
  
ПРОТОКОЛ  № 9 

 
  

Днес, 27.01.2020 г. (петък), от 20:30 ч. чрез интернет връзка се проведе заседание № 
9 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 инж. Илияна Полендакова 
4. WIM, IA Ружка Генова 
5. IA Иван Стойнов 
6. NA Димитър Янев. 

Отсъстваше поради заетост IA, ICCF IM инж. Милен Петров  
Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Обменяне на информация по лицензирането на клубовете и БФШ 1928. 
2. Определяне на начина на събиране на съдийския членски внос. 
3. Определяне на съдии за държавните индивидуални първенства в София и 

следващите състезания по държавния спортен календар. 
4. Да се провери интереса за организиране на съдийски курс. 
5. Правилник на РССК. 
6. Да се уточни списъка на българските лицензирани съдии. 
7. Други 

 
и бяха взети следните  

РЕШЕНИЯ: 
 

1. По т.1 от дневния ред -  Обменяне на информация по лицензирането на клубовете 
и БФШ 1928: Здравко Недев информира за разговорите си със спортния директор 
на БФШ 1928 ГМЖ Маргарита Войска. В момента тече процес на легализиране на 
документите. 

След обсъждането се взе решение:  
Приема за сведение информацията на Здравко Недев 
ЗА:    6 гласа 
ПРОТИВ:  0 гласа  
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 
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По т.2 от дневния ред - Определяне на начина на събиране на съдийския членски 
внос: 
 
Обсъдиха се различни казуси. Подчерта се, че за нормалното функциониране на 

съдийската комисия и дейността на съдиите в България е необходимо да се извършват 
текущи разходи. Припомни се, че предстои заплащане за лицензите за шахматния софтуер 
Swiss - Manager, разходи за поддръжка на  интернет сайта и още други. Дискутираха се 
трудностите за получаване на събраните целеви средства от общия бюджет на 
федерацията. 

Достигна се до извода, че към момента няма алтернативен начин за събиране на 
членския внос за Съдийската комисия за 2020 година, освен през банковата сметка на 
БФШ 1928. Важно е съдиите да конкретизират при превеждането по банков път  на сумата 
от 30 лв. основанието за плащането: „Членски внос за Съдийската комисия към БФШ 
1928 за 2020 г.“. 

След обсъждането се взе решение:  
1. Да се публикува на съдийския сайт и при възможност на сайта на федерацията 

следния тест: 
Всички български шахматни съдии е необходимо да заплатят членски внос за 
Съдийската комисия към БФШ 1928 за 2020 година в размер 30 лв., платими по 
банков път на сметка: 

Банкови данни: Банка ДСК (в лева):  

BIC: STSABGSF; IBAN: BG14STSA93000025025159 

Задължително да се отбележи основанието за плащане: „Членски внос за 
Съдийската комисия към БФШ 1928 за 2020 г.“. 

 
2. Възложи на председателя на комисията Здравко Недев за поддържане на 

контактите с управителния съвет на БФШ 1928 и спортния директор Маргарита 
Войска за извършване на необходими плащания. 

3. Възложи на Милен Петров и Илияна Полендакова да следят и актуализират 
списъка за редовните съдии за 2020 г.  

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

 
По т.3 от дневния ред  - Определяне на съдии за държавните индивидуални първенства в 
София и следващите състезания по държавния спортен календар: 

Временната съдийска комисия бе информирана за ситуацията относно провеждането на 
84-тото ДИП за мъже и 69-тото ДИП за жени. Обсъден бе публикувания съдийски състав 
на официалната страница на БФШ 1928, желанието съдийският екип да е от София, както 
и регламентът за провеждането на състезанието и допълнителните показатели при 
равенство в точките. Бе изразено поздравление към Николай Тодоров във връзка с 
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намиране на спонсорство на турнира. Г-н Николай Тодоров бе изслушан. Стигна се до 
решение на мястото на Иван Стойнов за главен съдия да бъде назначен Радислав Атанасов.  

 
След обсъждането се взе решение: 
1. Приема съдийски състав за ДИП по шахмат за мъже и жени в София 

 Главен съдия – Радислав Атанасов 
Зам.-главен съдии  – Николай Тодоров  
Техничеки секретар – Светлин Марков 

2. Ако се осъществява видео заснемане, да се съблюдава да не пречи и смущава 
шахматистите по време на партия. 

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

По т.4 от дневния ред  - Да се провери интереса за организиране на съдийски курс: Г-н 
Здравко Недев и г-н Радислав Атанасов обобщиха мнението на ВрСК за необходимост от 
организиране на съдийски курс за повишаване на квалификацията на младите съдии, както 
и за наличието на кандидати. ВрСК взе решение  

След обсъждането се взе решение: „Да се предложи на управителния съвет на БФШ 
1928 да създаде условия за провеждането на съдийски курс. 

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

 

По т.5 от дневния ред  - Правилник на РССК – не се разгледа. 

По т.6 от дневния ред - Да се уточни списъка на българските лицензирани съдии: 

Прегледаха се всички имена на активните и неактивните съдии, с актуален лиценз във 
ФИДЕ. Почетоха се всички български съдии, които вече не са живи. Възложи се на 
Здравко Недев и Милен Петров да се актуализира списъка във ФИДЕ в „Arbiters' 
Database“ –  

https://arbiters.fide.com/arbiter‐database.html 

По т.7 от дневния ред 
Дебатираха се различни казуси, във връзка с предстоящи състезания и възникващи 

при провеждане на състезанията.   
Взе се решение на сайта на ВрСК - https://chessarbiters-

bg.com/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8/ 
да се актуализира препратката за шахматния наръчник на ФИДЕ, последно издание 2019 г. 
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https://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2019/Arbiters-Manual-2019-v1.pdf и 
възложи на Иван Стойнов да влезне в контакт с Десислава Първанова за съдействие. 
 
 

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

 
С това приключи заседание № 9 на Временната съдийска комисия към БФШ 1928. 
 
ЗДРАВКО НЕДЕВ     РУЖКА ГЕНОВА 
 
Председател      Секретар 


