А
Авджийски Боян Витанов. Роден
на 20 август 1935 г. в Дупница. По
шахматната игра
се увлича под вли
яние на брат си
Георги. Участва в
състезания от на
чалото на 50-те
години. Градски
шампион за 1957,
1963, 1966, 1977 и
1979 г. През 60-те
и 70-те години на миналия век е неиз
менен участник в представителния
отбор. На майсторския турнир през
1967 г. е 9-ти с 4,5 [+3=3-6]. Призьор
от редица окръжни и местни състеза
ния. В ранг-листата на шахматисти
те от Дупница за 1972 г. е на първо
място.
Авджийски Георги Витанов. Роден
на 5 април 1932 г. в Дупница. Шах
мат играе от уче
ническите си го
дини. От края на
40-те години учас
тва в състезания.
Бързо се утвър
ждава като един
от
най-силните
шахматисти
не
само в околията,
но и в тогавашния Софийски окръг.
През 1951 г. завършва първата репуб
ликанска школа за инструктори по
шахмат в Банкя. Като военнослужащ
играе в представителния отбор на
ВВС, а по-късно и в отборите на ДСО
„Локомотив” и Софстрой. На спарта
киадата на строителните работници
заема 1-во място. Градски шампион
на Дупница за 1956 г. Окръжен шам

пион на Кюстендилски окръг за 1959
г. През 60-те години неизменно играе
на I дъска. 4 пъти е играл на полуфи
налите. Най-добре се представя през
1961 г., когато в София разделя 3-4
място с В. Прахов с по 8,5 т. [+8=1-3],
но отпада поради по-слаб коефици
ент „Бергер”. През 1973 г., когато се
провеждат 2 пъти полуфинали за мъ
же в София – първия път е 19-24 с 5,5
т. [+5=1-5], а втория път е 6-ти с 6,5
т. [+5=3-3]. Участник в майсторските
турнири в родния си град. През 1967
г. разделя 5-7 място с 6,5 т. [+5=3-3].
Прекаленият му максимализъм не
му позволява да покрие майсторска
норма. Играл е и в републиканските
първенства за ветерани. Кандидат
майстор, силен практик. Умира през
2005 г.
Аврамов Антон Павлов. Роден на
14 май 1963 г. в Шумен. Майстор на
спорта от 1981 г. Завършва ВИИ „К.
Маркс” в София. Възпитаник на шу
менската шахматна школа. В състеза
ния се включва още от ученическите
си години. Първите му изяви са на
турнира „Морско конче” във Варна.
През 1977 г. разделя 7-11 м. с 4,5 т.
от 7. В следващите години непрекъс
нато повишава своето майсторство.
През 1980 г. на републиканското ин
дивидуално първенство за юноши
в Силистра разделя 6-9 м. с 5,5 т. от
9. Включен е в националния отбор и
участва в традиционната среща с Ру
мъния във Видин. На VI дъска пече
ли и двете си партии срещу Коман.
През 1981 г. играе на ¼ финала за
мъже в Казанлък и заема 13-15 м. с
5,5 т. от 9. По време на следването си
играе в редица състезания, усъвър
шенства майсторството си и постига
добри резултати.През 1984 г. печели
срещу М. Tал на сеанса в Шумен. На

А1

студентското първенство през 1986 г.
разделя 1-2 място с 7 т. от 9. През 1987
г. играе на международния турнир в
Шумен – 9 м. с 5 т. от 12. През 1988
г. се включва в системата на републи
канските първенства за мъже. Играе
на полуфинала в Толбухин, но без
особен успех – 15-17 м. В следващите
години играе в редица открити тур
нири – Тетевен (1990) – 6-8 м. Шумен
(1990 и 1991), Русе (1992), ускорен
шах – 3-6 м. с 5,5 т. от 9 и др. Дълги
години е основен състезател от отбора
на Шумен. В момента е един от актив
ните шахматни деятели в града.
Ант. Аврамов – Г. Живков [A40]
Отборно първенство, Благоевград, 1998

1.d4 b5 2.e4 Bb7 3.f3 a6 4.Be3 e6 5.a4
b4 6.Bd3 c5 7.Ne2 Qc7 8.Nd2 d5 9.c3 Nf6
10.e5 Nfd7 11.f4 f5 12.g4 g6 13.Ng3 Be7

XIIIIIIIIY
9rsn-+k+-tr0
9+lwqnvl-+p0
9p+-+p+p+0
9+-zppzPp+-0
9Pzp-zP-zPP+0
9+-zPLvL-sN-0
9-zP-sN-+-zP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

14.gf5 ef5 15.Bf5 gf5 16.Qh5 Kd8
17.Nf5 Nf8 18.Rg1 Bc8 19.Nh6 Bd7
20.Nf7 Kc8 21.Nh8 Nc6 22.Nf7 bc3 23.bc3
cd4 24.cd4 Nb4 25.Ke2 Kb7 26.Rgc1 Qb6
27.f5 Ba4 28.Qh6 Bb5 29.Kf3 Nc6 30.Nd6
Bd6 31.Qd6 Rd8 32.Qc5 Qc7 33.Rab1
Qd7 34.Rb5 ab5 35.Qb5 Kc7 36.Qa5
Kc8 37.Qa6 Kc7 38.Bf4 Ne6 39.Qa7 Kc8
40.Qd7
1-0
Аврионов Владимир. Роден на 20
юли 1952 г. в Благоевград. Отрано се
увлича по спорта. Многократен шам
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пион по самбо във
всички възрастови
групи. Заслужил
майстор на спор
та и заслужил тре
ньор. Завършил е
НСА “В. Левски”
и УНСС специал
ност “Публична
администрация”.
През 1997 г.е избран за член на Све
товната федерация по самбо. От 2002
г. е пръв вицепрезидент на Европей
ската федерация по самбо. От 1997 г.
е председател на “Локомотив” (Сф).
По това време шахматът в столицата
е в колапс. Едно след друго софийски
те дружества се отказват от неговото
развитие. Благодарение на верния си
усет към спорта, В. Аврионов успява
да стабилизира шахматния клуб, и
“Локомотив” остава единственият оа
зис на шахмата в София. Представи
телните отбори на дружеството, вече
на шахматния клуб, в продължение
на дълги години са държавни шампи
они. В периода 2001-2005 г. е член на
УС на БФ Шахмат.
Аладжова Катрин Петкова. Роде
на на 21 юни 1971 г. в София. Найуспешната млада
българскa шахма
тистка през 80-те
години на мина
лия век. Двукрат
на световна шам
пионка за девой
ки. Правилата на
шахматната игра
научава още в
предучилищна възраст от баща си, а
се усъвършенства в школата на Сла
вия, където няколко години работи
с треньорката Л. Несторaва. Същес
твен дял за израстването и и дости

гането на световните върхове имат и
Ем. Карастойчев и особено гм Л. Спа
сов. Шахматната є кариера започва
от 1982 г., когато на турнира „Морско
конче” във Варна заема 2 м. с 7 т. от 9.
На следващата година вече е първа
със стопроцентов резултат – 9 т. от 9!.
През 1984 г. играе в квалификацион
ния турнир за определяне на предста
вителката на страната в световното
първенство до 16 г., заема 5 м. с 1,5 т.
Следващите є участия показват неп
рекъснат ръст – на републиканското
индивидуално първенство за девойки
в Търговище заема 6 м. с 4,5 т. от 7,
на турнира „Морско конче”, вече в
по-горната възрастова група, дели 34 м. с 6,5 т. от 9, а на открития турнир
за жени във Велинград разделя 8-10
м. с 4 т. от 7, като покрива нормата
за кандидат майстор. 1985 г. е годи
на за трупане на състезателен опит,
за срещи със силни противнички, за
шлифоване на дебютния репертоар.
На турнира „Морско конче” в групата
до 14 г. е победителка с 8,5 т. от 9, на
републиканското отборно първенство
за девойки мл. възраст, с отбора на
Славия, става републиканска шампи
онка - на I дъска постига 6 т. от 7; на
турнира за жени във Велинград е на
2 м с 5 т. от 7, в I открито първенство
за жени във Велико Търново разделя
6-7 м. с 6 т. от 9, в Отманли, жени – 23 м. с 5 т. от 7, в Елхово, II фестивал
„Странджа-Сакар”, жени – 4-7 м. с 4
т. от 7. 1986 г. е първият голям връх в
спортната и кариера. На РОП девой
ки, ст. възраст, с отбора на Славия,
става шампионка, победителка е на
II дъска с 6 т. от 7. На републиканско
то индивидуално първенство в Хаско
во дели 2-6 м. с 5 т. от 7 (2-ра по Бу
холц); играе на турнира на Славия за
жени в Приморско – 6-7 м. с 5 т. от 11
и на III фестивал в Елхово – 5-8 м. с

4 т. от 7. На световното първенство за
девойки в Рио Галегос (Арж) разделя
1-2 м. с 9,5 т. [+8=3-0], но изпреварва
К. Кахиани благодарение на по-доб
рия си коефициент Бухолц и печели
първата си световна титла. Следват
дни и месеци на упорит труд, на нови
състезания и нови успехи. 1987 г. В.
Търново, квалификационен турнир
за девойки до 18 г. – 2-3 м. с 5 т.; шам
пионка със Славия в РОП за девойки,
победителка на I дъска с 6 т. от 7. де
бютира на финала за жени, където се
представя много добре – 4-6 м. с 6,5
т. [+4=5-3], на откритото първенство
за жени във В. Търново дели 4-7 м. с
6 т. от 9, а в Елхово, на IV фестивал
е 6-9 м. с 4 т. от 7. Защитава титла
та си на световна шампионка до 16
г. на първенството в Инсбрук (Ав). В
жестока конкуренция с равностойни
съпернички, този път остава на 5-9 м.
с 6,5 т. от 11. От този момент започва
работата є с гм Л. Спасов – изгражда
не на нов дебютен репертоар и пре
настройване стила є на игра. 1988 г.
стартира повече от добре – с отбора
на България става победителка във
II Мемориал Т. Петросян в Москва,
като на своята дъска постига 6 т. от 9,
на РИП за девойки в Кюстендил раз
деля 3-8 м. с 5 т. от 7, а на откритото
първенство за жени във В. Търново е
7-11 с 6 т. от 9. На VI Мемориал Сеп
тември, който е и турнир за купата
на България, със Славия печели 1 м.
Победителка е на VIII дъска с 6,5 т. от
7, най-висок резултат в турнира. 1989
г. е вторият голям връх в спортната
є кариера. На РИП за девойки до 20
г. във В. Търново е 3-4 с 6 т. от 9, а
на полуфинала за жени в Кюстендил
разделя 2-4 м с 6 т. от 9, класира се за
втори път на финала. По едно стран
но решение на ръководството на фе
дерацията, този финал за нея е и...
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квалификация за световното първен
ство за девойки до 18 г. В Правец тя се
представя много добре – 4-6 м. с 7,5 т.
[+4=7-2]. Само половин точка не и дос
тига да спечели бронзовия медал. Но
в спора със С. Алексиева за участие
в световното първенство е повече от
убедителна.На откритото първенство
за жени във В. Търново е 8-16 м. с 6 т.
от 9. На световното първенство в Агу
адилия (Пуерто Рико) тя се представя
отлично и заема първото място с 9 т.
[+7=4-0]. За втори път световна шам
пионка! В края на годината на Балка
ниадата за девойки в Ханя (о-в Крит,
Гърция) с отбора на България е на 2
м., на I дъска постига 1,5 т. [+1=1-2].
Следващата 1990 г. се оказва послед
на за изяви на шахматистката по
българските турнири. На финала за
жени в Сливен при 3-то си участие
изявите є не са добри – 11-13 м. с 5,5
т. [+3=5-5], на откритото първенство
във В. Търново дели 2-9 м. с 6,5 т.
[+5=3-1], играе на международните
турнири в Архус (Дан) – 5-6 м. с 5 т.
[+2=6-1] и в Аделаида, опен – 24 м. с 5
т. от 11. От следващата година живее
в Австралия. През 1992 г. става шам
пионка за жени на Австралия, след
което почти не участва в шахматни
състезания.
К. Аладжова – Н. Джанджгава [A34]
СП девойки до 18 г.,Аделаида, 1989

1.Nf3 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 e5 4.d3 d5
5.0‑0 Nf6 6.c4 Be7 7.cd5 Nd5 8.Nc3
Nc7 9.Nd2 Nd4!? 10.Nc4 f6 11.Na5!?
Nd5?! 12.Nd5 Qa5 13.Ne7 Ke7 14.e3
Nf5 15.f4 Qc7 16.e4! Nd4 17.fe5 fe5
18.Bg5?! Kd6 19.Rc1 Be6 20.b4 b6
21.Be3 Qd7! 22.bc5 bc5 23.Qd2 Qa4
24.Bd4 cd4 25.Bf3 Rhc8 26.Bd1 Qa3
27.Bb3 Rc1 28.Rc1 Bb3 29.ab3 Qb3
30.Qa5 Qb7 31.Qc5 Ke6 32.Qc4 Kd6
33.Qc5 Ke6 34.Qc4 Kd6
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XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9zpq+-+-zpp0
9-+-mk-+-+0
9+-+-zp-+-0
9-+QzpP+-+0
9+-+P+-zP-0
9-+-+-+-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

