 до 26 август. БФШ 1928 единодушно реши да осигури 1 хил.лв. за
частично подпомагане на организацията на състезанието. Организатор:
Минко Шишков, ШК „В.Топалов” - Варна
НИК „Морско конче” за момчета и момичета от 8 до 16 г. да се
проведе от 27.08.до 02.09. във Варна. Съдийските разходи ще бъдат поети
от БФШ 1928, а зала за игра, купи и медали ще бъдат осигурени от
организатора. Организатор: Коста Ангелов, ШК „Г. Даскалов” - Варна.
ХХII международен шахматен фестивал „Надеждите на света”
за момичета и момчета на 8, 10, 12, 14 и 16 г. да се проведе от 22 до 30.06.
в град Варна. Организатор: Борис Христов, ШК „В.Топалов 2006” - Варна.
Национална Купа за детски училищни и клубни отбори за
момчета и момичета на 8, 10, 12, 14 и 16 г. Организатор: Борис Христов,
ШК „В.Топалов”- Варна
Държавни Училищни Първенства за момчета и момичета на
7, 9, 11, 13, 15 и 17-годишна възраст да се проведе от 17 до 20 май в Албена.
БФШ 1928 ще поеме разходите за съдии и награди (купи и медали).
Организатор: Тодор Тодоров, ШК „Енергия 21” – Добрич.
ДОП по класически, ускорен и блиц шах за мъже и жени да се
проведе в град Приморско от 07 до 15 юни. Организатор: БФШ 1928
ДИП по ускорен шах и блиц за мъже и жени да се проведе на 29 и
30 септември в град Дупница. Организатор: Георги Бедников, ШК
„Капабланка” – Дупница.
НИК „Виктори” за юноши и девойки на 8,10, 12, 14 и 16 г. да се проведе
на 6 и 7.10. в Благоевград. Организатор: Марин Атанасов, ШК „Виктори”
– Благоевград.
Международен шахматен турнир „Купа Бургас” за мъже и жени да
се проведе от 29.11. до 02.12. в град Бургас. Организатор: Живко Жеков,
ШК „Бургас 64”.
РЕШЕНИЯ:

1.1.
1.2.

1.3.

УС утвърди Държавния Спортен Календар за 2018 г. след
напаравените корекции.
УС взе решение Спортният календар да бъде публикуван възможно
най-бързо в интернет.
Срок: 25.12.2017 г.
УС възложи на Маргарита Войска да подготви Проекта за Наредба за
2018 година.
Срок: 10.01.2018 г.

По т. 2
По въпроса за определяне на размера на членския внос на шахматните клубове
на БФШ 1928 и годишната такса за картотекиране на състезатели бе проведена
задълбочена дискусия Направени бяха три предложения. Поради
необходимостта да се осигурят собствени средства за функционирането на БФШ
1928, след проведено гласуване със 7 гласа „ЗА” и 2 гласа „ПРОТИВ” (Янко
Кесаровски гласува по реда на чл.34 на Устава на БФШ 1928), Управителният
Съвет реши членският внос на клубовете за 2018 г. да бъде в размер на 200
лв. а таксата за картотекиране на състезател - 20 лв. Управителният Съвет
реши да приеме Бюджета на БФШ 1928, след направените корекции.
Гласуване: 9 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” ((Янко Кесаровски гласува по реда
на чл.34 на Устава на БФШ 1928)
По т. 3.
УС прие единодушно за нови членове на БФШ 1928 следните клубове, които
отговарят на условията за членство в БФШ 1928:
1)
2)
3)
4)

ШК „Ан Пасан” – София с председател г-н Георги Павлов;
ШК „Люлин Чес” – София с председател г-н Румен Градишки;
СКШ „Марица” – Пловдив с председател г-н Атанас Атанасов;
ШК „Димитровград” – Димитровград с председател г-н Владимир
Вълков;
5) ШК „ЧесБомб” – Пловдив с председател г-н Александър Делчев;
6) ШК „Търговище” – Търговище с председател г-н Младен Славчев;
УС единодушно реши да отложи приемането за членове на БФШ 1928 на:
1) ШК „Ивис Плюс” – София (некомплектна документация);
2) ШК „Казанлък” – Казанлък (неоригинална документация) и
3) ШК „НСА” ( некомплектна документация).
По т.4.
-

-

УС на БФШ 1928 възлага на д-р Руслан Тошев да намери професионални
програмисти, които да изработят уебсайт на БФШ 1928;
Членовете на УС единодушно подчертаха необходимостта възможно найскоро да бъдат назначени домакин, счетоводител и щатни служители на
БФШ 1928;
Г-н Иван Генов предложи длъжността „домакин” да бъде възложена на
г-жа Йорданка Такова;
Техническият директор ще бъде избран след конкурс по документи. До
назначаването на щатни служители БФШ 1928 възлага на Маргарита

Войска временно да изпълнява функциите на технически директор на
БФШ 1928.
Срок: 15. 01.2018

Председател на БФШ 1928: .............................................................................
Иван Генов
Председател на БФШ 1928: ..............................................................................
д-р Руслан Тошев
Член на УС на БФШ 1928:................................................................................
Алекси Йовчев:
Член на УС на БФШ 1928:................................................................................
Румен Ангелов

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

Член на УС на БФШ 1928: ..............................................................................
Янко Кесаровски
Член на УС на БФШ 1928:................................................................................
Георги Недев
Член на УС на БФШ 1928:................................................................................
Маргарита Войска
Член на УС на БФШ 1928: ................................................................................
Пламен Симеонов
Протоколчик: .........................................................................................................
Маргарита Войска

