
 
 
                 
 
 
                                                      ПРОТОКОЛ N 4 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

__________________________________________________ 
 

05.06.2015 г. – 14:00 ч. – хотел „Гларус” – Слънчев Бряг 
 
 Днес, 05.06.2015 г., в хотел „ Гларус”, к.к. Слънчев Бряг се проведе 
заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. 
Присъстваха членовете на Управителния съвет – Силвио Данаилов, Николай 
Недков, Иван Генов, Васил Антонов, Георги Бедников, Харалампи Ванев, Живко 
Жеков, Янко Кесаровски, Бойко Христов, Петьо Маринов и съгл. чл. 32, ал. 3 
от ЗЮЛНЦ – Васил Тончев и Николай Йорданов, Изпълнителният директор – 
Николай Велчев, Спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров, 
Председателят на Експертния съвет – Васил Илиев, членовете на Контролния 
съвет – Васил Тричков, Даниела Малчева и Трифон Тодоров и гост – Пламен 
Моллов. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Информация за проведените финали на Държавните индивидуални 
първенства за мъже и жени от 18 до 26 април 2015 в Плевен. 

Докладват: П. Маринов, Н. Велчев 
 
2.По проекта „Шах в училище”. 
Докладват: С. Данаилов, Н. Велчев 
 
3.Идеи за развитието на Шахматен дом „Георги Гешев” – София. 

 
4.Разни: 
 
4.1.По предложение на Експертен съвет. 
Докладва: В. Илиев 

 
4.2.По предложение на Етична комисия. 
Докладва: Х. Ванев 

 
4.3.Информация за извършваната финансова инспекция на Българската 

федерация по шахмат за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година от Агенцията 
за държавна финансова инспекция. 

      Докладва: Кр. Ласкаров 



 
 

  4.4.По докладна записка. 
  Докладва: Тр. Тодоров  

 
 4.5.По нарушения на устава и етичния кодекс на Българската федерация 
по шахмат. 
 
 4.6.По 40-то издание на шахматния турнир „Морско Конче”. 
 Докладва: К. Ангелов 
 

и бяха взети следните 
 



 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1: 

 1.1.Приема информациите на Петьо Маринов и Николай Велчев за 
проведените финали на Държавните индивидуални първенства за мъже и жени 
от 18 до 26 април 2015 в Плевен. 
 1.2.Изказва благодарност на Васил Антонов за предоставените отлични 
условия за провеждането на финалите. 
 

По т.2: 
2.Приема информациите на Силвио Данаилов и Николай Велчев по 

проекта „Шах в училище”. 
 
По т.3: 
3.1.Приема идеите за развитието на Шахматен дом „Георги Гешев” – 

София. 
3.2.Утвърждава комисия в състав: Председател – Даниела Малчева и 

членове – Янко Кесаровски и Васил Антонов, която да информира членовете на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат за хода на работата 
по Шахматен дом „Георги Гешев” – София. 
 

По т.4: 
 4.1.Утвърждава Велислав Куков и Петър Дренчев за членове на 
Експертен съвет. 
 
 4.2.Утвърждава Маргарита Войска за член на Етична комисия. 
 
 4.3.Приема информацията на Кристиан Ласкаров за извършваната 
финансова инспекция на Българската федерация по шахмат за периода 
01.01.2014 – 31.12.2014 година от Агенцията за държавна финансова инспекция. 
 
 4.4.С гласуване – 11 (единадесет) „ против” и 1 (един) „ въздържал се” 
приема за сведение докладната записка на Трифон Тодоров. 
 

4.5.1.Във връзка с публичните преднамерени, целенасочени и 
координирани действия и изявления на лицата Методи Стойнев, Кирил 
Георгиев и Симеон Стоичков, целящи уронването на престижа на Българската 
федерация по шахмат, съботиране на дейността й и дискредитиране на нейното 
ръководство чрез изнасянето в публичното пространство на неверни, 
недоказани и клеветнически твърдения за корупция и злоупотреба (на 
пресконференция в Пресклуб БТА на 28.05.2015 г., в социалните мрежи и др.), 
както и уронване на авторитета чрез клевети и лъжи на министъра на младежта 
и спорта, министерството на младежта и спорта и работещите в него 
професионалисти, Управителният съвет на Българската федерация по шахмат 
определя действията им за недопустими, крайно укорими и в нарушение на 
устава и етичния кодекс на федерацията. 



 
4.5.2.Поради това, считано от 05.06.2015 г., Управителният съвет лишава 

от състезателни, съдийски, организаторски, клубни и треньорски права в 
системата на Българска федерация по шахмат посочените лица, както следва:  

- с гласуване – 11 (единадесет) „ за” и 1 (един) „ въздържал се”: Методи 
Стойнев – за срок от 3 години; 

- с гласуване – 10 (десет) „ за” и 2 (два) „ въздържал се”: Кирил Георгиев 
– за срок от 3 години; 

- с гласуване – 12 (дванадесет) „ за”: Симеон Стоичков – за срок от 5 
години (поради повторно изключване от системата на Българска федерация по 
шахмат). 
         4.5.3.Управителният съвет на Българската федерация по шахмат напълно 
подкрепя действията на своя Президент и Изпълнителен директор и им гласува 
своето пълно доверие. 
          4.5.4.Управителният съвет на Българска федерация по шахмат взе 
единодушно решение да издигне официално кандидатурата на Силвио 
Данаилов за Президент на Световната шахматна федерация (FIDE) на 
предстоящите през 2018 г. президентски избори. 
 4.5.5.Препоръчва на шахматните клубове да не ползват услугите на 
лицата Стефан Сергиев и Венцислав Инкьов. 
 
 4.6.Да бъде подпомогнато 40-то издание на шахматния турнир „Морско 
Конче”. 
 


