
                                                     ПРОТОКОЛ № 1 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

______________________________________________________ 
 

29.01.2017 г. – 18:00 ч. – Гранд Хотел „Пловдив” – Пловдив 
 
 Днес, 29.01.2017 г., в хотел „ Гранд Хотел Пловдив”, гр. Пловдив се 
проведе заседание на управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 
Присъстваха членовете на управителния съвет – Иван Генов, Георги Бедников, 
Живко Жеков, Петьо Маринов, Харалампи Ванев, Николай Йорданов и Янко 
Кесаровски, изпълнителният директор – Николай Велчев и 
спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров. 

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Утвърждаване на Спортен календар и Наредба на Българска федерация 
по шахмат за 2017 година.  

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров  
 
2.Доклад на председателя на Комисия „Борба с измамите” към 

управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 
 
3.Разни: 
 
3.1.Молба за членство на клуб към Българска федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
3.2.Утвърждаване на годишния финансов отчет на Българска федерация 

по шахмат за 2016 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
3.3.Информация за участието на българските представители в 

европейските индивидуални първенства по ускорен и блиц за юноши и девойки 
до 18 години от 26 до 30 декември в Нови Сад (Сърбия). 

Докладва: Ж. Жеков  
 

и бяха взети следните 
 
 



РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1.Утвърждава Спортен календар и Наредба на Българска федерация по 

шахмат за 2017 година. 
 
1.2.Спортният календар и наредбата да бъдат публикувани на интернет 

сайта на Българска федерация по шахмат. 
Срок: 31.01.2017 г. 

 
По т.2: 
 
2.1.Приема доклада на председателя на Комисия „Борба с измамите” към 

управителния съвет на Българска федерация по шахмат – мм Веселин Пантев. 
 
2.2.Намира за укорима постъпката на гм Петър Генов по време на 

Държавното индивидуално първенство по шахмат за момчета до 10 години през 
2016 година в град Плевен. 

 
2.3.Да бъде изпратено писмо до Световна федерация по шахмат (FIDE) 

относно случая. 
 

По т.3: 
 
3.1.Приема Шахматен клуб „Асеневци” – гр. Велико Търново за член на 

Българска федерация по шахмат. 
 
3.2.Утвърждава годишния финансов отчет на Българска федерация по 

шахмат за 2016 година. 
 
3.3.Приема информацията на Живко Жеков за представянето на 

българските състезатели в европейските индивидуални първенства по ускорен 
и блиц за юноши и девойки до 18 години от 26 до 30 декември в Нови Сад 
(Сърбия). 


