
   
ПРОТОКОЛ  № 10 

 
  

Днес, 26.02.2020 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка се проведе заседание № 
10 на Временната Съдийската комисия към БФ Шахмат 1928. Своевременно бяха 
уведомени всички членове на избраната комисия. 

В заседанието се включиха:  
1. IA инж. Здравко Недев 
2. IA д-р Радислав Атанасов 
3. IA, ICCF IM инж. Милен Петров  
4. WIM, IA Ружка Генова 
5. IA Иван Стойнов 
6. NA Димитър Янев. 

Отсъстваше поради пътуване в чужбина IA инж. Илияна Полендакова 
 
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Информация от Здравко Недев за актуализирането на списъка с българските 
лицензирани съдии във ФИДЕ. 

2. Определяне на съдии за следващите състезания от Държавния спортен 
календар. 

3.  Обсъждане на имейла на Георги Павлов до СК за подписване на договори за 
съдийство с БФШ 1928 и въпросите с командировъчните, съдийските хонорари и 
др. 
4.  Други 

 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 
По т.1 от дневния ред -  Информация от Здравко Недев за актуализирането на списъка с 
българските лицензирани съдии във ФИДЕ. 
 
1.1. Здравко Недев информира за писмото до ФИДЕ относно наличието на съдийска 

комисия към БФШ 1928. Също така, че е влезнал в комуникация с председателя на 
съдийската комисия Freyd, Laurent и списъка с българските лицензирани към ФИДЕ 
съдии е актуализиран без починалите ни колеги.  

1.2. Прие Димитър Янев да влезне в комуникация с Десислава Първанова и да получи 
достъп за сайта https://chessarbiters-bg.com/ за бързо актуализиране на информацията за 
редовните съдии. 

1.3. Здравко Недев да изисква от Маргарита Войска да се актуализира списъка с редовните 
съдии на сайта на БФШ 1928. 
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1.4. След обсъждане се прие да се предложи на управителния съвет на БФШ 1928 да 
приеме решение: 

„Всички турнири, които са валидни за международен рейтинг е необходимо да се 
съдийстват от шахматни съдии, заплатили членския си внос към БФШ 1928. В противен 
случай турнирите няма да бъдат отчитани пред ФИДЕ“. Възложи на Здравко Недев 
комуникация с БФШ 1928. 
След обсъждането се взе решение:  

1.1. Приема за сведение информацията на Здравко Недев 
1.2. Димитър Янев и Милен Петров да следят за актуализиране на сайта: 

https://chessarbiters‐bg.com/ 
1.3. Здравко Недев да изисква от БФШ 1928 актуална информация на сайта за 

редовните съдии; 
1.4. Управителният съвет да приеме решение: „Всички турнири, които са 

валидни за международен рейтинг е необходимо да бъдат се съдийстват от 
шахматни съдии, заплатили членския си внос към БФШ 1928. В противен 
случай турнирите няма да бъдат отчитани пред ФИДЕ“.  

 
ЗА:    6 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 

По т.2 от дневния ред - Определяне на съдии за следващите състезания от Държавния 
спортен календар: 
Обсъдиха се предстоящите състезания от Държавния спортен календар. Милен Петров 
информира, че няма проблем с валидността на 84-то държавно индивидуално първенство 
по шахмат мъже и 69-то държавно индивидуално първенство по шахмат за жени за 
покриване на норми за международни звания.  

 
След обсъждането и телефонни разговори се взе решение за следните съдийски 

екипи:  
По т.3 от дневния ред  - Обсъждане на имейла на Георги Павлов до СК за подписване на 
договори за съдийство с БФШ 1928 и въпросите с командировъчните, съдийските 
хонорари и др.  

ВрСК констатира, че предложените „ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА 
СЛУЖИТЕЛИ НА БФШ 1928“ са на основание на Наредбата за командировка в страната и 
не подлежат на дебатиране. 

Относно определянето на съдийските хонорари се взе за пример остарялата форма на 
Тарифата на съдийските хонорари е се прие актуализирана такава (приложение към 
настоящия протокол), която да е валидно до актуализирането и. 

След обсъждането се взе решение: „Да се предложи на управителния съвет на БФШ 1928 
да утвърди „Тарифа за съдийските хонорари 2020“, приложение към настоящия протокол. 
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ЗА:    6 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 

По т.4 от дневния ред  - Други – не се разгледа. 

 
С това приключи заседание № 10 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 
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ТАРИФА 
ЗА СЪДИЙСКИТЕ ХОНОРАРИ 

 
1. Определяне на съдийските хонорари: 
1.1. Хонорарите се договарят предварително с организаторите, съобразно ранга на 
състезанието и квалификацията на шахматните съдии, но не могат да бъдат по-малки от 
минималните съдийски хонорари, определени от таблицата по-долу. 
1.2. За състезания с 2 или повече кръга на ден по стандартен шахмат, 4 или повече кръга 
по ускорен шахмат, 8 и повече кръга по блиц хонорарите по тази тарифа се увеличават 
с 50 %. 
1.3. При финал на състезание от един вид шахмат и стартиране на състезание от друг вид 
хонорарите по тази тарифа се увеличават с 50 %. 
1.4. На главния съдия за подготовка на турнирен файл и обработка на документацията за 
състезание (стандарт, ускорен шахмат, блиц) се заплаща допълнителен хонорар за 1 ден. 
 

Таблица за минималните съдийски хонорари 
 

Длъжност на съдията Единична 
мин. 

 тарифа 

+50% 

главен съдия 80 лв. 120 лв. 
заместник главен съдия 70 лв. 105 лв. 
съдия/помощник съдия 60 лв.            90 лв. 

 
 


