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П Р О Т О К О Л  № 12 

 
     Днес, 29.08.2015 г., в град София, ж.к. „Банишора“, ул. „Охрид“ № 23 се 
състоя заседание на Съдийската комисията към БФ Шахмат. На него 
присъстваха г-н Николай Йорданов – съпредседател на Комисията и членове – г-
жа Ружка Генова, г-н Здравко Недев, г-жа Венета Петкова, г-н Румен Ангелов. 
Онлайн присъстваше и г-жа Илияна Полендакова. По уважителни причини 
отсъстваше г-н Георги Живков – съпредседател на Съдийската комисия. 

 
Заседанието се проведе при следния 
 
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д: 
 

  
1. Информация за подадени оставки и за решение на УС на БФ Шахмат. 

2. Насрочване дата и място за извънредно отчетно-изборно общо събрание 

на РССК. 

3. Определяне на съдии за предстоящи състезания. 

4. Информация за платен членски внос и касова наличност.  

5. Разни. 

 
и бяха взети следните 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

По  т.1  от  дневния  ред:  
Бе приета информация за подадени, считано от 01.09.2015, оставки от 

Николай Йорданов – съпредседател на СК и Венета Петкова - член на СК. 
Бе приета информация за решение на УС на БФ Шахмат относно 

препоръка за провеждане на извънредно отчетно-изборно събрание на РССК. 
 

По т.2 от дневния ред:  
Насрочва извънредно отчетно-изборно общо събрание на РССК на 28 

ноември 2015 г. от 11:00 ч. Мястото на провеждане ще бъде утвърдено 
допълнително след уточнение и с изпълнителния директор на БФ Шахмат. 

 
По  т.3  от  дневния  ред  утвърждава съдийските състави за следните състезания: 

 Международен турнир по класически шахмат “Vivacom open 2015” – 
к.к. Албена, 14-20.09.2015 г. Главен съдия: Светла Йорданова, 
международен съдия на ФИДЕ. Зам.-главен съдия: Симеон Винчев. 

 Държавни индивидуални първенство по блиц и ускорен шахмат за 
мъже и жени - к.к. Албена, 20-22.09.2015 г.: Главен съдия – Георги 
Бедников, съдия на ФИДЕ. Зам.-главен съдия: Димитър Илчев, 
международен съдия на ФИДЕ. 
СК препоръчва на БФШ да ангажира още един квалифициран съдия за 
предстоящото държавно индивидуално първенство по блиц и ускорен 
шахмат, поради спецификата на първенството. 

 Детски индивидуален турнир по ускорен шахмат Купа „България 
Мол“ VIII - 27.09.2015 г. Главен съдия – Венета Петкова, Международен 
съдия на ФИДЕ. 

 Първи мемориал „Юлиян Радулски“ –  гр. Пловдив, 04.10.2015 г. 
Главен съдия: Ружка Генова, международен съдия на ФИДЕ. Зам.-главни 
съдии: Илияна Полендакова и Емилия Джингарова. 

 Открит турнир Стражица – гр. Стражица 3-4.10.2015 г. Главен съдия: 
Николай Йорданов, международен съдия на ФИДЕ. 

 Детски международен турнир по класически шахмат Купа „Шах в 
училище“ – гр. София, 10-11.10.2015 г. Главен съдия: Венета Петкова, 
международен съдия на ФИДЕ. Зам.-главен съдия: Мария Велчева. 
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 Кръгов международен гросмайсторски турнир по класически шахмат 
„ChessBomb” – гр. Пловдив, 8-16.11.2015 г. Главен съдия: Ружка Генова 
международен съдия на ФИДЕ. Зам.-главен съдия: Емилия Джингарова. 

 
По т.4 от дневния ред: 

СК приема, постъпилата информация на г-жа Ружка Генова за платените 
членски вноски и за касовата наличност.  

СК взе решение да се закупи озвучителна техника с обща цена 320 лв. за 2 
броя, които да се съхраняват в гр. София и гр. Пловдив и да се използват в 
помощ на съдиите за предстоящи състезания от Държавния и международния 
календар. 
 
По т. 5 от дневния ред: 

5.1. Поради изгубени документи за съдийски права на г-н Михаил Чуклев, 
СК взе решение след заплащане на членски внос условно да му бъде 
даде III-та категория.  

5.2. В приложение 1, Съдийската комисия предоставя материали относно 
съдийски нарушения, уронващи престижа на Съдийската комисия и на 
Българска федерация по шахмат от г-н Димитър Илиев. Съдийската 
комисия настоява за тези нарушения да бъде сезирана Етичната 
комисия по надлежния ред.  

 
 
 

Председатели:  
   

1. ______________________  
/Георги Живков/  

 
 

2.______________________  
/Николай Йорданов/ 

 

 

 

 


