
                 
 
 

                                                      ПРОТОКОЛ № 3 

 

  на Заседание 

на УС на БФ ШАХМАТ 

____________________________________________________ 
 

10.06.2017 г. – 10:00 ч. – Хотел „Магнолиите” – Приморско 

 

 Днес, 10.06.2017 г., в Хотел „Магнолиите”, гр. Приморско се проведе 
заседание на управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 
Присъстваха членовете на управителния съвет – Иван Генов, Васил Тончев, 
Георги Бедников, Живко Жеков, Николай Йорданов, Петьо Маринов и 
Харалампи Ванев и изпълнителният директор – Николай Велчев. 

Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Разглеждане на искане от членове на Българска федерация по шахмат за 

свикване на извънредно Общо отчетно – изборно събрание на Българска 

федерация по шахмат на 19.08.2017 г. 

 

 2.Молби от членове на управителния съвет на Българска федерация по 

шахмат за прекратяване на функциите им на членове на управителния съвет на 

Българска федерация по шахмат. 

 

и бяха взети следните 
 

       РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1: 

 
1.1.Приема искането от членове на Българска федерация по шахмат за 

свикване на извънредно Общо отчетно – изборно събрание на Българска 

федерация по шахмат на 19.08.2017 г.   

 
1.2.На основание чл. 26, ал. 1 от закона за юридическите лица с 

нестопанска цел и на чл. 16, ал. 3 от устава на Българска федерация по шахмат 

свиква извънредно Общо отчетно – изборно събрание на Българска федерация 

по шахмат на 19.08.2017 г. от 14:00 ч. 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.Избор на ново ръководство на Българска федерация по шахмат. 

 

1.3.Да бъде публикувано на уебсайта на Българска федерация по шахмат 

съобщение за провеждането на извънредно Общо отчетно – изборно събрание 

на Българска федерация по шахмат. 

 

1.4.Да бъде поставено на видно място в сградата на Министерство на 

младежта и спорта съобщение за провеждането на извънредно Общо отчетно – 

изборно събрание на Българска федерация по шахмат. 

 

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

съобщение за провеждането на извънредно Общо отчетно – изборно събрание 

на Българска федерация по шахмат. 

 

По т.2: 

 

2.1.С гласуване – 7 „за” уважава молбите на Николай Атанасов Недков и 

Бойко Александров Христов за прекратяване на функциите им на членове на 

управителния съвет на Българска федерация по шахмат. 

 

2.2.Молбите да бъдат депозирани на извънредното Общо отчетно – 

изборно събрание на Българска федерация по шахмат на 19.08.2017 г.  

 


