
ПРОТОКОЛ №4 
на 

 
Заседание на УС на БФ ШАХМАТ 1928 

 
проведено от 12,00 ч. на 19.01.2018 г. 
на ул. „Розова долина” №13 

 

Днес, 19.01.2018 г. в помещението на ШК „Ан Пасан” на ул. „Розова долина 
№13 се проведе заседание на Управителния съвет на Българска Федерация 
по Шахмат 1928. Присъстваха следните членове на Управителния съвет: 
Иван Генов, Руслан Тошев, Алекси Йовчев, Маргарита Войска, Румен 
Ангелов, Тодор Галунов и Антоанета Стефанова. 

 
Заседанието бе открито от председателя Руслан Тошев, а за протоколчик бе 

избрана Маргарита Войска. След установяване наличието на кворум от 

присъстващите членове, Руслан Тошев предложи заседанието да протече при 

следния 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Приемане Наредбата на БФШ 1928 за провеждане на състезанията от ДСК за 

2018 г. 
2. Определяне на фирми за счетоводно и правно обслужване на БФШ 1928 . 
3. Възлагане поддръжка на сайта на БФШ 1928 – www.bgchessfederation.org; 
4. Създаване на комисия за избор на технически директор на БФШ 1928. 
5. Обсъждане Стратегия за определяне и финансиране на националните отбори на 

България (мъже и жени) за 2018 г. 
6. Разни: 

 
6.1. Писмо от Пламен Стефанов относно изчисляването на българския рейтинг; 

 
6.2. Писмо от ШК „Локомотив 2000”-Пловдив за подпомагане участието на 
Ива Виденова в Европейското индивидуално първенство за 2018 г.; 

 
 6.3. Писмо от ШК „Локомотив”-София за подпомагане на Матей Петков; 

 
 6.4. Писмо от ШК „Етър” във връзка с организиране на анкета по 

случай „90 организиран шах в България”; 
 

 6.5. Обсъждане на въпроси, свързани с шахматното съдийство: 
 

  
 - Определяне на съдии и размера на хонорарите им за Полуфиналите на ДИП в 

Пловдив (28.01.-03.02.); 
 
 - Предложение за провеждане на съдийски курс в Пловдив от 2 до 4 февруари 2018 

г.; 

http://www.bgchessfederation.org/


 6.6. Създаване на Проект за структура и състав на Помощните органи 
(комисии) към БФШ 1928; 

 Прием на нови членове в БФШ 1928. 
 
 

и бяха взети следните 
 
 

РЕШЕНИЯ: 
 
 

По т.1 
 
 По предложение на Антоанета Стефанова след проведено гласуване, с 9-„ЗА” и 0 - 

„ПРОТИВ”, УС прие да промени критериите за участие в ДИП за жени и да 
приложи критериите, описани в раздел III т.2.2, 2.3. и 2.4. на Наредбата. 

 По предложение на Румен Ангелов, след проведено гласуване , с 9 -„ЗА „ и 0 - 
„ПРОТИВ”, УС реши в НИК „Георги Трингов” (04-11.02.2018) да будат допуснати 
за участие всички състезатели, заплатили турнирна такса, но за точкуване да 
бъдат взети предвид само резултатите на състезатели, на клубове, членове на 
БФШ 1928. 

 
 УС на БФШ 1928 утвърди Наредбата за провеждане на състезанията от ДСК за 

2018 г. заедно с предложените промени. 
 
 УС възложи на Маргарита Войска да публикува в тридневен срок на сайта на БФШ 

1928 www.bgchessfederation.org ДСКалендар и Наредбата за провеждане на 
състезанията от него. 

 
 

По т. 2 
 
 След проведено гласуване, с резултат 6- „ЗА”, 2 –„ПРОТИВ”, 1 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

УС реши на счетоводната фирма, обсужваща БФШ 1928 да бъде предложено 
възнаграждение в размер на 650 лв. 

 След проведено гласуване, с резултат 9- „ЗА”, УС реши на юридическата фирма, 
обсужваща БФШ 1928 да бъде предложено възнаграждение за абонамент в размер 
на 400 лв. 

