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Всички знаем, че вече повече от 5 години шахматът ни е в безпрецедентна криза. Да си 
припомним хронологията:

- През 2016 г. след две ревизии на АДФИ се установи, че големи средства от държавния 
бюджет за Българската федерация по шахмат (БФШ), са превеждани в частна сметка на 
офшорната фирма „Европейски шахматен съюз“, регистрирана в щата Делауеър (САЩ). 
- На 9 август 2016 г. ММС отне лиценза на БФШ за непогасени задължения. За тези 
злоупотреби ММС води дело, в което на първа инстанция БФШ бе осъдена за сумата 684 
540 лв. и отделно за съдебните разноски в размер на 45 741, 60 лв.
- В началото на септември 2016 г. ФИДЕ замрази членството на България. На 10.09. 2016 г. 
на Генерална асамблея България бе изключена от Европейския шахматен съюз. 
- На 2 септември 2017 г. във Велико Търново бе учредена новата БФШ 1928. Тя получи 
първия си лиценз от ММС на 7 декември 2017 г.
- На 3 октомври 2018 г. в Батуми, Грузия, Генералната асамблея на ФИДЕ прие за член 
новата БФШ 1928. След този момент проблемите обаче нe спряха – заради процедурни 
неточности от страна на юристите на ММС още няколко пъти лицензът ни беше анулиран и 
трябваше да кандидатстваме отново за него; една година (2018 г.) нямахме никакво 
държавно финансиране.
Нещата малко се стаблизираха през 2019 г., но през 2020 г. към организационната и 
финансовата кризи се добави и пандемията от КОВИД-19, което още повече усложни 
ситуацията. Към тези проблеми се прибави и липсата на спонсор за заплатите на 
служителите във федерацията, поради което вече година тя не функционира нормално.

Моята програма конкретизира основните приоритети и задачи, които 
трябва да бъдат реализирани през следващия отчетен период за 
развитието на шахмата в България 2022-2026 г.

ПЪРВИ СТЪПКИ:

1. Създаване на работеща Федерация, използваща експертния потенциал на 
служители, назначени на заплата с ясни функции и отговорности. Срок от 0 до 6 
месеца;

2. Създаване на работещ и съвременен сайт на БФШ 1928, който да дава актуална 
информация и едновременно с това да популяризира нашата дейност. Срок от 0 до 
6 месеца;

3. Възстановяване на членството ни в Европейски Шахматен Съюз, което ще позволи 
да участваме под български флаг в състезанията на ЕШС, както и да получим 
безплатни квоти за участие в детските и юношески ЕП. Това е и единствен път за 
участие на България в Европейските отборни първенства за жени и мъже. Срок от 0 
до 12 месеца.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Развитие на спорт за високи постижения. Постигане на високи спортни постижения 
на големи международни форуми, както индивидуално, така и в най-важните 
отборни състезания за шахмата – на Световните и Европейски първенства и на най-
важното и престижното – на шахматната Олимпиада;

2. Развитие на шахмата в спортните клубове като основно звено на системата за 
разширяване обхвата на занимаващите се с шахмат и създаване и изграждане на 
силни и конкурентни на международната сцена шахматни състезатели;

3. Развитие на масовия шахмат във всички възрастови групи.



ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. РАЗВИТИЕ НА СПОРТ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

Поставям го на първо място, защото това направление е витрината на нашия спорт и това, с 
което се представяме пред света. През годините сме постигнали изключителни успехи, с 
каквито малко шахматни федерации могат да се похвалят.

За постигане на високи резултати на международната сцена и във важните шахматни 
форуми като Олимпиада, Световни и Европейски първенства, Българската Федерация по 
Шахмат 1928 трябва да осигурим възможност за развитие на професионалния шахмат. За 
целта освен средствата от ММС по Проекта за РСВП, ще работим активно за намиране на 
генерален спонсор, който да осигури базов доход за национални състезатели от национални 
отбори мъже и жени и треньорите на националните отбори за мъже, жени, юноши и девойки. 

Ще работим активно за подсигуряване на бюджет за националните отбори за подготовка 
и участие в СП, ЕП, Олимпиади, като за целта ще кандидатстваме с целеви проект пред ММС. 
Независмо от това активно ще търсим и спонсор/и  за да подсигурим нужните средства за 
подготовка и участие на нашите състезатели и отбори в ЕП, СП, Олимпиада до 16 г. и 
шахматната Олимпиада за мъже и жени. 

Въвеждане на ясни и справедливи критерии при подбора на състезателите в 
националните отбори.

Ще организираме и провеждаме безплатни тренировъчни лагер-сборове на разширения 
национални отбори мъже и жени, както и на детско-юношески национален отбор под 
ръководството на националните треньори – минимум три лагера годишно по 10 дни всеки.

2. ПОДПОМАГАНЕ РАБОТАТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

Навременно, публично и достъпно информиране на клубовете чрез официалния сайт на 
БФШ 1928 във връзка с възможни Проекти и Програми от ММС, МОН, Общини, 
международни организации и др. 

Възстановяване на Зоналните и Областните първенства, като по този начин ще дадем 
възможност на много клубове да получават финансиране от общините си, като всяка зона 
ще се ръководи от зонален координатор, утвърден от УС на БФШ 1928.

Подпомагане на спортните клубове чрез провеждане на семинари (онлайн и присъствено) 
от опитни треньори и организатори, споделяне на добри практики и обмяна на опит. 

