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П Р О Т О К О Л  № 4 


на Заседание 
на Комисия детско-юношески шахмат към БФ Шахмат

 
 

29.07.2015 г. – 12:30 ч. – София 
 

 
Днес, 29.07.2015 г. (сряда), в кв. Гоце Делчев, ул. „Червена роза” 50, гр. София се 

проведе заседание на Комисия детско-юношески шахмат към Българска федерация 
по шахмат. В него се включиха: г-н Васил Тончев – Председател и членове: г-жа 

Венета Петкова, г-жа Маргарита Войска, г-жа Румяна Гочева и  
г-н Стефан Стойнов. По уважителни причини отсъстваха г-н Живко Жеков и г-

жа Соня Пионова.  
 
 
Заседанието протече при следния 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 
1. Информация относно Маркетинговата програма на КДЮШ. 
2. Определяне на водачи и треньори за шампионатите на ЕС в Чехия и 

Австрия. 
3. Детско-юношески лагер-сбор за шампионите от ДИП по стандартен 

шахмат за 2015 г. 
4. Разглеждане на подадени заявки за участие в Европейското и 

Световно първенство за 2015 г. 
5. Определяне на водачи за Европейско първенство (Хърватия) и 

Световно първенство (Гърция). 
6. Разни. 
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РЕШЕНИЯ: 

По т. 1: 
Маркетинговата програма на КДЮШ към момента е безуспешна. 

Този резултат е следствие от целенасочените и преднамерени действия и 
изявления в средите на шахматната общност, целящи уронването на 
престижа на Българска федерация по шахмат. Първоначално имаше 
проявен интерес, но в последствие се оказа, че фирмите не желаят имената 
им да се свързват със спорт, замесен със скандали и клевети. 

По т. 2: 
 Водач за първенството на ЕС Австрия: реши се групата да пътува 

без треньор поради липса на средства. Квотата на водача ще бъде 
поделена между пътуващите родители г-жа Мария Тончева и г-н 
Ленко Иванов.  

 Водач и треньор за първенството на ЕС в Чехия: мс Стефан 
Стойнов. 

КДЮШ взе решение г-н Стефан Стойнов да бъде обезпечен от фонда 
на ДЮШ със сумата от 700 (седемстотин) лв., която да покрие част от  
разходите по първенството и хонорар за треньорската дейност. 

По т. 3:  

КДЮШ взе решение да се проведе лагер-сбор за шампионите по 
стандартен шахмат от ДИП за 2015 г. в периода 05-13 септември 2015 г., в 
к.к. Слънчев Бряг, парк-хотел „Континентал“***, по време на XIV 
Международен шахматен фестивал „Мемориал Кесаровски-Станчев“.  

КДЮШ предлага на УС на БФШ да покрие разходите по настаняване 
и храна за шампионите от ДИП за 2015 г., които ще участват в лагер-сбора. 

Възможност за включване в лагер-сбора на деца, които не са 
медалисти от ДИП, като си заплатят пакетна сума, която фигурира в сайта 
на турнира: 
http://chessbg.com/calendar_files/info/info_kesarovski_stanchev_2015.pdf 
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По т. 4:  

КДЮШ разгледа персонално и одобри всички подадени до момента 
заявки за допълнителни състезатели за участие на Световното първенство 
за деца и юноши в Порто Карас, Гърция и на Европейско първенство за 
деца и юноши в Пореч, Хърватия. 

КДЮШ предлага на БФШ да поемат транспортните разходи за 
подалите заявка към днешна дата както състезатели, така и придружаващи 
лица. 

Таксите за участие в ЕП и СП не се покриват от БФШ и КДЮШ. 
 

По т. 5:  

 Водач за Световното първенство - мс Стефан Стойнов. 
 Водач за Европейското първенство КДЮШ оставя на УС на БФШ да 

определи. 
 Присъствието на националните треньори гм Петър Великов и мс 

Живко Жеков на СП и на ЕП следва да бъде обезпечено от БФШ. 

 

 

 

                              С уважение: 

       В. Тончев – Председател 

       В. Петкова - Координатор 


