
ВРЕМЕННА СЪДИЙСКА КОМИСИЯ  
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 

 
  

ПРОТОКОЛ № 2 
 

 
Днес, 13.05.2019 г. (понеделник), от 20:30 ч. до 23:00 ч. чрез интернет връзка се 

проведе заседание 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, ICCF IM инж. Милен Петров 
3. WIM, IA Ружка Генова 
4. IA инж. Илияна Полендакова 
5. IA Иван Стойнов 
6. NA Димитър Янев. 

IA д-р Радислав Атанасов отсъстваше поради заетост.  
 
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане  списъка на лицензите за Swiss-Manager. 
2. Разглеждане на предложения за придобиване право за лицензиране на съдии към 

ФИДЕ 
3. Разглеждане на предложения за съдийска назначения на предстоящи турнири. 
4. Разни 
 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

По т. 1 от дневния ред: 
Председателят на комисията Здравко Недев и председателят на Квалификационната 

комисия Милен Петров, в изпълнение на решение 4 взето с протокол №1 на Съдийската 
комисия, докладва за списъка за съдиите, получен от Heinz Herzog, получили лиценз за 
Swiss Manager.  

Разгледа се списъка на съдиите, които да се поиска лиценз. Съдиите трябва да са 
редовни към БФШ 1928. Обсъди се, че е в интерес на развитието на младите съдии, 
помощник-съдиите също да получат лиценз. 

След обсъждането се взе решение: Възлага на председателите на Временната 
съдийска комисия г-н Здравко Недев и на Квалификационната комисия към БФШ 1928 – г-
н Милен Петров да прецизират списъкът на съдиите, да координират с г-н Георги Павлов и 
да закупят от Heinz Herzog  лицензи за Swiss-Manager.  



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

 
По т. 2 от дневния ред 
Ружка Генова докладва за получени лицензи от български съдии за „Internation 

Braille Association (I.B.C.A) Arbiter – за Радислав Атанасов, Ружка Генова, Ани Манева и 
Ивайло Стоянов. 

Във връзка с това и с доказани съдийски познания се предложи на Ивайло Стоянов 
Stoyanov, Ivaylo с ID 2906473 да се присъди квалификацията – съдия (към момента 
помощник-съдия).  

Реши се: Присъжда се на Ивайло Стоянов квалификацията – съдия и право да 
заплати таксата за лицензиране като NA към ФИДЕ. 

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

По т. 3 от дневния ред: Дебатираха се различни казуси, във връзка с предстоящи 
състезания и възникващи при провеждане на състезанията.  
 
С това приключи заседание № 2 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 
 
       
 