 
По т.3 

 
 Руслан Тошев пое ангажимент да проведе разговор с програмистката 

Добринка Христова относно поддръжката на сайта на БФШ 1928. 
www.bgchessfederation.org; По т.4 

УС реши да отложи за следващото заседание създаването на комисия за избор на 
технически директор на БФШ 1928. 
По т.5 
УС реши да отложи създаването на Стратегия за определяне и финансиране на 
националните отбори на България до изясняване на финансовите параметри за 
функциониране на БФШ 1928 за 2018 година. 

По т. Разни 

Разни 1. 
УС възложи на Руслан Тошев да проведе разговор с Пламен Стефанов, относно 

http://www.bgchessfederation.org/
http://www.bgchessfederation.org/


условията, при които би продължил да изчислява българския рейтинг. 
Разни 2. 
УС изрази разбирането и подкрепата си за гросмайстор Ива Виденова, но подчерта , че 
за момента няма финансова възможност да подпомогне участието на Ива Виденова в 
Европейското първенство за жени. В тази връзка УС възложи на Иван Генов, Руслан 
Тошев и Антоанета Стефанова да проведат среща с министъра на Младежта и Спорта 
Красен Кралев, на която да настояват за отпускане на необходимите средства за 
обезпечаване на подготовката и участието на националните състезатели на България в 
Световни и Европейски индивидуални първенства, като и в отборната Шахматна 
Олимпиада в Батуми (Грузия). 

 
Разни 3. 
УС възложи на Маргарита Войска да проведе разговор с Матей Петков за да се 
установи от каква помощ има нужда. УС единодушно реши, че трябва да създаде 
цялостна Стратегия за подпомагане на млади талантливи шахматисти, защото Матей 
не е единственият, който се нуждае от помощ. 

 
Разни 4. 
УС приема предложението на ШК „Етър” да се проведе Анкета по случай 90 

годишнината от началото на организираното шахматно движение в България, като 
уточни, че смята за целесъобразно Анкетата да бъде проведена в две категории – мъже 
и жени, в които да се излъчат 10 най-добри шахматисти и шахматистки, като за тях 
гласуват шахматисти, шахматни любители и деятели и спортни журналисти. 

 
Разни 5. 

 
- УС реши Здравко Недев и Димитър Илчев да бъдат определени за съдии на 

Полуфинала за ДИП за мъже и жени в Пловдив (28.01.-03.02.), като определи 
хонорарът им да бъде в размер на 400 лв; 

- УС възложи на Румен Ангелов да подпомогне организирането на провеждането 
на Общо събрание на нова Републиканска Спортно Съдийска Комисия, при 
възможност до 31.03.2018 г; 

- До избора на нова Съдийска комисия, УС на БФШ 1928 ще утвърждава 
съдиите в състезанията от ДСК, по предложение на  
организаторите/домакините; 

- УС одобри предложението на ШК Одесос от 2 до 4 август в град Пловдив да бъде 
проведен съдийски курс с лектори Здравко Недев и Румен Ангелов; 

- УС възложи на Маргарита Войска да подготви и да представи на следващото 
Заседание на УС Проект за структура и състав на новите помощни органи 
(комисии) на БФ Шахмат 1928. 

   Разни 6. 
 

Приема за членове на БФШ 1928 следните клубове, отговарящи на условията за 
членство в БФШ 1928 и подали Заявление за членство, в което се съгласяват да спазват 
Устава на БФШ и да плащат редовно годишен членски внос и такси за картотекиране 
на състезатели: 

 
1) ШК „Ивис плюс „ – София с председател Йордан Стойнов; 
2) ШК „Казанлък” – Казанлък с председател Петранка Драганова; 

3) ШК „Марица-Изток” – Раднево с председател Мирослав Митев; 

4) ШК „Шумен” – Шумен с председател Ангел Ангелов; 
5) СК „Дебют” – Оряхово с председател Енчо Димитров; 

6) ШЦ Свиленград – 2013 – Свиленград с председател Георги Топалов; 

7) ШК „НСА” – София с президент Радислав Атанасов ; 

8) ШК „Оборище” – Панагюрище с президент Христо Костурков. 



 

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: .............................................................................. 

Антоанета Стефанова 

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

Георги Недев 

 

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

Маргарита Войска 

 

 
Протоколчик: ......................................................................................................... 

Маргарита Войска 
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