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Протокол № 3 (14.02.2023 г.) 

 

Днес, 14.02.2023 г. (вторник), чрез през платформата VIBER се проведе заседание № 3 на 

Съдийската комисия към БФШ 2022.  

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 

 

Не се включи почетният председател на СК IA Здравко Недев, както и NA Петромир 

Панайотов (резервен член). 

 

Заседанието протече при следния: 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Получено предложение за съдийски курс, организиран от „Шахматен клуб ЕЛИТ” 

2. Разглеждане и одобряване на съдийски състави 

3. Информация за платени съдийски такси 

4. Разни  

 

и бяха взети следните 

РЕШЕНИЯ: 

По т.1 от дневния ред: 

 

Председателят на СК  Ружка Генова информира съдийската комисия за получена заявка за 

съгласуване за провеждане на съдийски курс за придобиване и повишаване на съдийски 

категории, организиран от „Шахматен клуб ЕЛИТ”, гр. София, жк „Илинден“, ул. 

„Хисаря“ 3 А, от 03 до 05 март 2023 г., с лектори: Николай Йорданов – Международен 

съдия на ФИДЕ ( IA Nikolay Yordanov) и доц. Венета Петкова, доктор – Международен 

съдия на ФИДЕ (IA Veneta Petkova). 

Член на изпитната комисия: Международен съдия Христо Велчев.(IA Hristo Velchev) 

Темите, които са включени в програмата на курса са съобразени с всички промени в 

правилниците на ФИДЕ, валидни от 01.01.2023 г. 
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След проведеното обсъждане се пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              6 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

По т.2 от дневния ред 
 

Председателят на СК  Ружка Генова информира съдийската комисия за постъпили две 

предложения за съдийски състави: ДИП 12,14, 16 и 18 години и ДИП 08 и 10 години и че 

други предложения за одобряване на съдийски състави не  са постъпили. Гласуването да е 

поотделно за двете държавни първенства както следва: 

- предложение за ДИП 12, 14, 16, 18 години  - съорганизатор ШК „Арда“, с място на 

провеждане в Крумовград. - 29.04.-05.05.2023 г.  Предложение за главен съдия  - 

международен съдия Николай Йорданов, за заместник главен съдия международен 

съдия Светла Йорданова. Съдиите ще бъдат определяни оперативно от главния 

съдия, съгласувано с организаторите съобразно броя на заявките.  

Пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              6 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

 

- предложение за ДИП 8 и 10  години  - съорганизатор ШК „Етър“, с място на 

провеждане в Приморско - ММЦ – 02.06.-08.06.2023 г. Предложение за главен 

съдия - международен съдия Живко Жеков, за заместник главен съдия 

международен съдия Светла Йорданова. Съдиите ще бъдат определяни оперативно 

от главния съдия, съгласувано с организаторите съобразно броя на заявките.  

Пристъпи се към гласуване: 

ЗА:                              6 гласа 

ПРОТИВ:                   0 гласа 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:    0 гласа 

По т.3 от дневния ред 

Получи се информация от Изпълнителния директор на БФШ 2022 Мария Тончева за 

платен членски внос към „БФШ 2022“ към този момент:  
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Това са: 

Николай Йорданов 

Светла Йорданова 

Живко Жеков 

Катина Илиева Ангелова 

Христо Ивелинов Христов 

Дарина Димитрова 

 

По т.4 от дневния ред 

Нямаше обсъждане 

С това приключи заседание № 3 на СК към БФШ 2022. 

 

РУЖКА ГЕНОВА                
Председател                                                                           

 