35.Ra1! a5 36.Rf1 Rc8 37.Qa2 Rc5
38.Qg8 h6 39.Qh7 Qe7 40.Qg6 Qe6
41.Qg7 Rc7 42.Qf8 Qe7 43.Qh6 Kd7
44.Qa6 Qc5 45.h4 Rc6 46.Qb7 Kd8
47.Qb8 Rc8 48.Qb3 Rc7 49.h5! Rg7
50.Kg2 Qd6 51.Qa2!
1-0
Алайков Венелин Георгиев Роден
на 18 февруари 1933 г. в Шумен,
живее и твори
в София, маши
нен инженер. В
продължение на
няколко десетиле
тия работи и се
утвърждава като
добър специалист
по нормиране на
труда .В тази сфе
ра има публикации, съавтор е на ком
пютърни програми. С шахматна ком
позиция се занимава от средата на
40-те години на миналия век. Първа
та си задача публикува през 1947 г.
във в-к ”Седмичен ребус”. Същинска
та му дейност като проблемист започ
ва след 1963 г. Автор е на над 1300
композиции от всички жанрове, има
над 250 премии, от които само първи
те далеч надхвърлят 100. Печелил е
и стотици други отличия – почетни
и похвални отзиви. В V световно от
борно първенство (WCCT–1994-97) е
на второ място по броя на спечелени

те точки от всички раздели. Високи
постижения има в световните инди
видуални първенства за периодите
1998-2000 г., когато е пръв в неофи
циалното комплексно класиране, и
през 2001-2003 г., – 2 м. Гросмайстор
по шахматна композиция от 1993
г., от 1977 г. е международен съдия.
Стилът му е универсален с акцент:
модерна тематика, наситена със стра
тегическо съдържание. В продълже
ние на много години (от 1993 до 2004
г.) завежда рубриката “Композиция”
на сп. “Шахматна мисъл”, води руб
рики в периодичния печат. Автор е
на книги и теоретични статии, от ко
ито най-известни са студиите му във
връзка с темата игра на фигури на
едно и също поле, намерили широк
отзвук във Франция (сп. Phenix”) и
много други страни. Умира на 13
февруари 2007 г. в София.

Александров Александър Спа
сов. Роден на 9 април 1950 г. в Сли
вен. Завършил е средно техническо
образование. Шахмат започва да,
играе през 1958 г. Поради тежко
заболяване с увреждане на зрение
то, играе предимно в състезания на
слепите. През 1986 г. участва в от
борното републиканско първенство,
организирано от Съюза на слепите
в България в Дряновския манастир
за хора с увредено зрение. Класира
се на 1 м. на IV дъска. През тези
години започва да играе кореспон
дентен шах. Участва в четвърт фи
нали, полуфинали и финали и пок
рива норма за кандидат майстор
на спорта по кореспондентен шах.
Включен е в състава на отбора на
„Х. Димитър” (Сл) на IV дъска в III
републиканско отборно първенство
по кореспондентен шах.

Венелин Алайков

Александров Александър Трифо
нов. Роден през 1953 г. Един от найизявените шахма
тисти на Трявна
през 70-те години
на миналия век.
Ч е т и р ик р а т е н
градски шампи
он. Първият кан
дидат-майстор в
града. Нормата
за това звание
покрива на открития турнир в При
морско през 1976 г. Умира твърде
млад през 1991 г.

Magyar Sakkelet 1982
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(10+6)

1.Be5? Qd2!; 1.Nde5? Qd8!; 1.e5?
Qg2!; 1.Nfe5! (2.Rh2#, 2.Qg5#) – 1...
Qe5 2.Rh2#, 1...Be5 2.Qg5#, 1...Bg4
2.Bg4#.
Отлично изпълнение на “Англий
ски Новотни” с пробни игри!

Ал. Александров – Ил. Христов [B95]
Приморско, 1977 г.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6
5.¤c3 ¤f6 6.Bg5 e6 7.Be2 Be7 8.0‑0 0‑0
9.f4 ¤c6 10.¤f3 Qb6 11.Kh1 Qb2 12.Qd2
b5 13.¦ab1 Qa3 14.¦b3 Qa5 15.e5 de5
16.fe5 ¦d8 17.ef6 ¦d2 18.fe7 Bd7 19.Bd2
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¤e7 20.¤b5 Qa2 21.¤a3 Ba4 22.¦d3 Bc2
23.¤c2 Qc2 24.¤g5 ¤g6 25.¦c1 Qb2 26.Bf3
¦b8 27.¦d7 ¤e5 28.¦dc7 ¦d8 29.¦c8 Qd4
30.Be3 Qd731.Bb7
1-0

a)1.Re8! Rd5 2.Bf6 Re5#; b) 1.dc4!
fe7 2.Rf5 ed8N#. Перфектна игра с
образуване на батареи, откриване на
линии, вземане на бели фигури.

Александров Велко. Роден през
1973 г. в Русе, където живее и твори.
Проявява актив
ност във всички
жанрове. Най – ус
пешни са досегаш
ните му изяви в
жанра “помощни
матове”, където
с майсторско уме
ние
реализира
сложни стратеги
чески комплекси. Най-големият си
успех постига през 2005 г. – 1 м. в кон
курса за помощни матове – двуходов
ки – на сп.”Уралский проблемист”.
През последните години обръща все
по-голямо внимание и на обратните
матове, където работи в стила на бъл
гарската школа : задачи със сложна
и интересна стратегия, в които осно
вен акцент е играта на бели и черни
батареи.В няколко негови творби е
разработена тема “Забунов”.

Александров Георги Георгиев. Ро
ден на 11 февруари 1969 г. във Варна.
Майстор на спорта. Завършил е вис
ше образование в Техническия универ
ситет във Варна, специалност РТТ. С
шахмат активно се занимава от 1980
г. при треньора Кр. Николов. Напред
ва бързо и през 1983 г. е утвърден за
кандидат майстор, а през 1987 г. и за
майстор на спорта. В индивидуални
първенства и турнири няма впечатля
ващи резултати, но е в основата на ре
дица успехи на отбора на ЖСК „Спар
так”. Изключителен отборен играч.
Републикански шампион с отбора за
юноши до 17 г. през 1983 г. и 1984 г.
когато е победител на дъската си. През
1984 и 1987 г. заема призови места в от
борното първенство за юноши до 18 г.,
като през 1987 г.(когато отборът е 3-ти)
е победител на II дъска. След 1996 г. не
участва в състезания.

Велко Александров
Уралский проблемист 2005 г.

I премия


  
    
   
  
   
    
   
    


H#2

А6

b) Pf4 – g5

(7+8)

Александров Радко Илиев. Роден на
13 януари 1940 г. в село Шипот, общи
на Димово, Видин
ска област. Работи
в “Търговия на
едро”,
“Петрол”
и “Топливо” като
началник отдел,
управител на база
и зам.-директор.
Шахмат се науча
ва да играе през
1949 г. През 1950 г. семейството му се
премества във Видин, където работи
баща му. Като ученик се увлича по дру
ги спортове. По шахматната игра се ув
лича в казармата. След уволнението
си през 1961 г. посещава често шахмат

ния клуб във Видин. Играе предимно
леки партии. През 1967 г. за първи път
участва в градското първенство – пос
тига 5,5 т. от 11. В следващите години
играе в повечето от градските първен
ства, като класиранията му са между
2 и 6 място. Поради служебна заетост
участва само в 2 окръжни първенства
– през 1968 г. и 1981 г., в които постига
малко под 50-те процента. От началото
на 70-те години на миналия век е кан
дидат майстор. Съдия II категория. От
1988 г. играе кореспондентен шах. За
кратко време постига впечатляващи
резултати – в ХХVI първенство става
шампион, а в ХХХ – разделя 1-2 мяс
то, но остава втори поради по-слаби до
пълнителни показатели.
Сп. Спасов – Р. Александров [D14]
Кореспондентен финал, 26

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.Nc3 Nf6
5.Nf3 Nc6 6.Bf4 Bf5 7.e3 e6 8.Bb5
Nd7 9.Qa4 Rc8 10.Bc6 Rc6 11.0‑0 a6
12.Rfc1 Be7 13.Nd1 Nb6 14.Qa5 Qc8
15.e4 de4 16.Ne5 Nc4

XIIIIIIIIY
9-+q+k+-tr0
9+p+-vlpzpp0
9p+r+p+-+0
9wQ-+-sNl+-0
9-+nzPpvL-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-tRN+-mK-0
xiiiiiiiiy

17.Nc6!? Na5 18.Na5 Qa8 19.Rc7
Bd8 20.Rb7 Ba5 21.Rb8 Qb8 22.Bb8
Kd7 23.Bf4 Rc8 24.Rc1 Rc1 25.Bc1 Bg4
26.Nc3 Bc3 27.bc3 Be2 28.c4 Bc4 29.a4
Kc6 30.a5 Be2 31.h4 Kb5 32.Bd2 f6
33.Kh2 h6 34.Kg3 g5 35.hg5 fg5 36.f4
g4 37.f5 ef5 38.Kf4 h5 39.g3 Kc4 40.Be3
Kd3 41.d5 Bd1 42.Bc5 Bb3 43.d6 Ba4

44.Kf5 e3 45.Kf4 e2 46.Bb4 Bd7!

0-1

Алексиев Божидар Владимиров.
Роден на 15 октомври 1942 г. в Пер
ник. Правилата
на шахматната
игра научава в
детските си годи
ни. Организира
но започва да се
занимава в края
на 60-те години
заедно с брат си
Стилиян. В нача
лото на 70-те години се утвърждава
като добър шахматист. Играе с успех
в градските първенства и е включен
в представителния отбор, играе на
зоналния турнир в Благоевград през
1971 г. През 1972 г. е представител
на Перник в полуфинала за републи
канско първенство в София, където
постига 5 т. от 11 и покрива нормата
за кандидат-майстор. От 1975 г. се
посвещава на треньорска дейност.
Работи с деца и юноши. Изявява се
като добър организатор и шахматен
съдия. Като учител и добър педагог
помага на много деца да навлязат
в тайните на шахмата. Един от уч
редителите на ШК „Ю. Бендерев” и
член на управителния съвет на клу
ба. Умира внезапно на 17 юни 2003
г. в Перник. В негова памет ШК „Ю.
Бендерев” (Пк) ежегодно организира
турнир по блиц Мемориал „Б. Алек
сиев”.
Алексиев Димитър Петров. Роден
на 12 ноември 1955 г. в Търговище.
Майстор на спорта от 1980 г. През
1979 г. на ХV общостудентско първен
ство в София разделя 7-15 м. с 5 т. от
9. По добри резултати постига в отк
ритите турнири в Приморско – 1972
г. – 6-11 м. с 5,5 т. от 9, 1974 г. – 9-
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14 м. с 6 т. от 9; Варна, IV фестивал,
5-15 м. с 6,5 т. от 9. Търговище, 1982
г., I шахматен фестивал на есперан
тистите – 1-2 м. с 7,5 т. от 9, Варна,
1983 г., Ален Мак – 4-10 м. с 6,5 т. от
9; Албена, 1984 г.– 9-16 м. с 6,5 т. от 9,
Славяново, ускорен шах, 1986 г. – 3-5
м. с 6,5 т. от 9, 1989 г. – 1 м. с 8 т. от 9,
1990 г. – 2 м. с 7 т. от 9, 1991 г. – 1 м.с 8
т. от 9, Търговище, ускорен шах, 1992
г. – 1 м. с 7,5 т. от 9 и др. Многокра
тен градски и окръжен шампион на
Търговище. През последните години
участва предимно в регионални със
тезания.
Алексиев Стилиян Владимиров.
Роден на 27 януари 1941 г. Инженерметалург. Голяма
част от трудовия
му стаж е преми
нал в Металургич
ния комбинат „Ле
нин” в Перник и
Завода за щрангпресови изделия
„Бл. Попов”. Като
стопански ръково
дител се изявява като добър организа
тор. Един от създателите на шахмат
ния отбор на д-во „Металург” (Пк) и
организатор на международните и
майсторските турнири „Металург”
през 70-те години на миналия век.
Състезател по шахмат. Организира
но започва да се занимава и да учас
тва в състезания от 1969 г. През 1970
г. е втори на градското първенство на
Перник, а през 1972 г. е шампион;
през 1973 г. е 2-ри на окръжното, а на
следващата е и окръжен първенец.
През 1973-1974 г. е представител на
Перник в полуфиналите за републи
канско първенство. През 70-те години
е участник в представителния отбор
на Перник. Играл е в майсторските
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и откритите турнири в града и в При
морско. Кандидат майстор на спорта.
Кр. Димитров – Ст. Алексиев [E17]
I Мем. Бендерев, Перник, 1974 г

