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Протокол № 2 (01.02.2023 г.) 

 

Днес, 01.02.2023 г. (сряда), от 20:30 ч. чрез видеовръзка през платформата ZOOM се 

проведе заседание № 2 на Съдийската комисия към БФШ 2022. Своевременно бяха 

уведомени всички членове на комисията. 

В заседанието се включиха: 

1. IA Ружка Генова 

2. IA Светла Йорданова 

3. IA Христо Велчев  

4. FA Ивайло Стоянов 

5. NA Чавдар Андреев 

6. Пламен Станчев 

7. NA Петромир Панайотов (резервен член) 

 

Отсъстваше почетният председател на СК IA Здравко Недев. 

 

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Примерен Годишен план за работа на съдийската комисия 

2. Примерна бланка за съдийски доклад 

3. Примерна бланка за заявка за определяне на съдийски състави 

4. Изработване на картотека на българските съдии – план за работа 

5. Утвърждаване на съдийски състави 

6. Членски внос – публикуване на сайта и платени суми 

7. Съдийски казуси 

8. Информация за проявено желание за съдийски курсове 

9. Информация за SM 

10. Разни 

 

 

и бяха взети следните 

РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от дневния ред: 

 

Председателят на СК  Ружка Генова предложи примерен съдийски план за работа на СК, а 

именно съдийската комисия да провежда заседания на всеки 2 месеца, освен ако няма 

извънредни ситуации. На всяко заседание да се разглеждат постъпили заявки за одобрение 

на съдийски екипи. В предвид, че одобрените съдийски екипи за състезания от ДСК се 

утвърждават от УС на БФШ 2022, необходимо е заявките да се получат поне 1 месец 

преди провеждането на състезанията. През месец март- април да се разгледа списъка на 



2 
 

редовните съдии за пристъпване към процедура за лиценз за SM.  Да инициира 

провеждане на съдийски курсове и да се утвърждат ново-придобитите съдийски 

категории. Ружка Генова да изработи регистър на българския съдия, който на всяко 

заседание да се попълва и/или редактира при необходимост за уточняване на подробности 

за съдийска категория. В дневния ред на всяко заседание да се включва и разглеждане на 

съдийски казуси. 

След проведеното обсъждане се пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

 

По т.2 от дневния ред 
 

Предварително изготвен вариант на бланка за съдийски доклад бе представена пред 

членовете на СК от председателя.  

След проведеното обсъждане се пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

Бланката за съдийски доклад подлежи да бъде изпратена до УС на „БФШ 2022“ за 

утвърждаване и популяризиране. 

 

По т.3 от дневния ред 

Предварително изготвен вариант на бланка за заявка за определяне на съдийски състав бе 

представена пред членовете на СК от председателя.  

 

След проведеното обсъждане се пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

Бланката за заявка за определяне на съдийски състав подлежи да бъде изпратена до УС на 

„БФШ 2022“ за утвърждаване и популяризиране. 
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По т.4 от дневния ред 

 

Предварително бе изготвен вариант на онлайн анкета за определяне/установяване на 

съдийска категория.  

https://forms.gle/w2Y4gLpuzSncpHkW6 

Членовете на СК попълниха анкетата и пристъпиха към гласуване: 

 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

Линк към онлайн анкетата ще бъде достъпен на сайта на „БФШ 2022“ и ще бъде изпратен 

за попълване до имейлите на съдии, фигуриращи в база данни на почетният председател на 

СК Здравко Недев от председателя на СК. На следващото редовно заседание на СК ще бъдат 

обсъдени събраните към дадения момент резултати от анкетата и ще се работи по 

изработването на регистър на българските шахматни съдии. 

Членовете на СК гласуваха и следното решение: съдия, който в рамките на 4 години не е 

ръководил турнир, валиден за международен рейтинг и/или турнир от Националния 

спортен календар и/или други национални турнири, следва да се яви на опреснителен 

съдийски курс. 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

 

По т.5 от дневния ред 

 

След постъпване на заявка за съдийски състав на първенства от националния спортен 

календар пред СК на свое редовно заседание, същата одобрява дадения състав. УС на БШФ 

2022 утвърждава състава. 

Постъпило е предложение от шахматен клуб ЦСКА София за съдийски състав на ДИУП 

2023г., което ще се проведе в периода 17.02-19.02 в град София. Съдийската комисия изрази 

мнение, че състезание с такъв ранг е необходимо да се води от опитен съдия с 

международно звание или с категория национален съдия. Но поради краткия срок за 

предстоящо състезание, както и фактът, че първенствата няма да са валидни за 

международен рейтинг, липсата на друга възможност и съдийската активност на Пламен 

Станчев СК взе решение да представи предложения съдийски състав на УС на БФШ 2022 

да утвърждаване. 

https://forms.gle/w2Y4gLpuzSncpHkW6


4 
 

Главен съдия:   Пламен Станчев ID  2911698 

Заместник-главен съдия:  Николай Ставрев ID  2902850    

Съдия:    Горан Кръстев  ID  2909480  Васил Илиев  ID  2908026 

Помощник съдия/и: Стефан Стойнов 

ЗА:                              7 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

Съдийският състав подлежи да бъде изпратен до УС на „БФШ 2022“ за утвърждаване. 

 

По т.6 от дневния ред 

Списък на съдиите, заплатили членския внос за 2023-та година, който е в размер на 50 

(петдесет) лева, ще се публикува на сайта на БФШ 2022. 

 

По т.7 от дневния ред 

 

Обсъдиха се различни съдийски казуси. 

 

По т.8 от дневния ред 

 

Съдийските курсове за придобиване на по-висока категория задължително се ръководят от 

поне двама съдии с международни категории (задължително поне един IA). Комисията, 

пред която кандидатите полагат изпит, се състои от трима души с международни категории 

(задължително поне един IA). 

 

Към момента не е получена заявка за организиране на съдийски курс. 

 

По т.9 от дневния ред 

 

Бе обсъден въпросът със съдийските кодове за Swiss Manager, чийто срок изтича през април. 

СК има уверението на членът на УС Николай Йорданов, че след заплащане на годишният 

членски внос за 2023-та година ще бъде направено плащане до господин Хайнц Херцог с 

цел удължаване срокът на персоналните кодове за още една година. 

 

По т.10 от дневния ред 

 

Обсъдиха се предстоящи първенства от държавния календар. 

 

 

С това приключи заседание № 2 на СК към БФШ 2022. 

 

РУЖКА ГЕНОВА               ИВАЙЛО СТОЯНОВ 
Председател                                                            Секретар 