Провеждане на семинари, дискусии, беседи и видео анализи с цел повишаване 
квалификацията на спортно-педагогическите кадри. 

Иницииране на семинари в помощ на треньорите при работата им с подрастващите и 
контакта им с родителите.

Създаване на условия за допълнително обучение на кадри със съдействието на НСА. 

Повишаване на качеството на спортно-техническото ниво на състезанията от ДСК. 

Подобряване на приемственоста между детско-юношеския спорт и спорт за високи 
постижения.

Организиране и провеждане на семинари за повишаване квалификацията на треньори и 
съдии.  



3. МАСОВ ШАХМАТ - „Шахмат за всички“  

Развитието на масовия спорт като национална идея е насочено към решаване на цяла 
гама от социални проблеми. Доказано е, че шахматът е дейност, която освен, че развива 
много полезни умения като концентрация, логическо мислене, планиране, вземане на 
решения и др. сближава хората от различни прослойки, интегрира малцинствени 
общности, подпомага елиминирането на вредните навици сред подрастващите.

Ще работим активно с общините, за да направим възможно създаването на шахматни 
школи в читалища, центрове за творческо и личностно развитие или подобни структури. 
Такива вече съществуват на много места, но искаме това да стане навсякъде, където има 
такива културни центрове, защото шахматът е вид култура на социално общуване между 
хора от различни възрасти и социално положение.

Ще сътрудничим с ММС по направленията: „Спорт за деца в свободното време“ и „Спорт 
през ваканцията“, както и по направлението „Нови възможности за спорт за възрастни и 
хора с увреждания“.

4. РАЗВИТИЕ НА ШАХМАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Нашият стремеж е да работим усилено за внедряване на шахмата в учебните 
заведения, като се започне от детските градини, премине се към средните училища и се 
стигне до Висшите учебни заведения. Това ще даде възможност както за популяризация 
на играта, така и за осигуряване на свеж приток от деца и младежи, системно занимаващи 
се с шахмат в клубовете под треньорско ръководство и разширване на основата на 
шахматната пирамида.

Ще работим с ръководството на МОН за създаване на партньорски отношения с 
държавни ВУЗ-ове, които да осигурят стипендиантски програми за талантливите млади 
шахматисти, както и да улесни достъпа им до специалности, в които способността да се 
мисли логично е високо ценена - математика, ИТ, технически науки и др. 

Ще се свържем с фирми от посочените браншове, с предложение да осигурят 
финансиране на образованието на младите ни таланти, което ще покаже на техните 
родител какви перспективи и възможности може да им дадат заниманията с шахмат. 

Ще работим активно с МОН за включване на шахмата в СТЕМ (Наука, Технология, 
Инженерство, Математика) кабинетите.

Ще разработим и внедрим стратегия за активно присъствие на шахмата в социални 
мрежи като Тик-Ток, YouTube, Инстаграм и др. По този начин не само ще разширим 
присъствието си в интернет пространството, но най-бързо ще достигнем до младежката 
аудитория и ще популяризираме нашата любима игра. 

Ще работим за развитието на шахмата сред различни социални групи - сред 
малцинствени групи, което ще допринесе за тяхната интеграция; сред хората с 
увреждания, сред деца, лишени от родителски грижи. Доказана е благотворната му роля 
за приобщаване на децата в риск, за отделянето им от вредното влияние на „улицата“ и 
всички опасности, които тя носи като наркотици, улична престъпност  и т.н.

Ще работим и за утвърждаване на шахмата сред хората от третата възраст. Известен 
факт е, че играта на шахмат е ефективен метод за превенция на заболявания като 
деменция и Алцхаймер. С напредването на възрастта значително нараства и 
необходимостта от упражнения на мозъка, подобно на различните мускулни групи в 
тялото, а играта на шах е доказала полезното си въздействие върху човешкия мозък. 



8. МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

В близкосрочните ни задачи се включват и осигуряване на безплатни персонални 
компютри и софтуер за подготовка на състезатели от националните отбори.

Предоставяне на безплатна материална база – шахматни гарнитури, часовници, дъски 
и фигури за онлайн излъчване на шахматни клубове – организатори на състезания от 
официалния календар на БФШ 1928.

9. ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането ще се осъществява по три основни направления –  средства по 
програмите на ММС, генериране на собствени средства (членски внос, картотеки, 
реализирани проекти и др.) и средства от спонсори. Приоритет ще бъде работата по 
осигуряване на генерален спонсор на БФШ 1928.

Средствата от ММС се подсигуряват с кандидатстване с проекти по програмите на 
Министерството, съгласно нормативната уредба регламентираща спорта в Република 
България и действащото законодателство и подпомагат финансово следните дейности:

- Държавният Спортен Календар;
- Международен спортен календар;
- Националните отбори – подготовка и участия в състезания;
- Материално техническо оборудване. 

10. НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ШАХМАТА

Възнамеряваме да постигнем това чрез организиране на редовни събития, като 
например инициатива „България играе шах“, в  която в определен ден в годината във 
всички общини ще провеждаме различни атрактивни мероприятия като турнири, сеанси, 
лекции, в които наред с най-добрите шахматисти да се включат популярни публични 
личности, което да допринесе за подобряване на добрия обществен образ на шахматния 
спорт. 

Активно медийно присъствие, отразяване на спортните постижения и популяризиране 
на шахматния ни спорт пред обществото.
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