
ПРОТОКОЛ № 4 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

____________________________________________ 
 

04.10.2016 г. – 18:00 ч. – Хотел „Ростов” – Плевен 
 
 Днес, 04.10.2016 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.Информация за участието на националните отбори – мъже и жени на 
олимпиадата в Баку (Азербайджан) от 1 до 14 септември 2016 година. 

Докладват: Н. Велчев, М. Войска 
 
2.За предприетите действия от Българска федерация по шахмат по 

решения на световната федерация по шахмат (FIDE) и европейския шахматен 
съюз (ECU) от конгресите им през месец септември 2016 година в Баку 
(Азербайджан). 

Докладват: С. Данаилов, Д. Малчева 
 

3.Предложение от Българска федерация по шахмат към Министерство на 
младежта и спорта (ММС) за награждаване на Антоанета Стефанова и нейния 
треньор за бронзовия й медал от европейското индивидуално първенство за 
жени от 26 май до 8 юни 2016 година в Мамая (Румъния), съгласно 
инструкцията за награждаване на спортисти с парични средства от ММС за 
постигнати призови класирания през 2016 година.  

Докладва: Кр. Ласкаров 
 
4.Предложение за награждаване на Габриела Антова и нейния треньор за 

сребърния й медал от европейското индивидуално първенство за девойки до 14 
години от 17 до 28 август 2016 година в Прага (Чехия). 

Докладва: Н. Велчев 
 

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



6.По случая с Петър Генов, съгласно решение на общото събрание на 
Българска федерация по шахмат от 23.07.2016 г. в гр. Пловдив.  

 
7.По изпълнението на програмата за развитие на спорта за високи 

постижения на Българска федерация по шахмат към Министерство на младежта 
и спорта за периода 01.01-30.09.2016 г. 

Докладва: Кр. Ласкаров 
 
8.По хода на проверката на Българска федерация по шахмат от 

Национална агенция за приходите. 
Докладва: Кр. Ласкаров 

 
9.За Шахматен дом „Георги Гешев” – София.  

 Докладва: Д. Малчева 
 

10.Разни: 
 
10.1.По подготовката на проекта за спортния календар на Българска 

федерация по шахмат за 2017 година. 
 
10.2.Молба за членство на клуб към Българска федерация по шахмат. 

 
и бяха взети следните 

 
 
 



РЕШЕНИЯ: 
По т.1: 
 
1.Приема информациите на Николай Велчев и Маргарита Войска за 

участието на националните отбори – мъже и жени на олимпиадата в Баку 
(Азербайджан) от 1 до 14 септември 2016 година. 
 

По т.2: 
 
2.1.Приема информациите на Силвио Данаилов и Даниела Малчева за 

предприетите действия от Българска федерация по шахмат по решения на 
световната федерация по шахмат (FIDE) и европейския шахматен съюз (ECU) 
от конгресите им през месец септември 2016 година в Баку (Азербайджан). 
 

2.2.С гласуване – 11 „за” уважава молбата на Силвио Данаилов за 
временно прекратяване на функциите му като Президент на Българска 
федерация по шахмат (БФШ) до произнасяне на решението на 
спортноарбитражния съд (CAS) в Лозана (Швейцария) по делото на БФШ 
срещу Европейски шахматен съюз (ECU). 

 
2.3.С гласуване – 11 „за” утвърждава за делегат на БФШ в работата на 

конгресите на световната федерация по шахмат (FIDE) и ECU световния 
шампион по шахмат – гросмайстор Веселин Топалов. 
 

По т.3: 
 
3.Да бъде изпратено предложение от Българска федерация по шахмат към 

Министерство на младежта и спорта (ММС) за награждаване на Антоанета 
Стефанова и нейния треньор – Иван Чепаринов за бронзовия й медал от 
европейското индивидуално първенство за жени от 26 май до 8 юни 2016 
година в Мамая (Румъния), съгласно инструкцията за награждаване на 
спортисти с парични средства от ММС за постигнати призови класирания през 
2016 година. 
 

По т.4:  
 
4.Приема предложението за награждаване на Габриела Антова и нейния 

треньор – Стефан Стойнов за сребърния й медал от европейското индивидуално 
първенство за девойки до 14 години от 17 до 28 август 2016 година в Прага 
(Чехия). 
 

По т.5: 
 
5.1.Актуализира спортния календар и наредбата на Българска федерация 

по шахмат за 2016 година. 



 
 5.2.Актуализираните спортен календар и наредба да бъдат публикувани 
на интернет сайта на Българска федерация по шахмат. 
 Срок: 07.10.2016 г. 
 

5.3.Всички нови български състезатели по шахмат, желаещи да бъдат 
регистрирани с международни идентификационни номера от БФШ в световната 
федерация по шахмат (FIDE) следва да внесат еднократен внос на БФШ в 
размер на 30 (тридесет) лева. 
 

По т.6: 
 
6.Съгласно изпълнението на решение на общото събрание на Българска 

федерация по шахмат от 23.07.2016 г. в гр. Пловдив да бъде изпратено писмо до 
Петър Генов за предоставяне на становището му по случая по време на 
Държавното индивидуално първенство по шахмат за момчета до 10 години през 
2016 година в град Плевен. 

 
По т.7: 
 
7.Утвърждава отчетите по изпълнението на програмата за развитие на 

спорта за високи постижения на Българска федерация по шахмат към 
Министерство на младежта и спорта за периода 01.01-30.09.2016 г. 
 

По т.8: 
 
8.Приема информацията на Кристиан Ласкаров по хода на проверката на 

Българска федерация по шахмат от Национална агенция за приходите. 
 
По т.9: 
 
9.Приема информацията на Даниела Малчева за Шахматен дом „Георги 

Гешев” – София. 
 
По т.10: 
 
10.1.Отлага за следващото заседание на управителния съвет на Българска 

федерация по шахмат. 
 
10.2. Отлага за следващото заседание на управителния съвет на Българска 

федерация по шахмат. 
 


