
ПРОТОКОЛ   

Заседание №7 на УС на БФШ 1928, 

Проведено на 27.04.2018 в заседателната зала на Министерство на Младежта и 

Спорта, бул.”Васил Левски”, №75. Присъстваха следните членове на Управителния 

съвет: Руслан Тошев, Васил Антонов, Алекси Йовчев, , Маргарита Войска, Румен 

Ангелов, Пламен Симеонов. С жива телефонна връзка в заседанието взе участие и 

Тодор Галунов. 

Заседанието бе проведено при следния 

 Дневен ред: 

1) Обсъждане организацията на ДОП по класически, ускорен и блиц-шах за 

мъже и жени в Приморско (25.3.-3.6.2018): 

1а) Определяне на съдиите на ДОП по класически, ускорен и блиц-шах за мъже 

и жени в Приморско (25.3.-3.6.2018); 

1б) Информация на съпредседателя Руслан Тошев за проведените разговори и 

постигнати договорености с ръководството на”Приморско клуб” ЕАД. 

2) Разни: 

      2а) Обсъждане регламента, касаещ клубовете, кандидатстващи за 

организиране на НИК,  най-вече заплащането на изчислението на рейтинга – 

български и международен; 

   2б)  Разглеждане на писмото, което група български шахматисти искат да 

изпратят до ФИДЕ във връзка с международния рейтинг на българските 

шахматисти. 

Бяха взети следните 

Решения: 

По т.1а)  УС реши да изчака крайния срок (10.05.) за подаване заявки за участие, 

за да прецени колко съдии ще бъдат необходими. 

   По т. 1б) УС изслуша информацията на Руслан Тошев, който разказа, че е 

постигнал договорка с „Приморско клуб” ЕАД за предоставяне на БФШ 1928 на 4 

единични и 4 двойни безплатни стаи за периода 25.5.-3.6.2018. 

По т. Разни 2а) УС реши, че БФШ ще заплаща изчислението на българския 

рейтинг в турнирите НИК, а за изчислението на международния рейтинг ще 

плащат организаторите. 

По т. Разни 2б)  УС се запозна с писмото на българските шахматисти, касаещо 

начина, по който ще се регулират състезателните права на българските 



шахматисти, в случай, че международният рейтинг на БФШ  1928 бъде занулен. 

За момента УС на БФШ 1928 не смята, че има необходимост да бъде отправено 

такова запитване до ФИДЕ. 

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

                                                                                      д-р Руслан Тошев 

 

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

                                                                    Васил Антонов 

 

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

 Румен Ангелов 
 
 

 

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

                          Пламен Симеонов 

 

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

Маргарита Войска 

 

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

Алекси Йовчев 

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

Тодор Галунов 

 

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

                                                                                                 Маргарита Войска 
 

 


