
ПРОТОКОЛ  № 16 
 

Днес, 02.09.2020 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе 

заседание № 16 на Временната Съдийска комисия към БФ Шахмат 1928. 

Своевременно бяха уведомени всички членове на избраната комисия. 

В заседанието се включиха:  

1. IA инж. Здравко Недев 

2. IA инж. Илиана Полендакова 

3. IA д-р Радислав Атанасов 

4. IA Иван Стойнов 

5. NA инж. Димитър Янев. 

Заседанието протече при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Относно определянето на съдиите за състезания от Държавния спортен 

календар: ДИП по класически, ускорен шахмат и блиц за ветерани - мъже и 

жени в Приморско, 6-13 септември и ДОП по класически, ускорен шахмат и 

блиц за мъже и жени в Приморско, 7-14 септември. 
2. Предложение на СКШ "Левски", София, за провеждане на курс за 

шахматни съдии на 3 и 4 октомври 2020 г. в София. 
3. Предложение на ШК "Пловдив" за провеждане на курс за шахматни 

съдии на 26-27.09.2020 г. в Пловдив. 
4.  Други 

 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1 от дневния ред се обсъди, редактира и прие за изпращане чрез имейл 

адресите им до Президента на БФШ 1928 и членовете на УС следното заявление:  

 
Уважаеми Господа,  

Във връзка с качената на сайта на БФШ 1928 информация относно състезанията от Държавния 

спортен календар: ДИП по класически, ускорен шахмат и блиц за ветерани - мъже и жени в 

Приморско, 6-13 септември и ДОП по класически, ускорен шахмат и блиц за мъже и жени в 

Приморско, 7-14 септември, се чувстваме задължени и отговорни да заявим следното: 

Така обявените назначения на съдийските екипи на двете първенства са извършени  еднолично  и в 

нарушение на установения в български шахматен живот нормативен порядък  и морално-

колегиални традиции.  



ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  

КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 
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Припомняме Ви, че Съдийската комисия винаги е реагирала бързо, оперативно и конструктивно, 

като е утвърждавала предложените ѝ от организаторите за назначение съдийски кандидатури и с 

нищо не сме заслужили подобно отношение, демонстрирано не за първи път.  

Информираме Ви, че Съдийската комисия не се счита за ангажирана с подобни начини и стил на 

„работа“ в шахматната организация в обществена полза и не носи отговорност за по-нататъшните 

последици.  

Изпращането на посочения текст бе възложено на Радислав Атанасов. 

В подкрепа на горното решение гласуваха всички 5 присъстващи. 

По т. 3 и т. 4 от дневния ред , представляващи  заявки за организиране на съдийски 

курсове, изказалите се подчертаха, че съгласно чл.22.3 от Правилника за дейността на 

БССК, лектори на съдийски курсове могат да бъдат само международни съдии и 

съдии на ФИДЕ. По този начин, предложенията за курсове бяха приети на 

предложените дати, като за лектори бяха утвърдени, както следва: 

1) За курса в Пловдив, от 26-27.09.2020 – IA инж. Здравко Недев, IA инж. Илиана 

Полендакова 

2) За курса в София, от 3-4.10.2020 – IA д-р Радислав Атанасов, IA мс Иван 

Стойнов 

  Във връзка с подготовката на двата курса, беше предложена идеята да се създаде 

база с набор въпроси, от които да се избират въпроси за конкретни изпити и 

конкретни категории.  Също така беше предложена идеята курсовете да се проведат 

по максимално сходна програма, но решението беше отложено  поради 

неопределеността относно броя и подготовката на участниците. 

В подкрепа на горното решение гласуваха всички 5 присъстващи. 

С това приключи заседанието на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 

 

 

 

ЗДРАВКО НЕДЕВ    РАДИСЛАВ АТАНАСОВ 

 

Председател     Протоколчик 


