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ПРОТОКОЛ № 1 / 11.02.2019 г.
на Заседание на Управителния съвет на БФШ 1928
Днес, 11.02.2019 г., в гр. София, на бул. „Васил Левски“ 38, ет.2 от 18:30 часа се
проведе заседание на Управителния съвет на БФШ 1928.На заседанието
присъстваха седем членове на УС.
ПРИСЪСТВАЩИ:

1.
2.
3.
4.

Руслан Тошев
Маргарита Войска
Алекси Йовчев
Пламен Симеонов
КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОНА:

5. Тодор Галунов – с двустранна връзка по телефона
6. Антоанета Стефанова – с двустранна връзка по телефона
7. Георги Недев – с двустранна връзка по телефона
ГОСТ:

Георги Павлов – технически директор; без право на глас
Заседанието на УС беше открито от председателя на БФШ 1928 Руслан Тошев.
За председател на Заседанието бе избран Руслан Тошев.
За секретар на Заседанието беше избрана Маргарита Войска.

Единодушно беше прието заседанието на Управителния съвет на БФШ 1928 да се
проведе при следния

Министерство на Младежта и Спорта - Република България, Българска федерация шахмат 1928, Рег. N
на ММС: 1-124, Булстат: 177219591, Адрес за кореспонденция: София 1000, п.к. 283, Банкова сметка:
ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG14STSA93000025025159

ДНЕВЕН РЕД:
1. Предложение от Комисия за развитие на ДЮШ;
2. Предложение от Комисия за „Шах в училище”;
3. Предложение от Тодор Тодоров във връзка с писмо до МОН;
4. Писмо от Харалампи Ванев във връзка с „Мемориал Георги Трингов”;
5. Писмо от гм Радослав Димитров и мм Мартин Петров във връзка с участието им в
ДИП за мъже;
6. Писмо от Мирослав Митев относно допълване на заключителните разпоредби на
Наредбата за състезанията от ДСК, касаещи преот-стъпването на състезатели;
7. Разглеждане на кандидатури за домакинство на ДИП юноши и девойки от 12 до 20 г.
за 2019 г.;
7.1. Оферта от ШК „Асеновец 2006” – Асеновград;
7.2. Оферта от ШК „Сините камъни” – Сливен;
8. Програма и съдийски състав на ДИП за момчета и момичета до 8 и 10 г.;
9. Оферта за счетоводно обслужвана на БФШ 1928 от фирма „Счетконсулт” ;
10. Предложение от Тодор Тодоров за отпадане на предсъстезателните медицински
прегледи;
11. Предложение на Комисиите за ДЮШ и ШУ относно участието на български отбор
в турнира „Белая ладия” в Сочи;
12. Разни:
12.1. Прием на нови членове:
12.1.1. Заявление за членство от ШК „Найден Войнов” – Видин с председател
Евтим Стефанов
;
12.1.2. Заявление за членство от ШК „Развитие” – Кюстендил с
председател Георги Атанасов;
12.1.3. Заявление за членство от ШК „Маркели” – Карнобат с
председател Божидар Иванов;
12.1.4. Заявление от Сдружение „Чесбомб“ – гр. София за членство с
председател Ваня Георгиева
По реда на чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 и чл. 34 от Устава на сдружението след
състоялите се изказвания и проведеното гласуване, Управителния съвет с единодушие
прие следните
РЕШЕНИЯ:
По т. 1 от дневния ред:
На свое заседание на 06.01.2019 г. Комисията за развитие на ДЮШ предложи 70% от
събраните от картотека средства да бъдат предоставени на Комисията, която да ги насочи
към талантливите деца в България. След задълбочена дискусия УС реши, че за всяка
дейност, която Комисията смята, че е необходимо да бъде финасирана да бъде
представено проектно предложение, което ще бъде разгледано и според целесъобразност,
полезност и ефективност УС ще прецени кое (или кои) от тях да бъде финансирано.
Гласуване 7 гласа ЗА
По т. 2 от дневния ред:
С 7 гласа ЗА взе решение да включи Ружка Генова в Комисията „Шах в училище”
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По т. 3 от дневния ред:
Писмо до МОН шампионите да влязат в Програма за закрила на талантите (стипендии).
УС реши, че е добре да напишем писмо до МОН. Гласуване 6 гласа ЗА+1 Т.Г.