1.c4 Nf6 2.d4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 d5
5.Bg2 Bb7 6.0‑0 Be7 7.Nc3 0‑0 8.b3
Nbd7 9.Bb2 Rc8 10.Rc1 Ne8 11.cd5 ed5
12.Qd3 f5 13.e3 c6 14.Ne2 Nc7 15.Rfe1
g5 16.Nd2 Qe8 17.a3 Qh5 18.Bf3 Qf7
19.Nf1 Rfe8 20.Qd1 Ne6 21.Nc3 g4
22.Bg2 h5 23.b4 b5 24.Ne2 Nf6 25.Nf4
Ne4 26.f3 Nf6 27.Nd3 Bd6 28.Ne5 Be5
29.de5 gf3 30.Bf3 Ng4 31.h3 Ng5 32.e6
Re6 33.Bg2 Ne5 34.Rc2 Ne4 35.Be5
Re5 36.Bf3 Nf6 37.Qd4 Re7 38.Qf4
Qg6 39.Rf2 Rg7 40.Rd1 Qg5 41.Rd4
Ne4 42.Be4 fe4 43.Qg5 Rg5 44.Rf4 Rf8
45.h4 Rgf5 46.Nd2 Rf4 47.gf4

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zpl+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9+p+p+-+p0
9-zP-tRpzP-zP0
9zP-+-zP-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

47...a5 48.Nb3 ab4 49.ab4 Ra8
50.Na5 c5 51.Rd2 Ra5 52.b4 53.Rb2
Kf7 54.Kf2 Ke6 55.Ke2 Kd6
0-1
Алексиева-КолЎ Силвия. Родена на
4 май 1974 г. в София. Гросмайстор от
1997 г. Като шах
матистка израства
в ШК „Искър” в Со
фия под ръковод
ството на Ст. Стой
ков. В последствие
се усъвършенства
при Д. Панталеев
и играе в отбора

на Локомотив (Сф). Първото є голя
ма официално състезание е турнирът
„Морско конче” във Варна – 6 м. с 6 т.
от 9 през 1986 г. на следващата година
участва в квалификационния турнир
за световно първенство – заема 7 м. с
5,5 т. от 11 и се класира за следващия
квалификационен турнир през 1988
г.През тази година с отбора на Искър
(Сф) печели сребърен медал от РОП за
девойки, мл. възраст. На първа дъска
постига 5 т. от 7 – 3-ти резултат (след
М. Коен и Ант. Стефанова). През 1988
г. постига първите си значими успехи
и прави дебюта си на финалите за же
ни. На индивидуалното първенство за
девойки в Кюстендил разделя 9-13 м. с
4,5 т. от 7, а на РОП с отбора на Искър
е отново на 2 м, победителка е на I дъс
ка с 6,5 т. от 7. На финала в София е
на 13 м. с 3,5 т. [+2=3-8]. През 1989 г. с
отбора на България печели 1 м. на Ме
мориал Т. Петросян в Москва, като на
своята дъска постига 6 т. от 9; на РИП
за девойки във В. Търново е на 2 м. с
6,5 т. от 9. Много добре се представя
на полуфинала за жени в Кюстендил
– 2-4 м. с 6,5 т. от 9. Финалът в Правец
е квалификация за нея и К. Аладжо
ва, която се класира на по-предно мяс
то и получава правото да играе на све
товното първенство за девойки до 18 г.
– разделя 8-9 м. с 6,5 т. [+5=3-5], но то
зи резултат се оказва недостатъчен, за
да изпревари съперничката си. Играе
на международния турнир за жени в
Плевен – 9-10 м. с 4 т. от 11. През 1990
г. печели първата си шампионска тит
ла от първенствата за девойки. В Кюс
тендил разделя 1-2 м. с 7,5 т. от 9, но е
обявена за победителка, благодарение
на по-добрия си допълнителен коефи
циент. Отлично играе и на финала за
жени – до последния кръг е лидерка,
но на края е застигната от В. Пейчева.
Двете завършват с по 9 т. [+6=6-1]. То

зи път допълнителният є коефициент
се оказва по-слаб и тя остава със сре
бърния медал. Участва на световното
първенство за девойки до 20 г. в Сантя
го (Чили – 11 м. с 7 т. [+5=4-4].С юно
шеския национален отбор на Бълга
рия играе на Мемориал Т. Петросян в
Москва – 2 м., на своята дъска постига
– 5 т. от 9. На Балканиадата, за девой
ки в Кавала представянето и е незадо
волително – 1,5 т. [+1=1-4]. Включена
е в националния отбор за жени и пра
ви своя дебют в приятелската среща с
Гърция – 3 т. [+2=2-1]. През 1991 г. на
РИП за жени в Банкя разделя 6-9 м. с
5 т. от 9, а на отборното първенство иг
рае от отбора на Елпроменерго (Сф).
Победителка е на I дъска. През 1992
г. продължава творческото є израства
не и усъвършенстване. Работата є с
треньора Д. Панталеев започва да да
ва резултат. На РИП за девойки до 18
г. в Казанлък печели 1 м. с 5 т. от 7,
на РИП за жени в Перник е на 2 м. с
6,5 т. [+4=5-0], на големия открит тур
нир в Елените разделя 16-20 м. с 5,5
т. от 9. На Балканиадата в Мангалия
(Рум) с женския отбор на България за
ема 3 м. Много добре се представя на
световното първенство за девойки до
18 г. в Дуисбург (Герм) – 6-7 м. с 7 т.
[+6=2-3], докато на европейското пър
венство в Храдец Кралове (Чех), за
девойки до 20 г. остава на 24 м. с 4,5
т. от 11. В следващите години прави
качествен скок в своето развитие. На
републиканското индивидуално пър
венство за девойки в Михайловград
става шампионка с 6 т. от 7. това є да
ва правото да играе на Европейското
първенство в Свитави (Чех), където за
ема 2 м. с 8 т. [+6=4-1], като покрива и
бал за международен майстор. Играе
и в международния турнир в Чешке
Будьовице – 5 т. от 9 и печели втора
женска награда. На конгреса на ФИ
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ДЕ е утвърдена за международен май
стор. През 1994 г. на РИП за девойки
в Пловдив разделя 2-4 м. с 5 т. от 7 (2
м), на РИП за девойки по ускорен шах
– 1-2 м. с Ант. Стефанова с по 11 т. от
12 (2 м), а на Републиканското студен
тско първенство, което се провежда в
едни общ турнир разделя 6 -9 м. с 5 т.
от 9 (2 м. сред жените). Второ място за
ема и в РОП с отбора на „Полет” (Пл).
На РИП, жени, блиц – 1-2 м. с 7,5 т.
от 9 – шампионка. На III световно сту
дентско първенство в София е на 9 м.
с 5 т. от 9. Под възможностите си се
представя на гросмайсторския турнир
за жени в курорта „Св. Константин”
– 5-7 м. с 4,5 т. [+3=3-3]. В края на годи
ната постига едни от най-добрите си
резултати в спортната си кариера. На
Европейското първенство за девойки
до 20 г. в Литомишл (Чех) заема 1 м.
с 9 т. [+7=4-0] и става европейска шам
пионка! На Балканиадата във Варна
става балканска шампионка, като
на II дъска постига 4,5 т. от 5. Вклю
чена е в националния отбор и прави
своя дебют на олимпиадите, в Москва
– на III дъска постига 7,5 т. [+5=5-2].
От този момент се утвърждава като
основна състезателка в националния
отбор. Участва на 5 олимпиади, изиг
рала е 56 партии [+24=20-12]. Тя е в
състава на отбора постигнал най-голе
мия си успех на олимпиадите през 90те години – 4-5 м. в Елиста през 1998
г. В актива си има още 2 олимпиади,
но с отбора на Франция. Участва и на
Европейското отборно първенство с
България през 1999 г. в Батуми. През
1995 г. заема 2 м. на финала за жени в
София с 9,5 т. [+7=5-1]. На финалите е
участвала 11 пъти. За последен път иг
рае през 2002 г. Спечелила е 5 сребър
ни и един бронзов медал. Изиграла е
112 партии [+49=37-26]. През 1995 г.
играе на зоналния турнир за световно
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първенство в Надоле (Пол) – 3-5 м. с 6
т. от 9. За определяне на участничката
в междузоналния турнир играе допъл
нителен мач-турнир в Пловдив с Ант.
Стефанова и Л. Раду (Рум). Остава на
3 м. с 1,5 т. Студентска шампионка за
1996 г.; Републиканска шампионка с
отбора на Спартак (Пд) през 1997 г.
През тази година на открития турнир
в Кан (Фр) разделя 5-10 м. с 6 т. [+5=22], като покрива гросмайсторски бал.
Първата българска шахматистка пок
рила бал в мъжки турнир. В Тулон де
ли 3-7 м. с 6,5 т. от 9. В края на годи
ната е утвърдена за гросмайстор. От
1999 г. живее във Франция, а от 2002
г. се състезава за тази страна. Играла
е в две Европейски индивидуални пър
венства, през 2002 г. от името на Бъл
гария, а през 2005 г. от Франция – 4 м.
в Кишинев (Молд).
С. Алексиева-КолЎ – А. Сегал [E80]
EU-ch U20 Girls Литомишл, (4),1994 г.

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e4 Nc6
5.Be3 Nf6 6.f3 a6 7.Nge2 Rb8 8.a4 e5
9.d5 Na5 10.Nc1 c5 11.Rb1 0‑0 12.Bd3
b6 13.N1e2 Nh5 14.g4 Qf6 15.gh5
Qf3 16.Kd2 Qh5 17.b4 Nb7 18.b5 ab5
19.Rb5 Na5 20.Qb1 Ba6 21.Rb6 Rb6
22.Qb6 Nc4 23.Bc4 Bc4 24.Qd6 Be2
25.Ne2 Qf3 26.Rb1 Qe4 27.Rb8 h5
28.Bc5 Rb8 29.Qb8 Kh7 30.Qb3 Bh6
31.Ke1 Qh4 32.Bf2 Qh2 33.Qf3 f5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+k0
9-+-+-+pvl0
9+-+Pzpp+p0
9P+-+-+-+0
9+-+-+Q+-0
9-+-+NvL-wq0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

34.Bg3 e4 35.Bh2 ef3 36.Ng1 g5
37.Nf3 g4 38.d6 Bg7 39.Be5
1-0
Анастасов Александър Желязков.
Роден на 18 август 1953 г. в Бургас.
Майстор на спорта от 1981 г. Като
шахматист израства и се оформя в
Бургас. Участвал е в редица откри
ти турнири. По-добри резултати е
постигнал: Пловдив (1979) – 8-17 м.
с 6 т. от 9; Тетевен (1980) – 10-16 м.
с 6, т. от 9; Приморско (1981) – 8-13
м. с 6,5 т. от 9; Албена,(1986), опен
– 10-20 м. с 6 т. от 9; Бургас, Нефто
химик (1988) – 14-15 м. с 3 т. от 14;
(1989) – 10-11 м. с 5 т. от 12 и др.
А. Месарош – Ал. Анастасов [D60]
I международен турнир, „Нефтохим,
Бургас, 1987 г.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 Nf6 4.Bg5
Be7 5.Nc3 Nbd7 6.e3 0‑0 7.a3 c5 8.cd5
Nd5 9.Be7 Ne7 10.Bd3 cd4 11.ed4 b6
12.Ng5 Nf6 13.Nce4 Ned5 14.Qf3
Ne4 15.Ne4 Bb7 16.0‑0 Rc8 17.Rfe1
h6 18.Rad1 Qd7 19.Qg3 Rfd8 20.Bb1
Qc6 21.Qb3 Qc4 22.Qf3 Qb5 23.Qg3
Qb2 24.Qd3 f5 25.Qh3

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9zpl+-+-zp-0
9-zp-+p+-zp0
9+-+n+p+-0
9-+-zPN+-+0
9zP-+-+-+Q0
9-wq-+-zPPzP0
9+L+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

25...Nf4 26.Nf6 Kh8 27.Qe3 Nd5
28.Qe6 Nf6 29.Qf5 Rd4 30.Rd4 Qd4
31.Qg6 Qd2 32.Rf1 Ba6
0-1
Ангелов Ангел Георгиев. Роден на
1 март 1951 г. в Бургас. Майстор на
спорта от 1974 г. Като шахматист из

раства и се офор
мя в Бургас. През
1967 г. на репуб
ликанското инди
видуално първен
ство за юноши в
Пловдив разделя
1-2 м. с Евг. Ер
менков с 7 т. от
9, но губи послед
валия мач за титлата в София, с 0:2.
През същата година е включен в на
ционалния отбор за юноши и играе в
традиционната среща с Румъния на
V дъска – губи и двете си партии сре
щу Грюнберг. През 1968 г. на РИП за
юноши в Асеновград разделя 3-7 м с
5,5 т. от 9, а на майсторския турнир
в Бургас заема 4-6 м. с 6,5 т. [+4=5-2],
като покрива майсторски бал. През
1969 г. с отбора на Бургаски окръг,
юноши, е 4-ти в републиканското от
борно първенство, което се провежда
в рамките на III Спартакиада. Двубо
ите между шахматистите на I дъска
излъчват индивидуалния шампион.
Той постига 7,5 т. [+6=3-0], но остава
2-ри, тъй като П. Великов завършва
със същия актив, но е с по-добър кое
фициент Бергер. Като войник играе
в отбора на Шумен. В следващите го
дини играе много неизменен участ
ник в откритите турнири в Примор
ско, Елените, Слънчев бряг, Пловдив
и др. Най-добрите му резултати в
Приморско са 1974 г. – 4-12 м. с 6,5
т. от 9, 1981 г. – 8-13 м. с 6,5 т. от 9;
Велинград 1982 г. – 7-15 м. с 6 т. от 9;
Слънчев бряг 1982 г., мс турнир, 1 м.;
Слънчев бряг 1983 г. – 13-16 м. с 6 т.
от 9; Бургас 1987 г., I международен
турнир, Нефтохим`87 – 11-12 м. с 4 т.
от 13, печели наградата на в-к „Чер
номорец” за най-борбен състезател;
1988 г. – 8-10 м. с 6,5 т. от 14, 1990
г. – 1-2 м. с 8 т. покрива нормата за
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ФИДЕ-майстор; 1991 г. – 9-10 м. с 4,5
т. от 11 и др. 2005 г.,
Москва,
блиц турнир в ЦШК с повече от 100
участници – 3 м. с 6 т. от 7 (без загуба).
През 2007 г. с отбора на ЛукойлНефтохимик печели бронзов медал
от ДОП, на VI дъска постига 5,5 т.
от 7. Играл е в приятелската среща
по кореспондентен шах с Куба [+1=01]. Водил е занятия с подрастващи
в Пионерския дом в Бургас. Шахма
тист с остър комбинативен стил на
игра. Многократен шампион на Бур
гас и окръга. През 1992 г. участва на
полуфинала в София – 12-18 м. с 5,5
т. от 9. Състезател от отбора на „Лу
койл-Нефтохимик”. Активен допис
ник на бургаските вестници, отразя
ващ шахматния живот в родния си
град.
Ат. Куртенков – Анг. Ангелов [A45]
София, 1992 г.

