
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ N 3 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

____________________________________________ 
 

25.04.2015 г. – 17:00 ч. – хотел „Ростов” – Плевен 
 
 Днес, 25.04.2015 г., в хотел „ Ростов”, гр. Плевен се проведе заседание на 
Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на Управителния съвет – Николай Недков, Иван Генов, Васил 
Антонов, Васил Тончев, Харалампи Ванев, Живко Жеков, Петьо Маринов и 
Николай Йорданов, Изпълнителният директор – Николай Велчев, 
Спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров и Председателят на 
Експертния съвет – Васил Илиев. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Утвърждаване на броя на точките на шахматните клубове за спортно – 
състезателната 2014 година. 

Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
2.Утвърждаване на проект за развитие на спорта на Българска федерация 

по шахмат към Министерство на младежта и спорта за 2015 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
3.1.Молби за подновяване на членство на клубове към Българска 

федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
3.2.Информация за клубове, нередовни членове на Българска федерация 

по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 

 
4.Разни: 

 



 
 

4.1.По предложение на Комисия – Работа с жените. 
 

4.2.По предложения на Комисия – Масов спорт. 
 
4.3.По предложение на Комисия – Шах в училище. 

 
4.4.По предложения на Комисия – Детско – юношески шахмат. 
Докладва: В. Тончев 
 
4.5.По молба на Шахматен клуб „ЦСКА”. 
Докладва: В. Илиев 

 
4.6.По писмо от кмета на Община Велико Търново. 
Докладва: Н. Йорданов 

 
4.7.По предложение на състезатели по шахмат – сеньори и сеньорити. 
 
4.8.По проявите на Орлин Любенов Николов. 

 
и бяха взети следните 
 



 
РЕШЕНИЯ: 

 
По т.1: 
1.1.Утвърждава броя на точките на шахматните клубове за спортно – 

състезателната 2014 година. 
1.2.Списъкът с шахматните клубове и техните точки да бъде предоставен 

на Министерство на младежта и спорта, съгласно изискванията и програмата за 
развитие на спортните клубове за 2015 година.  
 

По т.2: 
2.1.Утвърждава проект за развитие на спорта на Българска федерация по 

шахмат към Министерство на младежта и спорта за 2015 година. 
2.2.Проектът да бъде внесен в Министерство на младежта и спорта, 

съгласно изискванията. 
 
По т.3: 
3.1.Подновява членството на Шахматен клуб „Маркели” (гр. Карнобат) и 

Шахматен клуб „Александър Алехин” (гр. Казанлък) към Българска федерация 
по шахмат. 

3.2.Заличава членството на Спортен клуб по шахмат „Чирпан” (гр. 
Чирпан), Спортен клуб за хора с увреждания „Хан Аспарух” (гр. София), 
Шахматен клуб „Хасково” (гр. Хасково) и Шахматен клуб „Василико” (гр. 
Царево) към Българска федерация по шахмат. 

 
По т.4: 

 4.1.Възлага на Николай Велчев да проучи въпроса за възможността за 
награждаване на българските спортисти по шахмат със специални заслуги към 
Република България. 
 
 4.2.Утвърждава Тодор Тодоров и Ани Манева за членове на Комисия – 
Масов спорт. 
 
 4.3.Утвърждава Красимир Станков за член на Комисия – Шах в училище. 
 
 4.4.1.Приема информацията на Васил Тончев. 
 4.4.2.Утвърждава предложенията на Комисия – Детско – юношески 
шахмат от 09.04.2015 г.  

4.4.3.Възлага на Комисия – Детско – юношески шахмат да излезе със 
становище по идеята за провеждане на Държавни отборни първенства по 
ускорен и блиц шахмат за юноши и девойки до 12 и до 16 години. 
 
 4.5.1.Приема информацията на Васил Илиев.  

4.5.2.Допуска до участие на Държавното отборно първенство по шахмат 
за мъже втори отбор на Шахматен клуб „ЦСКА” в „Б” група без право на 
евентуално участие в „А” група през 2016 година. 

4.5.3.Допълненията да бъдат отразени в наредбата за провеждане на 
състезанията от Държавния спортен календар през 2016 година. 
 



 
 4.6.1.Приема информацията на Николай Йорданов. 
 4.6.2.Възстановява 1928 година на официалното лого на Българска 
федерация по шахмат. 

4.6.3.През 2018 година да бъде чествана 90 – годишнината на Българска 
федерация по шахмат. 
 
 4.7.1.Напомня, че съгласно решение на Управителния съвет на 
Българската федерация по шахмат от 07.02.2015 г. за домакин на Държавните 
индивидуални първенства по шахмат за сеньори и сеньорити през 2015 г. е 
утвърден гр. Велико Търново със съорганизатор Шахматен клуб „Етър”. 
 4.7.2.Обръща внимание на всички сеньори и сеньорити да отправят 
своите идеи и предложения към Комисия – Работа с ветерани, хора в 
неравностойно положение и социална интеграция към Управителния съвет на 
Българската федерация по шахмат. 
 
 4.8.За проявите на Орлин Любенов Николов в предаванията „Как се става 
спортен шеф” на „Господари на ефира” по „Нова Телевизия” на 8 декември 
2014 година и на 10 декември 2014 година и на общото събрание на Българска 
федерация по шахмат, провело се на 13 декември 2014 година в град Банкя, 
заключаващи се в отправянето на неверни и клеветнически твърдения, както и 
на обиди по отношение на изявени шахматни деятели и ръководители, с което 
сериозно урони престижа на Българска федерация по шахмат и на цялото 
шахматно движение в България, на основание чл. 29, т. 13 от устава на 
Българска федерация по шахмат, Управителният съвет на Българска федерация 
по шахмат реши: изключва Орлин Любенов Николов от Българска федерация 
по шахмат за срок от 3 (три) години. 


