
  
ПРОТОКОЛ  № 11 

 
Днес, 12.05.2020 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез интернет връзка по Skype се проведе 

заседание № 11 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 инж. Илияна Полендакова 
6. IA Иван Стойнов 
7. NA Димитър Янев. 

 
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Отчет по поетите задачи от минали заседания на Временната Съдийска комисия 
(ВСК) към БФ Шахмат 1928. 
Докладват членовете на ВСК. 

2. Лицензите на съдиите за програмата SM.  
Докладва Здравко Недев. 

3. Обсъждане на въпроса за участие в шахматни състезания у нас на състезатели, 
които не са картотекирани и на съдии, които не са платили членски внос към БФ 
Шахмат 1928. 
Докладва Здравко Недев. 

4. Информация за проведен семинар по програмата SM. 
Докладва Иван Стойнов. 

5. Работата по основните задачи на ВСК. 
6. Разни 

 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 
По т.1 от дневния ред „Отчет по поетите задачи от минали заседания на Временната 
Съдийска комисия (ВСК) към БФ Шахмат 1928“: Членовете на Временната Съдийска 
комисия (ВСК) към БФ Шахмат 1928 обмениха информации в създалото се извънредно 
положение във връзка с разпространението и ограничаването на заболеваемостта от 
COVID 19. 
 
След обсъждането се взе решение:  



ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 

 

2 
 

1. Приема за сведение обменената информация. 
ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

 
По т.2 от дневния ред  Лицензите на съдиите за програмата SM: 
Председателят Здравко Недев информира, че заедно с Милен Петров са изпратили писмо 
до Dipl. Ing. Heinz Herzog относно представителността на БФШ 1028 и съответните 
легитимни лица, видно от сайта на ФИДЕ и списък с български лицензирани съдии във 
ФИДЕ. 
 
След обсъждането се взе решение:  
2.  Приема за сведение информацията на Здравко Недев и делегира права за действия по 
необходимост. 

 
ЗА:    7 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
 

По т.3 от дневния ред – Обсъждане на въпроса за участие в шахматни състезания у нас на 
състезатели, които не са картотекирани и на съдии, които не са платили членски внос към 
БФ Шахмат 1928. 

Обсъдиха се шахматните съдии, които са платили надлежно членския внос към БФ 
Шахмат 1928, и публикувани на официалната страница на БФ Шахмат 1928 - и на сайта на 
съдийската комисия.  

Обсъди се ситуацията с нежелание на някои шахматни съдии за спазване правилата на 
БФШ 1928. Конкретизира се текст, който да се предложи на управителния съвет за 
обсъждане и приемането на Общо събрание в Трявна на 16 май 2020 година. 

След обсъждането се взе решение:  
3. Предлага на вниманието на ОС следния проект за решение : 

„Шахматни състезания в България ръководени от нередовни шахматни съдии / съдии, 
които не са заплатили годишен членски внос към Вр. СК на официалната БФШ 1928 / няма 
да бъдат регистрирани и отчитани за български и ФИДЕ рейтинг.“ 
 
По т.4 от дневния ред - Информация за проведен семинар по програмата SM: 

Иван Стойнов информира за проведения семинар в електронна среда по програмата Swiss-
Manager. Оценката е, че дистанционното обучение по програмата е успешна възможност. 
Стигна се до мнение, че с оглед на съвременните условия и възможности дистанционната 
форма е вариант за провеждане на курсове за шахматни съдии. 

След обсъждането се взе решение:  



ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 
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4. Приема за сведение информацията на Иван Стойнов. 

По т.5 от дневния ред  ‐  Работата по основните задачи на ВСК – Основна задача на 
временната съдийска комисия към БФШ 1928 е да изработи нов Правилник на Съдийската 
комисия към БФШ 1928. Разгледаха се правилници на други страни и се взе решение да се 
продължи с изработването на проект за нов Правилник на поредица от заседания. 

След обсъждането се взе решение:  
5. На 18.05. да се проведе заседание на ВрСК, с което да се продължи конкретното 
изработване на проект за нов Правилник за дейността на съдийската колегия. 

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

 

С това приключи заседание № 11 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 
 


