
ПРОТОКОЛ № 3 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

____________________________________________ 
 

18.04.2016 г. – 16:00 ч. – Хотел „Ростов” – Плевен 
 
 Днес, 18.04.2016 г., в хотел „ Ростов”, гр. Плевен се проведе заседание на 
управителния съвет на Българска федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на управителния съвет – Силвио Данаилов, Николай Недков, Иван 
Генов, Васил Антонов, Георги Бедников, Живко Жеков, Петьо Маринов, 
Харалампи Ванев, Николай Йорданов, Васил Тончев и Янко Кесаровски, 
изпълнителният директор – Николай Велчев и спортнотехническият директор 
– Кристиан Ласкаров. 
  

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.По спортния календар и наредбата на Българска федерация по шахмат 
за 2016 година.  

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров  
 
2.По предприетите действия за предаването на шахматната материална 

база от Георги Живков на Българска федерация по шахмат. 
Докладват: П. Маринов, Кр. Ласкаров 
 
3.По молба за подновяване на членство на клуб към Българска федерация 

по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
4.По промени в комисиите към управителния съвет на Българска 

федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 

 
5.По тарифите на услугите по отдаването на шахматната материална база 

на Българска федерация по шахмат. 
 
6.По Шахматен дом „Георги Гешев”. 
 
7.По извършената проверка от инспектората на Министерство на 

младежта и спорта на Българска федерация по шахмат за 2014 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров  

 



8.Разни: 
 
 8.1.Утвърждаване на правилника за дейността на републиканската 
спортно – съдийска колегия по шахмат. 
 Докладва: Ж. Жеков 
 
 8.2.Насрочване на дата за редовно годишно отчетно Общо събрание на 
Българска федерация по шахмат. 
 

и бяха взети следните 
 
 
 



РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

спортния календар и наредбата на Българска федерация по шахмат за 2016 
година. 

 
1.2.Актуализира спортния календар и наредбата на Българска федерация 

по шахмат за 2016 година. 
 

 1.3.Актуализираните спортен календар и наредба да бъдат публикувани 
на интернет сайта на Българска федерация по шахмат. 
 Срок: 21.04.2016 г. 
 

По т.2: 
 
2.Приема информациите на Петьо Маринов и Кристиан Ласкаров по 

предприетите действия за предаването на шахматната материална база от 
Георги Живков на Българска федерация по шахмат. 
 

По т.3: 
 
3.Подновява членството на Шахматен клуб „Марек” (гр. Дупница) към 

Българска федерация по шахмат. 
 

По т.4:  
 
4.1.Освобождава Тодор Тодоров по негова молба като Съпредседател на 

Комисия „Шах в училище” и член на Комисия „Масов спорт” към 
управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 

 
4.2.Освобождава Мая Велчева по нейна молба като член на Комисия 

„Медии, маркетинг и международни отношения” към управителния съвет на 
Българска федерация по шахмат. 
 

По т.5: 
 
5.Утвърждава промени в тарифите на услугите по отдаването на 

шахматната материална база на Българска федерация по шахмат, в сила от 
01.01.2017 г. 
 

По т.6: 
 



6.Идеите по Шахматен дом „Георги Гешев” – София да бъдат разгледани 
на общото събрание на Българска федерация по шахмат през 2016 година. 
 

По т.7: 
 
7.1.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

извършената проверка от инспектората на Министерство на младежта и спорта 
на Българска федерация по шахмат за 2014 година. 

 
7.2.Приема информациите на Николай Велчев и Кристиан Ласкаров по 

извършената втора проверка от Агенция за държавна финансова инспекция на 
Българска федерация по шахмат за 2014 година. 
 

По т.8: 
 
8.1.Единодушно утвърждава правилника за дейността на републиканската 

спортно – съдийска колегия по шахмат. 
 
8.2.1.Свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на Българска 

федерация по шахмат на 23 юли 2016 година (събота) от 15:00 часа в зала 
„Пловдив” на Гранд Хотел „Пловдив”, гр. Пловдив при следния дневен ред: 
          1.Доклад за дейността на Българска федерация по шахмат за периода след 
последното Общо събрание. 

2.Жалби до общото събрание на Българска федерация по шахмат. 
3.Промени в устава на Българска федерация по шахмат. 
4.За Шахматен дом „Георги Гешев” – София. 
 
8.2.2.Да бъде публикувано на интернет страницата на федерацията 

съобщение за провеждане на редовното годишно отчетно Общо събрание на 
Българска федерация по шахмат. 

 
8.2.3.Да бъде изпратено писмо до Държавен вестник за публикуване на 

съобщение за провеждане на редовното годишно отчетно Общо събрание на 
Българска федерация по шахмат. 