1.d4 Nf6 2.Bg5 e6 3.Nd2 Be7 4.e4
0‑0 5.Ngf3 b6 6.Bd3 Bb7 7.Qe2 c5 8.c3
cd4 9.cd4 Nc6 10.a3 Nh5 11.Be7 Qe7
12.Qe3 Rac8 13.0‑0 f5 14.e5

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpl+pwq-zpp0
9-zpn+p+-+0
9+-+-zPp+n0
9-+-zP-+-+0
9zP-+LwQN+-0
9-zP-sN-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14...g5 15.Ng5 Nd4 16.Nh7 Qh7
17.Qd4 Qg7 18.f3 Rc5 19.Rfe1 Rd5
20.Qe3 Rd3 21.Qd3 Nf4 22.Qf1 Ba6 0-1
Ангелов Георги Стойчев. Роден на
4 февруари 1955 г. в Благоевград.
Майстор на спорта от 1982 г. С шах
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мат започва да се
занимава в края
на 60-те години
в родния си град.
Оформя се като
практик
добър
и играе в откри
тите турнири в
Приморско (1971)
– 2-3 м. с 5,5 т. от
7; (1972) – 6-14 м. с 5,5 т. от 9; (1976)
– 5-11 м. с 6,5 т.; в Перник (1979),
турнир по ускорен шах – 16-26 м. с
6 т.и др. Като студент участва с ус
пех в редица студентски първенства
– 1981 г. – общостудентско първен
ство – 2 м. с 7,5 т. от 11, 1982 г., об
щостудентско – 2-3 м. с 6,5 т. от 9,
ХХV първенство на Академик – 7-8
м. с 8,5 т. от 15. Перник – ½ финал
– 14 м. с 2,5 т. [+2=1-10]. В следва
щите години играе на турнирите
в Старозагорски минерални бани
– (1986), международен турнир – 11
м. с 6 т. от 14, (1988), опен – 9-21 м.
с 6 т. от 9; Тетевен (1984) – 7-15 м. с
6,5 т. от 11; Варна (1984), Ален мак,
турнир „Б” – 6-14 м. с 6 т. от 9; и др.
Напоследък участва епизодично в
състезания.
Ангелов Димитър Петров. Роден
на 26 декември 1940 г. в Кюстендил.
Майстор на спорта от 1986 г. С шах
мат се занимава от ученическите си
години. Изучава упорито шахмат
ната теория и бързо се утвърждава
като един от най-добрите кюстендил
ски шахматисти. За това му помага и
кореспондентния шах. В състезания
от системата на републиканските ин
дивидуални първенства участва от
началото на 60-те години. Първите
му успехи са в практическия шах.
През 1968 г. става градски шампион
на Кюстендил. В следващите годи

ни още два пъти е шампион – през
1971 г. разделя 1-3 м. (с Ас. Анев и
Н. Чавдаров) и през 1982 г. – 1-2 м.
(с Б. Илиев).На майсторския турнир
в Кюстендил през 1973 г. дели 4-5 м.
с 6 т. [+3=6-1] и покрива първия си
майсторски бал. Той остава „неизпол
зван”, тъй като в следващите години
почти не участва в състезания. За
сметка на това в кореспондентния
шах изявите му са повече от добри.
На финалите дебютира в Ф/8 и раз
деля 8-9 м. с 6 т. [+5=2-6]. Играл е 8
пъти. Най-доброто му представяне
е във Ф/15, където заема 3 м. с 8,5
т. [+7=3-3]. Изиграл е 111 партии
[+44=31-36]. Шахматист с добре отра
ботен дебютен репертоар, с активно
позиционен стил на игра.
Д. Ангелов – Д. Карапчански [B45]
Кореспондентна, финал 15

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 e6 6.Ndb5 Bb4 7.Bf4 Ne4
8.Nc7 Kf8! 9.Qf3 d5 10.0‑0‑0 Bc3 11.bc3
g5 12.Bg3!? Ng3 13.Qg3 Rb8 14.Bb5!?
Bd7 15.Nd5! Rc8 16.Bc6 bc6 17.Qe5
cd5 18.Qh8 Ke7 19.Qd8 Kd8 20.Rd3
h5 21.f3 Bb5 22.Re3 Ke7 23.Kd2 Rf8
24.Rb1 a6 25.Rb4 e5 26.f4! gf4 27.Rf4
Rg8 28.g3 Ke6 29.Rb4 Kf5 30.Rf3 Kg5
31.h4 Kg6 32.g4 Rf8 33.a4 Bd7 34.g5
f5 35.Rb6 Kg7 36.Ra6 f4 37.Ra7 Rf7
38.a5 e4 39.Rf1 e3 40.Ke1 f3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tR-+l+rmk-0
9-+-+-+-+0
9zP-+p+-zPp0
9-+-+-+-zP0
9+-zP-zpp+-0
9-+P+-+-+0
9+-+-mKR+-0
xiiiiiiiiy

41.Rf3! Rf3 42.Rd7 Kg6 43.Rd5 Rh3
44.a6 Rh1 45.Ke2 Rh2 46.Ke3 Rh4
47.Ra5
1-0
Ангелов Емил Костов. Роден на 29
септември 1972 г. в Плевен. Прави
лата на шахматната игра научава
в началните класове на училището
където учи. Привлечен е в детскоюношеската школа на Спартак и се
усъвършенства под ръководството
на треньора Н. Ноев. През 1986 г. на
турнира „Морско конче” във Варна
заема 3 м. с 7 т. от 9. През 1987 г. с
отбора на Спартак (Пл) става носи
тел на купата „Хан Аспарух” от тур
нира в Ихтиман. Победител е на IV
дъска с 7 т. от 7! През следващите
години се занимава упорито, учас
тва в редица състезания, в повечето
от които постига добри резултати.
През 1990 г. на републиканското ин
дивидуално първенство за юноши в
Бургас разделя 11-15 м. с 6 т. от 11,
а на открития турнир в Тетевен за
юноши е 3-8 м. с 5,5 т. от 9. По-добри
резултати постига в откритите тур
нири в Пловдив 1991 г. – 16-29 м. с
5,5 т. от 9; Дюни 1994 г. – 7-16 м. с 6
т. от 9; Павликени,1995 г., ускорен
шах – 6-10 м. с 6,5 т. от 9; 1997,ко
леден турнир – 6-12 м. с 5 т. от 7, Х
юбилеен турнир – 6-13 м. с 4,5 т. от
7, 1998 г., коледен турнир – 5-14 м. с
5 т. от 7 и др. В системата на репуб
ликанските първенства най-голям
успех постига през 1997 г. на полу
финала в Перник, 6-12 м. с 5 т. от
7 и се класира за финала, който се
провежда в Шумен по швейцарска
та система – 24 м. с 3,5 т. [+1=5-3].
Добър практик, който напоследък
не участва активно в състезания.
Ангелов Иван Станчев (Барона). Ро
ден на 9 юни 1931 г. в Търговище в се
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мейство на юрист.
През 30-те години
баща му работи
в Лом, Карлово и
Шумен. С него се
движи и семейство
то му. В тези градо
ве учи и малкият
Иван. През 1949 г.
завършва Първа
мъжка гимназия в Шумен като първе
нец на випуска. След това завършва
икономика в Софийската политехни
ка. Работи като икономист, плановик,
преподавател по статистика, право и
икономика и зам. директор на иконо
мическия техникум в Шумен. Прави
лата на шахматната игра научава 8-9
годишен, но сериозно се занимава от
1945 г. Още в ученическите си години
постига добри резултати. Многокра
тен шампион на Шумен за юноши и
мъже. През 1954 г. играе на полуфина
ла в Русе – 7-9 м. с 7,5 т. от 15 [+6=3-6].
През следващите години отново играе
на полуфиналите – през 1955 г. в Доб
рич е 10-11 с 4 т. от 13, а през 1956 г.
в Шумен е 7 с 9 т. от 16 [+7=4-5] като
срещу шестимата класирали се пред
него постига 4 точки! Това е върхът в
състезателната му кариера. В следва
щите години играе рядко, предимно
в местни състезания. Дългогодишен
лидер на Шуменския отбор. Кандидат
майстор от 1956 г. майстор на спорта
от 1970 г. От 1953 г. води кръжок по
шахмат в Пионерския дом в Шумен,
по-късно към Центъра за работа с де
ца. Работи и като треньор към ДФС
“Волов”. Повече от 30 години подготвя
млади шахматисти. Възпитал е десет
ки, много от които са станали майсто
ри – В. Бунис, Анг. Яначков, Ант. Авра
мов, Н. Анчев, Д. Божков, Н. Тодоров и
др. Дългогодишен председател на Шу
менската шахматна секция. Отличен
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организатор. Международен съдия на
ФИДЕ от 1984 г.
Ангелов Коста (Константин Анге
лов Стоянов). Инженер, Междуна
роден
майстор,
състезател,
ор
ганизатор и тре
ньор. Роден на 10
декември
1946
г. в Айтос. Завър
шил е строител
ния техникум във
Варна и ВИСИ в
София. Работил
е като проектант и групов ръководи
тел в Проектантска организация във
Варна до 1983 г., след което премина
ва на работа в ДФС „ЖСК Спартак”
като щатен треньор по шахмат. През
1987 г. завършва първият випуск на
треньори по шахмат към ВИФ. С
шахматната игра се запознава къс
но – през 1962 г., но има изключи
телния шанс да попадне в първата
детско-юношеска школа в страната,
ръководена от Г. Даскалов и за много
кратко време се оформя като силен
шахматист с остър комбинационен и
безкомпромисен стил на игра. През
1965 г. е шампион на Варна за юно
ши и за мъже. Включен е в мъжкия
отбор на Варна и на републиканско
то отборно първенство покрива пър
вия си бал за майстор на спорта.
През 1965 и 1966 г. с националния
юношески отбор играе успешно в
редица срещи в Румъния, Полша и
Унгария. Участвал е в два финала за
мъже – през 1971 г. и през 1972 г. ко
гато отново покрива нормата за май
стор на спорта. По време на работа
та си в проектантската организация
рядко участва в състезания. През
1988 г. за втори път покрива норма
та за международен майстор, звание

с което е утвърден същата година от
FIDE. Печелил е призови места на
редица турнири в Полша, Русия, Ру
мъния, Югославия, Финландия, Че
хия... Седемкратен републикански
шампион по решаване на шахматни
задачи и етюди. През 1979 г. става
световен шампион по решаване от
първенството във Финландия, а с
отбора на България печели бронзов
медал. Утвърден е за международен
майстор по решаване на шахматни
задачи и етюди. Той е единственият
български шахматист „междунаро
ден майстор” по шахмат и по шах
матна композиция. Като треньор е
подготвил десетки млади шахматис
ти. Повече от 15 години е член (в мо
мента председател) на Експертния
съвет към БФ Шахмат. Главен орга
низатор на турнира „Морско конче”.
Съдия републиканска категория. На
последното държавно първенство по
блиц за 2006 г. в Сандански спечели
сребърен медал.
К. Ангелов – П. Арнаудов [B21]
Първенство на България, София, 1972

1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.¤c3 ¤c6
5.¤f3 d6 6.Bc4 e6 7.0‑0 Be7 8.Qe2 a6
9.¦d1 Qc7 10.Bf4 ¤f6 11.¦ac1 0‑0 12.Bb3
Qb8 13.h3 ¤e5 14.¤d4 Bd7 15.Bg3 ¤c6
16.¤f3 e5 17.Bc2 b5 18.¤d5 ¤d5 19.ed5
¤d8

XIIIIIIIIY
9rwq-sn-trk+0
9+-+lvlpzpp0
9p+-zp-+-+0
9+p+Pzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+NvLP0
9PzPL+QzPP+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

