
ПРОТОКОЛ 

на заседание №6 

на УС на БФШ 1928 

Проведено на 04.04.2018 г. в заседателната зала в сградата на Министерство на 

Младежта и спорта, бул.”Васил Левски”, №75 

На 4.4.2018 г. в сградата на ММС на бул. „Васил Левски”, №75 се проведе 

заседание на УС на БФШ 1928 с участието на Руслан Тошев, Маргарита 

Войска , Румен Ангелов, Алекси Йовчев, както и пряка телефонна връзка с 

Георги Недев, Антоанета Стефанова и Васил Антонов. Заседанието 

протече при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

 
1. Утвърждаване на решението на Комисията по избора на технически директор 

на БФШ 1928. 

2. Утвърждаване на Формуляра за членство във ФИДЕ, във връзка с 

кандидатурата на БФШ 1928, която ще бъде представена на Президентския борд 

на ФИДЕ в Минск от 6 до 9 април, 2018 г.; 

3. Избор на домакин за провеждане на ДОП за мъже и жени (25.05.-03.06.2018) – 

разглеждане на офертите от „Приморско клуб” ЕАД и Георги Павлов (ШК „Ан 

Пасан”-София); 

4. Разглеждане на предложенията на Тодор Тодоров (ШК „Енергия 21”-Добрич) 

относно промени в Наредбата на БФШ 1928 за провеждане на състезанията от 

ДСК. 

5. Разни: 

Утвърждаване на хонорарите на лекторите, провели Съдийския курс в 

Пловдив от 2 до 4 февруари (Здравко Недев и Румен Ангелов); 

Обсъждане оптимизирането на финансовите взаимоотношения между БФШ 
1928 и ФИДЕ във връзка с разплащанията за международен рейтинг. 
 Писмо на Петьо Маринов относно ДИП в Плевен; 
 Писмо от ШК „Славия” – предложения за състава на Комисиите към БФШ 1928; 
 Прием на нови членове. 

 
По дневния ред Управителният Съвет взе следните 

 
 
 

РЕШЕНИЯ: 

По т.1 



Управителният Съвет прие доклада на Комисията за избор на технически директор на 

БФШ 1928 и утвърди кандидатурата за поста на Георги Владимиров Павлов. 

По т.2 

УС на БФШ 1928 разгледа и утвърди с някои поправки формуляра, който г-н Руслан 

Тошев ще представи на Президентския борд на ФИДЕ в Минск (6-9 април, 2018). 

По т.3 

След като внимателно разгледа офертите заорганизиране на ДОП за мъже и жени по 

класически, ускорен и блиц-шах УС на БФШ 1928 реши да повери организацията на 

„Приморско клуб” ЕАД. Състезанието ще се проведе в комплекса от 25 май до 3 юни 

2018 г. Главен съдия ще бъде Румен Ангелов, а помощник-съдии Илияна Полендакова, 

Георги Бедников и Димитър Илчев. 

По т.4 

УС реши, че все още няма необходимата готовност, за да бъдат направени промени, 

които да доведат до подобряване на организацията на шахматния живот в България. 

УС смята, че трябва да се проведе Съвещание с участието на президенти, деятели, 

организатори и треньори, които да обсъдят внимателно необходимите промени в 

Наредбата за провеждане на състезанията от ДСК. 

По т.5 

5.1. 

Утвърди хонорарите на съдиите, провели съдийския курс в Пловдив (2-4 февруари, 

2018) и реши събраните средства (440 лева) да бъдат разделени между двамата 

лектори – Здравко Недев и Румен Ангелов. 

5.2. Обсъди финансовите взаимоотношения между БФШ 1928 и ФИДЕ, свързани с 

заплащането на турнирите за международен рейтинг. 

5.3. 

Запозна се с писмото на президента на ШК “Спартак-Плевен XXI” ; 

5.4. 

Разгледа писмото на ШК „Славия”-София и прие да включи предложените от тях 

кандидати за членове на Комисии в списъците на желаещите да участват в работата на 

Комисиите на БФШ 1928 

5.5. 

Разгледа заявлението за членство и документите на ШК „Ивайловград с председател 

Ангел Даулов и, след като установи, че те отговарят на условията за членство ги прие 

за членове на БФШ 1928. 



 
 
 
 

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

Георги Недев 
 
 
 

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

 

Маргарита Войска 
 

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

 

Алекси Йовчев 
 

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

Маргарита Войска 
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