
 
ПРОТОКОЛ №5 

 
на Заседание на УС на БФ ШАХМАТ 1928 

 
07.03. 2018 г. – 15:00 ч. – Министерство на Младежта и Спорта, гр. София 

 
 
Днес, 07.03.2018 г. в заседателната зала в сградата на Министерство на Младежта и 
Спорта в град София се проведе заседание на Управителния съвет на Българска 
Федерация по Шахмат 1928. Присъстваха следните членове на Управителния съвет: 
Иван Генов, Руслан Тошев, Антоанета Стефанова, Васил Антонов, Алекси Йовчев, , 
Маргарита Войска, Румен Ангелов, Пламен Симеонов, Тодор Галунов и председателят 
на Контролния съвет Георги Бедников. С жива телефонна връзка в заседанието взе 
участие Георги Недев. Като гости на заседанието присъстваха председателят на 
РССК Живко Жеков, Георги Павлов и Николай Тодоров. 
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: 

 

I)       Информация от Иван Генов и Антоанета Стефанова за срещата с  

ръководството на ФИДЕ и ЕШС, състояла се в Атина (06.03.2018 г.) 

II)       Утвърждаване на ДИП за мъже в Козлодуй (3-11.03.2018 г.). 

III)      ДИП за жени – обсъждане на възможности и срокове за провеждането му. 
 

IV)      Обсъждане на подготовката за кандидатстване на БФШ 1928 за 
асоцииран член на ФИДЕ през м.април 2018 г. 

V)       Обсъждане на Проект за Комисии към БФШ 1928. 
 

VI)         Определяне на електронни адреси (и-мейли) на БФШ 1928. 
 

VII) Обявяване на конкурс за длъжността „Технически директор” на БФШ 
1928. 

VIII) Уреждане на трудовите правоотношения на щатните служители. 
 
 

          IX) Разни: 
 

       А) Доклад на главния съдия Здравко Недев за провеждането на        
            Полуфинала за ДИП- мъже и жени в Пловдив (28.01.-03.02.2018).    
       Б) Доклад на главния съдия Румен Ангелов за провеждането на 40-ия открит 
            Шампионат на  България „Мемориал Г.Трингов” (04-11.02.2018)                 
       В) Писмо от Живко Жеков относно РССК. 
       Г) Утвърждаване на резултатите от съдийския курс в Пловдив (2-4.02.2018 г.) 
       Д) Прием на нови членове. 



 
Членовете на УС единодушно одобриха предложения дневен ред.  
 

Бяха взети  следните решения: 
 
 
По т.I 
-УС изслуша обстойната информация на Иван Генов и Антоанета Стефанова 
за срещата с ръководството на ФИДЕ и ЕШС в Атина. С 9 гласа „ЗА” и 1 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” взе решение Антоанета Стефанова да бъде избрана за 
делегат на България във ФИДЕ. 
- УС на БФШ 1928 единодушно взе решение да подаде молба за членство в 
БОК. 
По т.II 
Утвърди състава на Държавното индивидуално първенство за мъже в 
Козлодуй (3-11.03.21018). УС единодушно изказа задоволството си от 
успешното приключване на първенството и благодари на Иван Генов за 
усилията му и перфектната организацията на Държавния шампионат в 
Козлодуй. 
 
По т.III 
УС възложи на Маргарита Войска да направи допитване до състезателките, 
имащи право на участие в ДИП за жени и да обяви конкурс за организатор 
на първенството. Георги Павлов изказа готовност да организира 
състезанието, в случай, че не се получат задоволителни оферти. 
Срок: 31.03.2018 г. 
 
По т.IV 
УС обсъди Въпросника за кандидатсване (Questionnairе for Membership) във 
FIDE и възложи на Маргарита Войска да го допълни, заедно с направените 
корекции, предложения и допълнения. 
 
По т.V 
УС обсъди и единодушно утвърди следната структура на Помощни органи 
(Комисии) към БФШ 1928: 
1. Контролен съвет; 
2. Съдийска Комисия; 
3. Квалификационна комисия; 
4. Комисия за високо спортно майсторство; 
5. Комисия за развитие на женския шах; 
6. Комисия за развитие на детско-юношеския шах; 
7. Комисия „Шах в училище” 
8. Комисия по етика и борба с измамите; 
9. Комисия „Финанси и проекти”; 
10. Комисия за връзка с медии, национални и международни организации. 
11. Комисия за работа с ветерани, хора с увреждания и социално 

интегриране. 
С 10 гласа „ЗА” УС взе решение, че едно физическо лице може да участва 
в две Комисии, но може да бъде председател само на една Комисия. 