20.¤e5 de5 21.Be5 Bd6 22.Bh7 Kh7
23.Qh5 Kg8 24.Bg7 f6 25.Bf8 Bf8 26.¦d3
Bg7 27.¦g3 ¤f7 28.Qg6 ¤g5 29.h4 Qe8
30.Qe8 ¦e8 31.hg5 f5 32.¦e3 Kf8 33.¦c7
¦e3 34.fe3 Ke8 35.g6 Bb2 36.d6 Be5
37.¦a7 Kd8 38.¦a6 Be6 39.a3 Bb2 40.¦a7
Bd7 41.¦a8 Bc8 42.g7
1-0
Ангелов Петко Иванов. Роден на
17 октомври 1927 г. в с. Стърмен,
Русенско. Международен майстор
ICCF. С шахмата се запознава срав
нително късно – едва 20 годишен.
По това време вече живее в Русе. От
1957 г. играе кореспондентен шах.
Участва с успех в редица вътреш
ни и международни състезания. В
първото първенство на страната по
кореспондентен шах (1960-1961) се
класира на 6-7 място. В следващите
години се представя сравнително
добре в предварителните групи от
системата на Световното първен
ство и участва в полуфиналите на
VI и VIII първенства. За постигна
тите успехи през 1969 г. е удостоен
със званието „Майстор по кореспон
дентен шах”. В турнира организи
ран от Шахматната федерация на
СССР (1970-1973) в чест на 100 го
дишнината от рождението на В. И.
Ленин [16 участници – 6 гм, 6 мм,
4 национални майстори], се предста
вя много добре, като в крайното кла
сиране разделя 8-9 място и покрива
нормата за международен майстор
на ICCF. С това звание е удостоен
на конгреса във Варшава през 1973
г. С националния отбор на страната
печели сребърен медал от финала
на VII Олимпиада на ICCF. В след
ващите години резултатите му не са
така стабилни. Играе и в междуна
родния турнир, годишнината от ор
ганизирането на кореспондентния
шах в Полша, където заема 13-14

А15

място с 4,5 т. Умира през 1990 г..в Ру
се. Следващата партия, срещу бив
шия световен шампион Я. Естрин
(СССР), е най-ценната му победа в
знаменателния за него турнир.
Я. Естрин – П. Ангелов [C51]
Турнир ”100 години В. И. Ленин”
(1970-1973)

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bc4 Bc5 4.b4
Bb4 5.c3 Bc5 6.d4 ed4 7.0‑0 d6 8.cd4
Bb6 9.¤c3 Bg4 10.Bb5 Kf8 11.Be3
¤ge7 12.a4 a5 13.Bc4 Qe8 14.¤b5 f5
15.h3 h5 16.hg4 hg4 17.¤g5 d5 18.ed5
Qh5 19.f4 ¤b4 20.¤c7 Bc7 21.¤e6
Kf7 22.¤c7 ¤c8 23.d6 Kg6 24.¤b5
¤b6 25.Bb3

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+p+-+-zp-0
9-sn-zP-+k+0
9zpN+-+p+q0
9Psn-zP-zPp+0
9+L+-vL-+-0
9-+-+-+P+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

25...¤d3 26.Qd3 g3

0-1

Ангелов Румен Николов. Роден на
16 юли 1954 г. в София. Инженер.
Като шахматист
се оформя в шко
лата на “Славия”.
Още като юноша
постига добри ре
зултати и дости
га до национал
ния отбор. През
1971 г. на репуб
ликанското инди
видуално първенство разделя 3-4 м.
с 6,5 т. от 9, а през 1973 г. е 2-ри със

А16

7 т. от 9; на отборното първенство
печели сребърен медал с отбора на
Славия. На Балканиадата в Пояна
Брашов (Рум) се представя много
добре като става първи сред младе
жите с 4 т. от 6 [+2=4-0]. През 1974
г. е победител на I дъска с 5,5 т. от
7 на републиканското отборно пър
венство за юноши, а Славия става
шампион. През всички тези години
играе успешно на откритите турни
ри в Приморско. Майстор на спор
та от 1974 г. След Славия играе в
отбора на Спортист (Кремиковци),
а в началото на 90-те години и в
отбора на ШК “Н. Войнов” (Вд). От
1982 г. работи като съюзен треньор
в БФ Шахмат, а от 1984 г. е треньор
на женския национален отбор. На
Олимпиадата в Солун през 1984 г.
под негово ръководство отборът пос
тига най-големия успех в историята
на българския шахмат като се кла
сира на 2 – ро място. Ръководил го
е на 5 Олимпиади. Международен
арбитър на ФИДЕ от 1990 г. Един
от най-добрите български шахмат
ни съдии. Участвал е на 5 Олимпиа
ди, 3 Европейски отборни и 2 Евро
пейски индивидуални първенства.
Ръководил е и много първенства
и турнири в страната. Заместникпредседател на републиканската
съдийска колегия. Един от автори
те на последния “Шахматен наръч
ник”. С големи заслуги за развитие
на женския шахмат в страната и
шахматното съдийство. От средата
на 90 – те години на миналия век се
включва с успех и в кореспондент
ния шах. Заслужил треньор.
Г. Легемаат – Р. Ангелов [A57]
XVII Олимпиада, полуфинал, 2006 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.¤f3
d6 5.cb5 a6 6.b6 ¤bd7 7.¤c3 g6 8.a4

Qb6 9.e4 Bg7 10.¤d2 0‑0 11.¤c4
Qa7 12.a5 ¦b8 13.Be2 ¤e8 14.h4
¤c7 15.h5 ¤b5 16.¤a4 ¤f6 17.hg6
hg6 18.Qd3 e6 19.e5 de5 20.¤e5 c4
21.Qc4 ed5 22.Qh4 Qc7 23.Bg5 ¤h5
24.Bh5 Qe5 25.Kf1 gh5 26.Bf4 Qe4
27.Bb8 Bg4 28.f3 Qc4 29.Kg1 ¦b8
30.fg4 ¤d4 31.gh5 ¤e2 32.Kf1 ¤f4
33.Kg1 Qe4 34.¦h2 Bb2
0-1
Ангелов Цветомир Ангелов. Роден
на 16 юли 1973 г. в Бургас. В шахма
та навлиза твърде късно, през 1990
г. Подготвя се под ръководството на
Александър Спасов. След две годи
ни любознателният младеж започва
да се усъвършенства сам, с помощ
та на многобройната шахматна
литература. Започва да участва в
турнири, предимно по ускорен шах
– Кермен, Сливен, Елените, Павли
кени и др. Няколко години помага
на мм Ив. Манолов в детско-юношес
ката школа на „Лукойл – Нефтохи
мик” в родиня си град. Победител
е в редеца турнири по ускорен шах
и блиц. Шампион на Бургас. Канди
дат майстор. През 2001 г. играе на
първенството на България, което се
провежда по швейцарската система
в Царево – 34 м. с 2 т. [+0=4-5]. През
2007 г. играе в големия опен по ус
корен шах в Корсика. Завършил е
института по международен тури
зъм „Ал. Константинов” в Бургас.
Владее перфектно английски и рус
ки език.
Андонов Богомил Димитров. Ро
ден на 18 март 1959 г. в Кюстендил.
Международен майстор. С шахмат
се занимава от 6 годишен, а в състе
зания, участва от 1973 г. Многокра
тен градски и окръжен шампион за
юноши и мъже. Кандидат майстор
от 1974 г. През 1976 г. в републикан

ското индивиду
ално първенство
за юноши разде
ля 4-11 място (6ти) с 5,5 т. от 9.
Включен е в на
ционалния отбор
и играе в тради
ционната среща
с Румъния (1 т. от
2 срещу Йонеску). В следващите го
дини се занимава упорито и в нача
лото на 80-те години прави голям
скок в шахматното си развитие.
Майстор на спорта от 1980 г. През
1984 г. на ½ финала за републикан
ско първенство разделя 6-7 място (с
Л. Попов) с 7,5 т. от 13 [+5=5-3] и се
класира за финала, където поднася
най-голямата изненада. С ориги
нална и вдъхновена игра разделя
2-3 м. с 9 т. от 15 [+6=6-3], изпревар
вайки много, от утвърдените по то
ва време национални състезатели.
През 1985 г. е 2-4 на ½ финала с 8,5
т. от 14 [+4=9-1], но на финала не
е убедителен и остава 11-ти. Мно
го силно играе през 1986 г., когато
печели полуфинала в Елените с 8
т. от 11 [+5=6-0]. Това му открива
пътя към националния отбор. Учас
тва на Олимпиадата в Дубай, къде
то се представя добре и допринася
за класирането на отбора на 6-то
място. С отбора на България е бал
кански шампион от Балканиадата
в София, като показва най-добър
резултат от българските шахматис
ти. Участва с успех в редица състе
зания и покрива нормите за между
народен майстор. С това звание е
утвърден през същата година. По
бедител е в международните турни
ри в Албена, Приморско, Пловдив,
„Мемориал Рубинщайн” в Полша
и др. На първенството на страната
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през 1993 г. е 2-ри. В следващите
години шахматните му изяви пона
маляват, като отделя много време и
внимание за подготовката на мла
ди шахматисти. Негови възпитани
ци са Н. Милчев, В. Куков, Ст. Бед
никова, А. Куков и др. Напоследък
отново играе активно и спортните
му резултати са много добри. През
2004 г. е победител в открития шам
пионат на Сърбия и Черна Гора в
Обреновац с покрит гросмайстор
ски бал. Победител с втори бал е и
на турнира в Ница през 2006 г. Шах
матист с много оригинален стил на
игра.

е в 7 полуфинала,
като 2 пъти – през
1951 [ 4 място, 9,5
т. от 15; +5=9-1] и
през 1959 г.[ 2-3
място; 7,5 т. от 10;
+5=5-0] успява да
се класира за фи
налите. Там пред
ставянето му не е
добро. Постепенно се оттегля от шах
мата, като епизодично играе в отбор
ни състезания. Работи във вестник
“Стършел”. Дълги години сътрудни
чи и на хумористичните отдели на
редица вестници и списания. Умира
на 4 януари 1996 г.

Б. Андонов – Т. Николов [D28]
Ален мак, Варна, 1981 г.

Ал. Хаджипетров – Ал. Андреев [B26]

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤f3 a6 4.e3 ¤f6
5.Bc4 e6 6.0‑0 c5 7.Qe2 ¤c6 8.¦d1 Qc7
9.¤c3 Be7 10.a3 0‑0 11.dc5 Bc5 12.b4
Bd6 13.Bb2 ¤e5 14.¤e5 Be5 15.f4
Bd6 16.¦ac1 Qe7 17.g4 ¦d8 18.g5 ¤e8
19.¤e4 b6 20.Bd3

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7
5.d3 d6 6.Be3 h5 7.¤ge2 ¤d4 8.0‑0 h4
9.f4 hg3 10.¤g3 ¤h6 11.f5 gf5 12.ef5
¤hf5 13.¤f5 Bf5 14.¤d5 Qd7 15.c3
Bg4 16.Qe1 ¤e2 17.Kh1 Be5 18.¤f4

21.¤f6 gf6 22.Bh7 Kh7 23.Qh5 Kg8
24.gf6 ¤f6 25.Qg5 Kh7 26.Kf1 ¦d7
27.Bf6 Qf8 28.¦d6 ¦d6 29.Qh5
1-0

18...0‑0‑0 19.¤e2 ¦h2 20.Kg1 Be2
21.Qe2 ¦g8 22.Qf3 ¦gg2 23.Qg2 ¦g2
24.Kg2 Qg4 25.Kf2 Bg3
0-1

Андреев Алекси. Роден на 23 ноемв
ри 1930 г. Играе шахмат от 1941 г.
Бързо се утвърждава в студентските
шахматни среди. Дебютира на полу
финала в Пловдив през 1949 г. Играл

Андреев Андрей Чавдаров. Роден
на 11 юни 1989 г. Тренира от 8-годи
шен. Правилата на играта усвоява
при Б. Тинков, но основното в шах
мата научава от мс Н. Ноев. Треньо

XIIIIIIIIY
9r+-trn+k+0
9+l+-wqpzpp0
9pzp-vlp+-+0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+NzP-+0
9zP-+LzP-+-0
9-vL-+Q+-zP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
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Полуфинал, Пловдив,1953 г.

