
ПРОТОКОЛ № 2 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_____________________________________________ 
 

30.04.2017 г. – 10:00 ч. – Хотел „Огоста” – Монтана 
 
 Днес, 30.04.2017 г., в Хотел „Огоста”, гр. Монтана се проведе заседание 
на управителния съвет на Българска федерация по шахмат. Присъстваха 
членовете на управителния съвет – Силвио Данаилов, Иван Генов, Васил 
Антонов, Георги Бедников, Живко Жеков, Петьо Маринов, Харалампи Ванев и 
Николай Йорданов, изпълнителният директор – Николай Велчев и 
спортнотехническият директор – Кристиан Ласкаров. 

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.1.Информация за проведените полуфинали на Държавни индивидуални 
първенства за мъже и жени през 2017 г. в гр. Пловдив.  

Докладва: Х. Ванев  
 
1.2.Информация за проведените Държавни индивидуални първенства за 

юноши и девойки до 12, 14, 16, 18 и 20 г. през 2017 г. в гр. Пловдив.  
Докладва: Х. Ванев  
 
2.По спортния календар и наредбата на Българска федерация по шахмат 

за 2017 година. 
Докладват: Н. Велчев, Кр. Ласкаров 
 
3.Разни: 
 
3.1.Молба за членство на клуб към Българска федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
3.2.По промените в правилника за шахматната игра на световната 

федерация по шахмат (FIDE) от 01.07.2017 г. 
Докладват: Ж. Жеков, Н. Йорданов 
 
3.3.Правила за изчисляване на българското ЕЛО по шахмат на Българска 

федерация по шахмат. 
Докладва: Кр. Ласкаров 
 
3.4.Наредба за удостояване с почетни награди и звания на Българска 

федерация по шахмат. 



Докладва: Кр. Ласкаров 
 
3.5.Молба от президента на Българска федерация по шахмат – Силвио 

Данаилов Бояджиев за прекратяване на функциите му на Президент на 
Българска федерация по шахмат. 

Докладва: С. Бояджиев 
 

и бяха взети следните 
 
 



РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1.1.Приема информацията на Харалампи Ванев за проведените 

полуфинали на Държавни индивидуални първенства за мъже и жени през 2017 
г. в гр. Пловдив. 

 
1.1.2.Обръща внимание на всички състезатели, че с включването си в 

състезанията от държавния спортен календар на Българска федерация по 
шахмат са длъжни да спазват разпоредбите на действащото законодателство в 
страната. 

 
1.1.3.При повторно нарушение от страна на провинилите се състезатели 

по време на полуфиналите на държавните индивидуални първенства за мъже и 
жени през 2017 г. в гр. Пловдив ще им бъдат наложени съответните санкции с 
цялата им строгост.    

 
1.2.Приема информацията на Харалампи Ванев за проведените Държавни 

индивидуални първенства за юноши и девойки до 12, 14, 16, 18 и 20 г. през 
2017 г. в гр. Пловдив. 
 

По т.2: 
 
2.1.Актуализира спортния календар и наредбата на Българска федерация 

по шахмат за 2017 година. 
 
2.2.Актуализираните Спортен календар и Наредба да бъдат обновени на 

уебсайта на Българска федерация по шахмат. 
Срок: 03.05.2017 г. 
 
По т.3: 
 
3.1.Приема Спортен клуб по шахмат „Алехин” – гр. Поморие за член на 

Българска федерация по шахмат. 
 
3.2.Приема информациите на Живко Жеков и Николай Йорданов по 

промените в правилника за шахматната игра на световната федерация по 
шахмат (FIDE) от 01.07.2017 г. 

 
3.3.1.Утвърждава Правила за изчисляване на българското ЕЛО по шахмат 

на Българска федерация по шахмат. 
 
3.3.2.Правилата да бъдат публикувани на уебсайта на Българска 

федерация по шахмат. 



Срок: 03.05.2017 г. 
 
3.4.1.Утвърждава Наредба за удостояване с почетни награди и звания на 

Българска федерация по шахмат. 
 
3.4.2.Наредбата да бъде публикувана на уебсайта на Българска федерация 

по шахмат. 
Срок: 03.05.2017 г. 
 
3.5.1.С гласуване – 8 „за” уважава молбата на Силвио Данаилов Бояджиев 

за прекратяване на функциите му на Президент на Българска федерация по 
шахмат. 

 
3.5.2.С гласуване – 8 „за” утвърждава след съгласие вицепрезидента на 

Българска федерация по шахмат – Иван Киров Генов за изпълняващ функциите 
на Президент на Българска федерация по шахмат. 

 
3.5.3.На следващото заседание на управителния съвет да бъде насрочена 

дата за провеждането на Общо събрание на Българска федерация по шахмат. 
 