По т. 4 от дневния ред:
Във връзка с получено писмо от президента на СКШ „Локомотив” – Пловдив след
проведено гласуване със 7 гласа ЗА УС реши да одобри сумата от 3,120 (три хиляди сто
и двадесет) лева за подпомагане провеждането на НИК „Мемориал Георги Трингов”.
По т. 5 от дневния ред:
На електронната поща на БФШ 1928 са получени писма от гм Радослав Димитров и мм
Мартин Петров, като и в двете е изразено желание за участие в ДИП за мъже, като е
отправена молба да бъдат включени в турнира на десетото място, предоставено на
съорганизатора на ДИП. По темата бе проведена дискусия и след гласуване УС с 6 гласа
ЗА и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ се взе решение до участие да бъде допуснат GM Радослав
Димитров.
По т. 6 от дневния ред:
УС разгледа писмото на Мирослав Митев, председател на ШК „Марица Изток” – Раднево
за определяне на фиксиран брой преотстъпени състезатели в отборните първенства за
мъже и жени за 2019 г. След продължителна и задълбочена дискусия УС взе решение
през 2019 спортно-състезателна година отборите да могат да включват в съставите до 2
(двама) преотстъпени от други клубове състезатели. Решението беше взето със 7 гласа
ЗА.
По т. 7 от дневния ред:
УС разгледа двете оферти за домакинство на ДИП за юноши и девойки от 12 до 20
години (30.03.-07.04.) - от ШК „Асеновец 2006” – Асеновград и ШК „Сините камъни” –
Сливен и след направено гласуване взе решение първенството да се проведе в
Асеновград и да бъде организирано от ШК „Асеновец 2006”.
Решебнието бе взето с 6 гласа ЗА и 1 гласа ПРОТИВ.
По т. 8 от дневния ред:
УС утвърди направените предложения за промяна на програмата за ДИП по ускорен
шахмат и блиц и одобри за главен съдия на ДИП за момчета и момичета във В. Търново
Иван Стойнов- международен съдия, Мирослав Митев – зам. главен съдия, Даян Нинов и
Цвета Галунова - съдии. УС взе решение да заплати разноските по настаняване в хотел на
2 (двама) съдии.
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По т. 9 от дневния ред:
След като разгледа оферта за счетоводно обслужване на фирма „Счетконсулт”, УС взе
решение да потърси още една подобна оферта и да вземе окончателно решение за избор
на нова обслужваща счетоводна фирма на следващия УС.

По т. 10 от дневния ред:
УС разгледа писмото на Тодор Тодоров, председател на ШК „Енергия 21” – Добрич, в
което се поставя въпроса за отпадането на предсъстезателните медицински прегледи. УС
се съгласи, че честотата на тези прегледи създават големи проблеми, както на
състезателите, така и на клубовете. УС смята, че шахматният спорт е специфичен и в
него липсва тежко физическо натоварване и директен физически контакт между
съперниците, които да налагат необходимост от предсъстезателни медицински прегледи.
С оглед на това, съгласно правата, дадени му от чл. 95, ал.1. на ЗФВС (18.10.2018 г.), УС
взе решение да отмени предсъстезателните медицински прегледи и за в бъдеще да
изисква състезателите да преминават единствено годишни начални и периодични
медицински прегледи. Решението беше взето със 7 гласа ЗА.
По т. 11 от дневния ред:
Членовете на УС изразиха единодушно мнение, че БФШ 1928 не разполага със средства
за финасиране на отбора за турнира „Белая ладия” и взе решение да изпрати писма до
финалистите в Училищните игри в Бургас, 2018 г., в което да им предложи, ако имат
интерес и си осигурят необходимото финансиране за пътни разходи, да участват в
турнира „Белая ладия” в Сочи от името на България. Решението бе взето единодушно със
7 гласа ЗА.
По т. 12 от дневния ред:
УС остави без последствие молбите за членство на ШК „Найден Войнов” – Видин с
председател Евтим Стефанов, ШК „Развитие” – Кюстендил с председател Георги
Атанасов, ШК „Маркели” – Карнобат с председател Божидар Иванов и Сружение
„ЧесБомб” – София с председател Ваня Георгиева.

С това дневния ред на заседанието на Управителния съвет на БФШ 1928 бе
изчерпан и заседанието беше закрито.