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpp+qzpp+-0
9-+-zp-+-+0
9+-zp-vl-+-0
9-+-+-sNl+0
9+-zPPvL-+-0
9PzP-+n+LzP0
9tR-+-wQR+K0
xiiiiiiiiy

ри са му били и Ст. Иванов, Хр. Или
ева и П. Дренчев. Състезавал се е за
„Дракон”(Пл) през 1998-1999 г. След
ващите 2 години за кратко е в „Пле
вен XXI” и „Гамбит”(Шн), с отбора на
който печели бронзов медал от ДОП
(мл.в). На едно отборно в този пе
риод играе като преотстъпен в ШК
„Русе”. От 2002-2004 г. е в ”Плевен
XXI”, където с отбора (мл. в.) печели
2 сребърни медала, като един път е
и победител на дъската си. През съ
щата година участвува на европей
ските първенства по блиц и ускорен
шах във Сърбия и Черна Гора – 21ви. От 2005 г. е в “Спартак Плевен
XXI”. На ДОП-старша възраст е пре
отстъпен на отбора„М. Тал” (Ч.Бр.),
с който печели бронзов медал.Съща
та година е втори до 20 г. на „Тур
нир на Балканските Народи” в Гър
ция. Шампион със Спартак Плевен
XXI за юноши (ст.в.) за 2006г. Добре
се представя на националните об
щоучилищни игри, където с отбора
на МГ ”Г. Милев” (Пл) е двукратен
държавен шампион и победител на
дъска – 2002 и 2004 г. През 1999 г.
има и бронзов медал от тези игри с
отбора на Гимназия с преподаване
на чужд език.С отбора на гимназия
та с преподаване на чужд език учас
твува на първото и трето издание
на „Шах в училище” (1999 и 2001 г.),
където печели сребърен и бронзов
медал. С училищния си отбор от 7
години е неизменно първи на град
ски и областни състезания и победи
тел на дъска.Многократен междуоб
ластен шампион в своята възраст. В
момента е ученик в МГ ”Г. Милев”
(Пл).
Андреев Божидар Иванов. Роден
на 16 декември 1939 г. в Габрово.
В шахматния живот на града се

включва още като ученик. През
1956 г. с отбора на Търновски ок
ръг е носител на сребърен медал
от републиканския средношколски
финал. Той е 3-ти на II дъска. Съ
щата година разделя 1-2 м. в град
ски турнир за първоразредници.
През 1957 г. е градски шампион
за мъже. Като студент във ВИСИ е
постоянен участник в отбора на ин
ститута, с който през 1962 г. и 1963
г. е републикански шампион; през
1965 г. – 2-ри, а през 1966 г. – 3-ти.
След завръщането си в Габрово иг
рае в отбора на града през 1970 г.
и 1972 г. в “Б”РШГ. През 1974 г. иг
рае на I дъска на зоналния турнир
за Русе, от спартакиадата. През
1971 г. е победител в първия опен в
България в Приморско. През след
ващите години играе само в работ
нически първенства и окончателно
се оттегля от шахмата. През 1986
г. печели златен медал с отбора на
“Мехатроника” (Гб) сред колекти
вите на Министерството на маши
ностроенето. Умира от инфаркт на
25 октомври 2007 г. в Габрово.
Андреев Боян Михайлов. Роден на
21 декември 1938 г. Шахматната
му кариера започва в Спартак (Сф),
но впоследствие преминава в колек
тивите на Локомотив (Сф). Играе
с успех в редица столични индиви
дуални и отборни първенства. През
1966 г. в ј финала за републиканско
първенство разделя 2-6 м. с 6 т. от 9
(4-ти). През същата година участва
в I открито първенство на България
в София и разделя 25-35 м. с 5,5 т.
[=2=7-1], губи в последния кръг от П.
Лянгов и остава извън десятката. В
полуфиналите за РИП е участвал 3
пъти. Дебютът му е през 1967 г. в Со
фия, където разделя 18-19 м. с 3 т.
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[+2=2-4]. Най-добре се представя на
полуфинала във Враца през 1977 г.,
8—13 м. с 5 т. [+3=4-2]. Само половин
точка не му достига, за да бъде сред
финалистите. Умира през 1996 г.
×àïðàçîâ, È. – Àíäðååâ, Áоян [C77]
I Открито п-во на България (7),
05.11.1966

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4
Nf6 5.Qe2 Be7 6.c3 b5 7.Bc2 d6 8.d4
0‑0 9.0‑0 Bg4 10.Rd1 Qc8 11.d5 Na5
12.Nbd2 c5 13.Nf1 Re8 14.Ne3 Bd7
15.Nf5 Bf5 16.ef5 Nc4 17.b3 Nb6
18.Be4 Ne4 19.Qe4 c4 20.Be3 Nd7
21.b4 a5 22.ba5 Ra5 23.Nd2 Qa6 24.g4
h6 25.Kh1 Ra2 26.Ra2 Qa2 27.Rg1
Bg5 28.Bg5 hg5 29.Qe3 Nf6 30.Qg5
Qc2 31.Rg3 Ne4 32.Ne4 Qe4 33.f3 Qe2
34.Qc1 Ra8 35.f6 Ra2 36.Qg1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+pzp-0
9-+-zp-zP-+0
9+p+Pzp-+-0
9-+p+-+P+0
9+-zP-+PtR-0
9r+-+q+-zP0
9+-+-+-wQK0
xiiiiiiiiy

36...Rd2

0-1

Андреев Добротич Николов. Роден
на 20 февруари 1943 г. в град Дулово.
М е ж д у н а р од е н
майстор на ICCF,
майстор на спор
та, треньор. С шах
мат се занимава
от 7 годишна въз
раст. Дейността
му е свързана със
„Славия”.
През
70-те и 80-те го
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дини работи като хоноруван треньор
с деца и юноши. Негово откритие е
двукратната световна шампионка за
девойки К. Аладжова. Участвал е с ус
пех в редица открити и майсторски
турнири. Майстор на спорта от 1976
г. През 60-те и 70-те години е един от
най-добрите български състезатели
по кореспондентен шах. Двукратен
шампион на страната – победител в
III и V първенства. С отбора на Бъл
гария е носител на сребърен медал от
финала на VII Олимпиада на ICCF,
където покрива и нормата за между
народен майстор на ICCF.
Д. Андреев – Я. Естрин [A18]
Полуфинал, VII Олимпиада, ICCF,
1977-1980

1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.e4 d5 4.e5 d4
5.ef6 dc3 6.bc3 Qf6 7.d4 c5 8.¤f3 cd4
9.Bg5 Qf5 10.cd4 Bb4 11.Bd2 Qa5
12.Bd3 ¤c6 13.¦b1 0‑0

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zpp+-+pzpp0
9-+n+p+-+0
9wq-+-+-+-0
9-vlPzP-+-+0
9+-+L+N+-0
9P+-vL-zPPzP0
9+R+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

14.¦b4 ¤b4 15.0‑0 Qa3 16.Bh7
Kh7 17.¤g5 Kg6 18.Qg4 f5 19.Qh4
Bd7 20.Qh7 Kf6 21.Bf4 ¤c6 22.Be5
Ke7 23.Bg7 Kd8 24.d5 ¦e8 25.dc6 Bc6
26.¦d1 Kc8 27.Be5 ¦e7 28.¤f7
1-0
Андреев Сашко. Роден в Свиленг
рад. Като шахматист израства в
местния шахматен клуб „Свиленг
рад 2004”. Още първите му участия
в шахматни състезания разкриват

един голям талант.
В държавното ин
дивидуално пър
венство за юноши
до 12 г. през 2006
г. разделя 1-2 м. с 8
т. от 9 (остава 2-ри
поради по-слаби до
пълнителни пока
затели). Същата го
дина играе и в първенството до 14 г.,
в което разделя 6-9 м. с 6 т. от 9 (7-ми).
Участва на Европейското първенство
в Херцег нови в Черна гора, където
се класира 27-ми (от 99 участници) с
5 т. от 9. През 2007 г. на първенство
то в Слънчев бряг е победител сред
юношите до 14 г. с изключителния
резултат от 8,5 т. от 9. Това му дава
правото и той участва в световното
първенство в тази възрастова група
в Анталия (Тур). Много амбициозен
и талантлив млад шахматист с добри
перспективи за развитие.
Андреев Станислав Андреев. Роден
на 11 октомври 1983 г. в София.
Завършва Първа
а н г л ий с к а
гимназия
през
2002 г. В момента
е студент в УНСС,
специалност ма
кроикономика.
С шахмат се
занимава
от
1998 г. Основна
заслуга за изграждането му като
състезател има първият му треньор
Ст. Стойков. След това работи с мс
Ал. Йовчев, а в момента се готви
самостоятелно. Многократен градски
шампион в юношеските състезания.
Има първи места от откритите
турнири,организирани от ШК „Хемус”
и ШК „ЦСКА” в София. През 2005

г. печели финала на ШК „ИВИС” и
покрива бал за майстор на спорта.
Редовен участник на държавните
отборни първенства за мъже с отбора
на ШК „Хемус”. Шампион на УНСС за
2007 г.
Ñò. Àíäðååâ – Ê. Êàðàêåõàéîâ [D45]
Отборно първенство, Слънчев бряг,
(4),2006 г.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 c6 4.e3 ¤f6
5.¤f3 ¤bd7 6.Јc2 Ґe7 7.Ґe2 0–0
8.0–0 b6 9.e4 de4 10.¤e4 ¤e4 11.Јe4
Ґb7 12.¦d1 ¤f6 13.Јh4 ¤d7 14.Јg3
¦e8 15.Ґf4 ¤f8 16.c5 Јc8 17.b4 ¤g6
18.Ґe5 Ґa6 19.Ґa6 Јa6 20.h4 h5 21.a4
Јc4 22.a5 b5 23.¦ab1 ¦ad8 24.Ґc7 ¦d5
25.¤e5 ¤e5 26.Ґe5 f6 27.Јg6 ¦ed8
28.Ґc7 ¦c8 29.Ґg3 ¦f5 30.¦e1 Ґf8
31.d5 Јd5 32.¦bd1 Јb3 33.¦d7 Јb4
34.¦e6 Јg4 35.Јg4 hg4 36.Ґd6 ¦c5
37.Ґf8 ¦f8 38.¦ee7 ўh8 39.¦g7 ¦h5
40.¦a7 b4 41.¦ab7 ¦h4 42.a6 b3 43.a7
b2 44.¦ge7 ¦d8 45.¦b8 b1Ј 46.¦b1 g3
47.¦b8 ¦hd4 48.fg3 ¦d1 49.ўf2 ¦1d2
50.¦e2
1-0
Андреев Чавдар Андреев. Роден
на 29 декември 1962 г. С шахмат за
почва да се занимава на 12-годишна
възраст. Пръв негов треньор е д-р
М. Цветков. Като юноша тренира и
при Н. Ноев и Н. Спиридонов. Неиз
менен участник в юношеските отбо
ри на Спартак (Пл). През 1976 г. с
отбора до 14 г. е бронзов медалист от
републиканското първенство. Посто
янен призьор в градски и окръжни
първенства. От 1982 до 1987 г. е в от
бора на ВМЕИ-София, с който е и об
щостудентски шампион и участник
в “Б”РШГ. От 2001 г. се включва ак
тивно в организационна дейност. В
периода 2002-2006 г. неговият клуб
„Плевен ХХI” (по-късно преимену
ван на „Спартак Плевен ХХI”) е пър
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ви по спечелени медали в България.
През този период участва в организа
цията и съдийския апарат в повече
от 10 държавни първенства, провеж
дани в Плевен. Треньор на отбора на
МГ „Г. Милев” (Пл), двукратен шам
пион на България и победител през
2003 г. на турнира „Шах в училище”,
което е и I неофициално европейско
първенство. На този турнир е награ
ден като най-добър треньор. Работи
като инженер по медицинска техни
ка, като от 16 години е многократен
победител с отбора на ВМИ (Пл) на
спартакиадите на медицинските ра
ботници. Кандидат майстор на спор
та от 1980 г.
Андреева-Янева Мария Лъче
зарова. Родена на 29 май 1977г. в
Пловдив. Като шахматистка израс
тва под ръководството на треньора
Кр. Сапунов. По-късно работи с П.
Генов и А. Мердинян. В състезания
участва от 1987г. Играла е в реди
ца републикански индивидуални и
отборни състезания с отбора на Ло
комотив (Пд), от които е завоювала
много медали и призови отличия.
На турнира „Морско конче” през
1990 г. разделя 4-8 място с 5,5 т. от
9; през 1992 г. на републиканско
то първенство за девойки до 16 г.
в Мездра разделя 1-3 м. с 4,5 т. (2ра по допълнителен коефициент);
през 1993 г. на първенството до 16
г. разделя 2-5 м. с 4 т. от 7, но отно
во е 2-ра по Бергер; През същата
година участва на Световното ин
дивидуално първенство за девойки
до 16 г. в Братислава – 44 м. с 4,5 т.
от 11. През 1994 г. играе в полуфи
нала за жени и разделя 11-18 м. с 4
т. от 7; през 1995 г. на първенство
то на девойките до 18 г. разделя 1-2
място със своята съотборничка Ем.
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Джингарова, с 5,5 т.от 7, но остава
2-ра поради по-слаб допълнителен
показател. Участва на Европейско
то първенство за девойки до 18 г. в
Заган (Пол) – 24-27 м. с 5 т. от 11.
През 1997 г. от републиканското
първенство до 20 г. печели бронзов
медал, след като заема 3 м. с 5 т. от
8. Майстор на спорта от 1998 г. Иг
рала е и в няколко международни
турнира в чужбина – 2000 г. Генуа
(Ит), Сент Африк (Фр) – печели I
награда за шахматисти с ЕЛО до
2100 и др. Завършила е счетовод
ство и контрол в стопанска акаде
мия „Д.А.Ценов” в Свищов. Работи
като управител на счетоводна къ
ща. Поради служебна заетост през
последните години рядко участва в
състезания.
Андреева Вероника Чавдарова.
Родена на 13 юли 1987 г. Започва
да тренира на 10
години при Н.
Ноев в ШК „Дра
кон” (Пл), където
играе през 19981999 г. С отбора
младша възраст
става
републи
канска шампион
ка. След това за
кратко е в “М Тал” (Ч. Бр.) – 1999 г.
и ”Плевен XXI”. През 2000 г. и 2001
г. е в Гамбит (Шн), където с треньора
мм Ст. Иванов става още 2 пъти шам
пионка. Следващите 3 години 20022004 г. се връща в “Плевен XXI”. Не
ин треньор тогава е мс Хр. Илиева.
През 2002 г. едва 15-годишна играе
в «А» група-жени, където има вече 5
сезона. През 2004 г. става държавна
отборна шампионка (ст. в.). През съ
щата година участвува на Европей
ското първенство по ускорен шах и