УС с единодушие взе решение да възложи на Маргарита Войска да 
публикува на сайта на БФШ 1928 информацията, като бъде даден 
двуседмичен срок за предложения за съставите на Комисиите.  
Срок: 20.03.2018 г. 
 
 По т.VI 
След обсъждане УС единодушно взе решение да утвърди следните 
елетронни адреси за ползване от БФШ 1928: 
1) president.Genov@bgchessfederation.org, 
2) president.Toshev@bgchessfederation.org, 
3) office@bgchessfederation.org, 
4) director@bgchessfederation.org, 
5) PR@bgchessfederation.org, 
6) rating@bgchessfederation.org, 
7) admin@bgchessfederation.org. 

 
                      По т.VII 
 
                    УС реши да приеме условията и сроковете за провеждане на  конкурс по   
                    документи и събеседване за длъжността „Технически директор” на БФШ    
         1928. УС възложи на Маргарита Войска да публикува съобщението на  
 сайта на БФШ 1928. УС единодушно  реши комисията по избора да бъде 
              в състав: Тодор Галунов (председател), Маргарита Войска и Румен               
 Ангелов. Срок за подаване на документи за кандидатстване:  
                     21.03.2018 г. 
 
                     По т.VIII 
 
                   Членовете на  УС решиха , че за нормалното функциониране на БФШ     
 1928 ще бъдат   необходими позициите „Технически директор”,   
 „Спортен директор” и  „Домакин”. Иван Генов изказа мнение, че  
  усилията за намиране на спонсорски средства за осигуряване на  
  заплащането на тези  служители трябва да продължат още по- 
 енергично. 
 
                    По т.IX  

               УС изслуша информацията на Руслан Тошев и единодушно прие 

предложението му обработката на турнирите за  Български рейтинг да бъде 

възложена на Пламен  Стефанов като му определи възнаграждение от 100 

лв/месечно. УС единодушно потвърди становището си турнирите, важащи за 

български рейтинг да бъдат обработвани, едва след като организаторите 

преведат таксата по сметката на БФШ  1928. 

               -  По предложение на Румен Ангелов УС взе решение обработката на 

турнирите за международен рейтинг да бъде възложена на Милен Петров и му 

определи възнаграждение от 100 лв/месечно. 
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По т.Разни: 

                   
По т.А)    УС на БФШ 1928 единодушно прие доклада на главния съдия  
Здравко  Недев и му изказа благодарност за отличната работа по 
провеждането на       Полуфинала за ДИП – мъже и жени в Пловдив 
(28.01.-03.02.2018).    
             
По т.Б)   УС на БФШ 1928 единодушно прие доклада на главния съдия 
Румен  
Ангелов и му изказа благодарност за отличната работа по 
провеждането на  
40-ия открит Шампионат на  България „Мемориал Г.Трингов” (04- 
11.02.2018). 
                
По т.В)  УС на БФШ 1928 изслуша предложението на председателя на    

Републиканската Спортно-Съдийска Комисия Живко Жеков. След 

гласуване с 5гласа „ЗА”, 2 гласа „ПРОТИВ” и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

бе взето решение РССК да продължи да изпълнява функциите си до 

изтичане на мандата ѝ в края на м. ноември 2018 година. 

По т.Г) УС на БФШ 1928 единодушно взе решение да утвърди условно 

резултатите от проведения Съдийски курс в Пловдив, като реши те да 

станат окончателни след вземането на становището на РССК. 

По т.Д) След преглед на редовността на документите на кандидатите, 

УС на БФШ 1928 единодушно взе решение, да приеме за свои членове 

следните два клуба: 

- ШК „Сините камъни” – град Сливен, с президент Радослав 

Очков; 

- СК „Рицар” – град София, с президент Иво Христов. 

 
 
 
 

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

Иван Генов 

 



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

                                                                                      д-р Руслан Тошев 

 

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

                                                                    Васил Антонов 

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

                                                                    Антоанета Стефанова 

 

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

 Румен Ангелов 
 
 

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

Тодор Галунов 
 
 

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

Георги Недев 

 

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

                          Пламен Симеонов 

 

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

Маргарита Войска 

 

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

Алекси Йовчев 

 

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

                                                                                                 Маргарита Войска 