блиц в Сърбия и Черна гора – 7 м. до
18 г. на ускорен шах и 10 м. на блиц.
От 2005 г. играе в „Спартак Плевен
XXI”. През същата година печели 1
м. до 20 г. на „Турнир на Балкански
те народи” в Гърция. На индивидуал
ни държавни първенства по различ
ните видове шах има общо 5 медала
– 1 златен (2003 г. ускорен шах до
20 г.), 2 сребърни и 2 бронзови. Има
още 2 сребърни медала от ДОП и 5
медала от Купите на България („Тър
новска Царица” и „Пристис”), както
и призове от „Морско конче”. Много
силни изяви има с отбора на МГ ”Г.
Милев” (Пл), с който е двукратна уче
ническа шампионка на България
– 2002 и 2004 г. През 2003 г. е първа
на турнира ”Шах в училище”,който
е и I неофициално Европейско пър
венство. На първото издание на този
турнир през 1999 г. с отбора на Гим
назия с преподаване на чужди ези
ци е 2-ра, а на националните общо
училищни игри – 3-та. На много от
отборните турнири (ДОП и училищ
ни) е победителка на своята дъска.
Многократна победителка на меж
дуобластни първенства във всички
възрасти. В момента е студентка по
„Компютърна техника” в Техничес
кия университет в София.
В.Андреева – Пл. Андреева [A46]
Дупница, първенство за девойки до 20 г.

1.d4 Nf6 2.Nf3 d6 3.e3 g6 4.Nbd2
Bg7 5.Be2 0‑0 6.0‑0 c5 7.b3 Nc6 8.Bb2
Bf5 9.a3 Qc7 10.c4 e5 11.d5 Ne7 12.b4
b6 13.Nb3 Ne8 14.Nfd2 Bd7 15.f4
Nf5 16.Qc1 Ne3 17.Rf3 ef4 18.Rf4
Bh6 19.Qc3 Bg7 20.Qc1 Nf5 21.Bg7
Neg7 22.Ne4 Ne8 23.g4 Nfg7 24.Qc3
f5 25.Raf1 Qd8 26.g5 Qe7 27.h4 Qe5
28.Qe5 de5 29.R4f2 cb4 30.ab4 Ba4
31.Nbd2 Rf7 32.Nc3 Bc2 33.c5 Rc8
34.c6 Nd6 35.Ba6 Rcc7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-tr-+rsnp0
9LzpPsn-+p+0
9+-+PzppzP-0
9-zP-+-+-zP0
9+-sN-+-+-0
9-+lsN-tR-+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

36.Nc4 Bd3 37.Nd6 Bf1 38.Rf1 Rfe7
39.Ncb5 Ne6 40.Nc7 Nc7 41.Bc4 Kg7
42.Nb7 Ne8 43.d6 Nd6 44.Nd6 Kf8
45.Nb5
1-0
Андреева Пламена Атанасова.
Родена на 3 август 1987 г. в Доб
рич. Правилата
на шахматната
игра
научава
на
4-годишна
възраст. В състе
зания
участва
за първи път на
9-годишна въз
раст. Многократ
на призьорка от
Държавните индивидуални пър
венства за девойки – 3 м до 14 г.
кл. шах, 1 м до 14 г. блиц; 2 м. до 16
г. ускорен шах и блиц; 3 м. по кл.
шах и 2 м по ускорен шах и блиц до
18 г.; 1 м по блиц до 20 г. През 2003
г. печели Купата на България за де
войки до 20 г. Двукратна носителка
на Купа “Пристис” за жени. Двук
ратна шампионка на България с
отбора на “Спартак Плевен XXI”
от ДОП (ст.в.) Шампионка от репуб
ликанските ученически отборни
игри. Носителка на наградата на
М-тел за победата си на сеанса сре
щу гм В. Топалов през 2005 г. Пече
ли 1 м до 20 г. на международния
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турнир “Първенство на Балкански
те народи” в Гърция. Състезател
ка и капитан на женския отбор на
“Спартак Плевен XXI”. Майстор на
спорта. Студентка по специалност
компютърни науки в СУ “Климент
Охридски”.
В.Топалов – Пл. Андреева [E67]
София, 2004 г. сеанс

1.d4 ¤f6 2.c4 d6 3.¤c3 e5 4.¤f3
¤bd7 5.g3 g6 6.Bg2 Bg7 7.0‑0 0‑0
8.Qc2 ¤h5 9.¦d1 c6 10.e4 Qe7 11.b3
f5 12.ef5 gf5 13.Qe2 e4 14.¤h4 Qf7
15.Ba3 c5 16.¤b5 cd4 17.¦d4 Bd4
18.¤d4 ¤c5 19.¤b5 f4 20.¤d6 Qg7
21.¦d1 Bg4 22.Qe1 Bd1 23.Qd1 fg3
24.hg3

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+-wqp0
9-+-sN-+-+0
9+-sn-+-+n0
9-+P+p+-sN0
9vLP+-+-zP-0
9P+-+-zPL+0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

24...¤d3 25.Qh5 ¦f2 26.¤e4 ¦g2
27.Kg2 ¤f4
0-1
Анев Асен Георгиев. Роден на 25
февруари 1940 г. в Кюстендил.
Майстор на спорта, организатор
и треньор. С
шахматната иг
ра се запознава
на 5 годишна
възраст, но ак
тивно се зани
мава след завър
шване на сред
ното си образова
ние. Първият му
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успех е през 1959г. в първенството
на ЦДНА, 4-5 м. с 6 т. Нормата
за майстор на спорта покрива на
турнирите в Кюстендил и Примор
ско. Майстор на спорта от 1977 г.
По-добри резултати постигна на
турнирите в: Приморско 1979 г.
– 2 м.; Гуардия (Португалия) 1983
г. – 1 м.; Торси (Фр) 1989 г. 1-2 м.
и др. Играл е в редица майстор
ски години. През последните 20
години е един от основните орга
низатори на шахматните прояви
в Кюстендил. Президент на ШК
„Осогово”. Работи като треньор с
подрастващи.
А. Анев – А-М. Боцари [D52]
Гърция, 1995 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5 4.¤c3 c6
5.Bg5 ¤bd7 6.e3 Qa5 7.Bf6 ¤f6 8.Bd3
Bb4 9.Qc2 dc4 10.Bc4 0‑0 11.0‑0 b6
12.¤e4 Bb7 13.¤e5 Be7 14.¤g5 Bd6
15.f4 Be5 16.fe5 h6

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpl+-+pzp-0
9-zpp+psn-zp0
9wq-+-zP-sN-0
9-+LzP-+-+0
9+-+-zP-+-0
9PzPQ+-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.¤f7 Kf7 18.¦f6 gf6 19.Qh7 Ke8
20.Qb7 ¦d8 21.Qc6 Kf7 22.Qe6
1-0
Анчев Николай Сергеев. Роден на
11 ноември 1981 г. първите му шах
матни изяви са от името на Белослав.
През 1992 г. на републиканското ин
дивидуално първенство за юноши до
12 г. в Казанлък разделя 2-3 м. с 5,5
т. от 7. Играта му прави впечатление

на специалистите и от следващата
година е привлечен в ШК „Гамбит”
(Шн). Бързо се развива и достига до
върховете на юношеския шахмат в
страната. Един от най-добрите мла
ди български шахматисти през 90-те
години. Пътят му към усъвършенст
ване на шахматното майсторство е
трасиран от следните по-големи ус
пехи: 1933 г., Казанлък, РИП до 12
г., 1-2 м. с 6 т. от 7. Старозагорски
минерални бани, РИП по ускорен
шах, 2-4 м. с 7 т. През тази година
играе на Световното първенство за
юноши до 12 г. в Братислава. Пред
ставя се много добре. Непрекъснато
е в челото и участва активно в раз
пределението на медалите. Само
загубата в последния кръг го оставя
извън групата на призьорите. С 7 т.
заема 6 м. Още 2 пъти участва в све
товни и европейски първенства, като
и двата пъти се представя добре. Той
е един от малкото български шах
матисти, постигнал положителни
резултати при всичките си участия
– Вердюн(Фр), 1995 г. ЕП до 14 г., 6
м. с 7 т. от 11 и Менорка (Исп), СП до
16 г., 6 т. [+5=2-4]. Други по-добри ре
зултати в републикански първенства
и турнири: 1994 г. Старозагорски ми
нерални бани, РИП до 14 г., 3-5 м. с
5 т. от 7; 1995 г., Разград, РИП до 14
г., 1-3 м. с 5,5 т. от 7 (шампион); Пав
ликени, РИП по ускорен шах до 14 г.
– 1-2 м. с 6 т. (2-ри); до 16 г., 4-6 м. с
5 т.; 1996 г., Шумен, РИП до 16 г., 1-2
м. с 7 т. от 9 (шампион); до 20 г., 6-12
м. с 5,5 т. от 9; 1997 г., РИП до 16 г.
и до 18 г. – и в двете първенства раз
деля 1-3 м. с един и същи резултат,
5,5 т. от 7 и в двете остава на 2 м.;
Шумен, РИП мъже, 8-13 м. с 5 т. от 9;
Павликени, летен турнир по ускорен
шах, 3 м. с 5,5 т. от 7; 1998 г., Шумен,
РИП до 18 г. по блиц, 1-2 м. с 5 т. от 7

(2-ри); 1999 г. Пловдив, РИП до 18 г.,
6-8 м. с 5,5 т. от 7; умен, РИП до 20 г.,
1 м. с 7 т. от 9; РИП по блиц до 18 г.,
6-8 м. с 5,5 т. и до 20 г. – 6-10 м. с 5,5
т. София, полуфинал, 13-18 м. с 6 т. С
отбора на Гамбит (Шн) се класира на
3-4 м. (4-ти) от републиканското от
борно първенство, „А” група на Злат
ните пясъци. През тази година играе
на ЕП за младежи до 20 г. в Патрас
(Гърц). До 8-ия кръг е в челната гру
па, в последните 6 кръга претърпява
5 загуби и изостава. 2000 г. Варна,
РИП до 20 г., 5-7 м. с 6 т.; Сливен,
РИП до 20 г. по ускорен шах, 4-7 м.
с 4,5 т. от 7 и по блиц, 1 м. с 5,5 т.
През 2001 г.в Марково, Пловдив, иг
рае за последен път в РИП до 20 г.,
8-16 м. (9-ти) с 5,5 т. В следващите
години поради голямата си служеб
на заетост постепенно се оттегля от
участия в шахматни състезания.
Ò. Ïåòðèê – Í. Àí÷åâ [B14]
Wch U16 Menorca (7), 1996 г.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4 e6
5.Nc3 Nf6 6.Nf3 Be7 7.cd5 ed5 8.Bd3
0–0 9.0–0 Bg4 10.Qb3 Nc6 11.Ne5
Nd4 12.Qb7 Bd6 13.Ng4 Ng4 14.h3
Ne5 15.Rd1 Nd3 16.Rd3 Nc2 17.Rb1
d4 18.Ne2 Re8 19.Kf1 Qa5 20.Bd2
Qe5 21.Qf3 Qe6 22.b3 Be5 23.Rd1
Rac8 24.g4 Qa6 25.a4 Rc6 26.Nc1 Rf6
27.Qd5

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-+-+pzpp0
9q+-+-tr-+0
9+-+Qvl-+-0
9P+-zp-+P+0
9+P+R+-+P0
9-+nvL-zP-+0
9+-sNR+K+-0
xiiiiiiiiy
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27...Bg3 28.f3 Be1 29.Be1 Ne3
30.Kf2 Nd5
0-1
Антонов Антон (Дончо), д-р.
Един от първите шахматни де
ятели на Академик (Сф) и пръв
председател на шахматната сек
ция към дружеството. С опреде
лени заслуги за създаване на
дружество Академик през 1947 г.
По негова инициатива и с актив
ното му участие са организирани
и проведени първите шахматни
състезания сред жените в Бълга
рия – студентското първенство
в София. Повече от 10 години е
един от най-активните студен
тски шахматни деятели. Активен
участник в организирането и про
веждането на V Световно студен
тско първенство през 1958 г. на
Златните пясъци.
Антонов Владимир Николов. Ро
ден на 10 ноември 1949 г. в Перник.
Средното си об
разование завър
шва в родния си
град, а висшето,
инженерство – в
София. Правила
та на шахматна
та игра научава
като ученик, но
активно започ
ва да се занимава от 1965 г., кога
то дебютира и в представителния
градски отбор, като юноша. Много
бързо усъвършенства шахматното
си майсторство. На републикански
те индивидуални първенства за
юноши играе през 1965 г. и 1966 г.
Утвърждава се като един от най-пер
спективните юноши. Играе в турни
ра на младите надежди във Варна
... През 1969 г. става градски и окръ
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жен шампион на Перник и участва
на полуфинала в София – 8 м. със 7
т. [+4=6-3]. Като студент играе в от
бора на Академик (Сф), а като вой
ник – в Славия, с който става репуб
ликански шампион за 1975 и 1976
г. Най-добрите си резултати постига
в периода 1977 – 1981 г., когато зае
ма призови места в редица междуна
родни турнири, сред които: Перник
(1977) – 2 м с 9 т. [+6=6-1]; Миелно
(Пол) – 1 м., с което печели купата
„Балтика”; Жилина (1977) – 5-6 м. с
7,5 т. [+4=7-1]; Острава (Чех) – 6 м.
с 6 т.; Букурещ (1981) – 3-4 м. с 7,5
т. от 13; Перник (1981) – турнир на
младите майстори – 1 м. с 5,5 т. от 7.
Седемкратен победител в традици
онния майсторски турнир Мемори
ал Бендерев (1974, 1981,1982,1983,
1984,1985, 1986). Той е първият бъл
гарски шахматист, на когото през
1979 г. е присъдено званието фидемайстор. Международен майстор от
1980 г. През 1975 г. на полуфинала
в София разделя 3-4 място със 7,5 т.
[+5=5-1] и получава правото да иг
рае на финала, който за първи път
се провежда в Перник. Класира се
на 14 м с 5,5 т.[+2=7-5]. През 1976 г.
е победител в полуфинала в Плевен
с 7 т. [+5=4-0]. Второто му участие
е много по-успешно. Разделя 5-6 м.
с 8 т. [+3=10-2]. Още 2 пъти играе
на финалите – през 1979 г. и през
1984 г., след като преди това печели
¼ финалите съответно в Панагюри
ще и Албена. При 4-те си участия
е изиграл 59 партии [+11=32-16].
През 80-те години на миналия век
работи като треньор към ДФС „Ме
талург” (Пк). През 90-те години
играе в отбора на Марица (Симео
новград). През последните години
участва епизодично в състезания.
Занимава се с бизнес.

Вл. Антонов – Хр. Ничевски [B57]
Стара Загора, Славия, 1977 г.

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nge2 d6 4.d4
cd4 5.Nd4 Nf6 6.Bc4 Qb6 7.Ndb5 a6
8.Be3 Qa5 9.Nd4 g6 10.f3 Bg7 11.Bb3
Bd7 12.Qd2 0‑0 13.h4 Rfc8 14.0‑0‑0
Ne5 15.Bh6 Bh8 16.h5 Nc4 17.Bc4 Rc4
18.Nb3 Qc7

XIIIIIIIIY
9r+-+-+kvl0
9+pwqlzpp+p0
9p+-zp-snpvL0
9+-+-+-+P0
9-+r+P+-+0
9+NsN-+P+-0
9PzPPwQ-+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

19.hg6 fg6 20.e5 Rc3 21.ed6
22.Qc2 Qc2 23.Kc2 Bf5 24.Kd2
25.Be3 Be6 26.Ke2 Nh5 27.Kf2
28.g4 Nf4 29.Bd4 Bb3 30.ab3
31.Be5 Rc2 32.Ke3 de5 33.Rd2
34.Rhd1 h5 35.gh5 gh5 36.Rd7
37.Rc1 Nd5 38.Kf2 Nb6 39.Rb7
40.Rd1 Rb2 41.Kg1

Rc2
ed6
Be5
Rc8
Rc5
Rb5
Rb3
1-0

Антонов Людмил. Роден на 25 май
1932 г. в Добрич. Майстор на спорта
от 1973 г. Голям шахматен обществе
ник. Един от главните организатори
на шахматните турнири в Добрич и
международните фестивали в Албе
на през 70-ти и 80-ти години на ми
налия век. Сам активен участник в
тях. През 1972 г. играе в майсторския
турнир в Албена и се класира на 3-4
м. с 8 т. [+6=4-1], като покрива бал за
майстор на спорта. От 1973 г. до 1977
г. е редовен участник в международ
ните турнири в Албена. Най-добре
се представя през 1973 г. – 8-9 м. с
6,5 т. [+3=7-2] и покрива втория си
майсторски бал. През същата годи

на е утвърден за майстор на спорта.
В следващите години е директор на
шахматните фестивали, съдия. През
1980 г. е утвърден за международен
съдия.
Антонов Огнян Георгиев. Роден
на 24 август 1957 г. в Радомир. За
вършил е полу
висшия институт
на съобщенията
„Аврам Стоянов“
в София. С шах
мат започва да
се занимава от 12
годишна възраст
в детско-юношес
ката школа на
„Металург“ (Пк) при треньора Ст.
Палакарчев. От следващата година
започва да участва в междуучилищ
ните състезания в град Перник. В пе
риода 1970-73 г. Играе в юношеския
отбор на Металург. След уволнение
то си от казармата през 1977 г.започ
ва да участва активно в състезания,
а в периода 1980 – 1987 г. е един от
малкото български шахматисти иг
рали във всички открити турнири
(Тетевен, Пловдив, Велинград, Вар
на, Ален мак, Албена, Каваците,
Отманли, Приморско, Нареченски
бани). Уникален случай! От 1983 до
1992 г. Е хонорован треньор в школа
та на Металург. През 1984 г. Водени
ят от него отбор, юноши старша въз
раст, става 2-ри в републиканското
отборно първенство. След 1993 г. Се
занимава с женския отбор на Мета
лург. През 1995 година организира и
финансира открит турнир в Перник,
в който се извършва и класиране на
участници от едно семейство. Бил
е председател и член на УС на ШК
„Ю. Бендерев“ (Пк). Съдия републи
канска категория. Покрил е и изис
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кванията за ФИДЕ арбитър. През
последните години участва активно
в организацията и провеждането на
почти всички големи състезания под
егидата на БФ Шахмат. Занимава се
с бизнес.
Анчев Панко Кирилов. Роден на
25 март 1946 г. във Варна. Завър
шил е ВТУ „Св.
Св. Кирил и Ме
тодий”
Велико
Търново, специ
алност „Българ
ска филология”
през 1971 г. Рабо
ти като редактор
в радио Варна,
главен редактор
и директор на книгоиздателство
„Г. Бакалов”, директор на РТЦ
– Варна. Писател, литературен
критик, историк на литературата,
философ. Член на Съюза на бъл
гарските писатели и Съюза на бъл
гарските журналисти. Автор е на
6 книги по проблемите на българ
ската книга. Общински съветник,
председател на постоянната коми
сия „Култура, вероизповедание, ме
дии” и Председател на СБП клон
Варна. Като ученик се запознава
с шахматната игра. От 1962 г. е в
школата на Г. Даскалов. Участва в
много турнири за разряди, училищ
ни и междуучилищни състезания;
градски първенства за средношкол
ци. Изявява се като перспективен
шахматист. Покрива нормата за
кандидат майстор. След завършва
не на висшето си образование оба
че спира да се занимава с шахмат.
Участва епизодично в състезания
на интелектуалци и повече като де
ятел и общественик.
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Апостолов Апостол Ангелов. Ро
ден на 3 декември 1942 г. в Бургас.
Един от добрите бургаски шахмати
сти през 60-те и 70-те години на ми
налия век. Дългогодишен участник
в представителния градски отбор.
Играл е с успех в редица състезания
главно в Бургас и региона. По-добри
резултати е постигнал на майстор
ския турнир в Бургас през 1967 г.,
където разделя 2-3 м. с 8 т. [+7=2-2] и
покрива първия си майсторски бал.
С отбора на Локомотив (Бс) става по
бедител в първенството на „Б” група
през 1971 г. в София и играе в „А”
група – 5 м.; През 1973 г. участва в
международния турнир в Примор
ско, 10-11 м. с 2,5 т. [+2=1-8], а през
1988 г. играе във II майсторски тур
нир в Бургас, разделя 14-15 м. с 3 т.
Апостолова Пенка. Родена през
1965 г. в София. Правилата на шах
матната игра научава 10-годиш
на от баща си. След една година
домашни занимания, започва да
посещава шахматната школа на
Левски-Спартак. Подготвя се при
треньора Ив. Дяков. Още първите
є участия в шахматни състезания
са повече от обнадеждаващи. Шам
пионка е на София за кадети. Учас
тва в 3 полуфинала за републикан
ско първенство за жени. Състезава
се за Левски-Спартак, Спортист
(Кремиковци) и локомотив (Сф).
През 1985 г. поради семейни и про
фесионални причини напуска шах
матната сцена. От 1990 г. живее в
Канада, където отново се включва
активно в шахматни мероприятия.
През 1992 г. е втора по рейтинг
шахматистка на тази страна. Шам
пионка на Квебек за жени по прак
тически и кореспондентен шах.
Включена е в националния отбор

на Канада и играе на олимпиада
та в Москва през 1994 г. Постига
втори резултат сред съотборнички
те си. От 1996 г. е ФИДЕ майстор.
Още от началото на престоя си в
Канада се включва активно в състе
зания по кореспондентен шах, кои
то є помагат изключително много
за повишаване на аналитическите
умения и намаляване на грубите
грешки. По настоящем ръководи
проекта „Шах и йога за деца“ и да
ва частни уроци в Монреал. Осно
вател е на вестникарската рубрика
„Топчо отговаря“ в българския в-к
„Форум“ в Монреал.
Ï. Àïîñòîëîâà – Ì. Áåðãåðîí [E68]
Кореспондентна, 1996-1998 г.

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7 4.g3 0–0
5.Bg2 d6 6.0–0 Nbd7 7.Nc3 e5 8.e4 ed4
9.Nd4 Re8 10.h3 Nc5 11.Re1 c6 12.Bf4
a5 13.b3 Qc7 14.Qc2 Nfd7 15.Be3 Qb6
16.Rab1 Qb4?

XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+p+n+pvlp0
9-+pzp-+p+0
9zp-sn-+-+-0
9-wqPsNP+-+0
9+PsN-vL-zPP0
9P+Q+-zPL+0
9+R+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

17.Ncb5!! cb5 18.a3 Qa3 19.Nb5
Qb4 20.Bd2 Qb5 21.cb5 Ne5 22.Re3
g5 23.Bc3
1-0
Арахангелов Ангел Танев. Роден
на 31 юли 1969 г. в Стара Загора.
Завършил е СПТУ по машинострое
не и роботостроене със специалност
оператор на ЦПУ. С шахмат се зани
мава от 16 годишен, когато научава

правилата на играта от своя баща.
Любител. От 2003 г. участва в ре
дица открити турнири. През март
2006 г. е избран за председател на
ШК „64” Стара Загора. Отделя мно
го усилия за изграждането на дет
ско-юношеска школа към клуба, за
сформирането на представителни
отбори за мъже и жени и организи
рането на открити турнири. Негово
дело е турнирът „Самарско знаме”,
провеждан в чест деня на детето, 1
юни. Един от организаторите на Ме
мориал Васил Калчев. Шахматен
съдия. Той е сред най-активните
шахматни деятели в страната. Биз
несмен.
Арвит Исмет. Роден на ........ До
1977 г. живее и работи в Русе. Със
тезател и треньор
в ДФС „Дунав”.
Участва в редица
ин д и в и д уал н и
турнири, където
постига добри ре
зултати. Негови
възпитаници се
представят успеш
но в първенствата
на страната. След 1977 г. живее в Ис
танбул (Турция). Участвал е в реди
ца турнири, в отбора на Истанбул и
националния отбор на Турция. През
1982 г. завършва съдийски курс в Пу
ла (Юг) организиран от ФИДЕ и ста
ва международен съдия. Като такъв
е ръководил срещи на 4 олимпиади
и 4 Балканиади, като на 2 от тях е
бил главен съдия. Ръководил е пове
че от 300 турнири. Утвърждава се ка
то един от най-добрите шахматни де
ятели на Турция. Бил е председател
на Истанбулския шахматен клуб;
член на бюрото на шахматната феде
рация на Турция; съветник по шах
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матните въпроси в Министерството
на Народната просвета. От 1982 г. до
1991 г. е председател на Съвета на съ
диите в Турция, а от 1991 г. до 2000 г.
е председател на Централния коми
тет на съдиите в Турция. Женен е.
Има двама сина. Пенсионер от меди
цинската академия в Турция.
И. Арвит – Х.Бьорш [E73]
Берлинско лято, 1985 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 d6 4.¤c3
g6 5.e4 Bg7 6.Be2 0–0 7.h4 e6 8.de6
Be6 9.h5 ¤c6 10.hg6 hg6 11.Bg5 ¤d4
12.Bd3 Qa5 13.Qd2 ¤b3 14.ab3 Qa1
15.¤d1 ¦fe8 16.Bh6 Bh8 17.¤e2 b5
18.f4 Bg4 19.0–0 Qa6 20.f5 ¤e4 21.fg6
fg6 22.Be4 ¦e4 23.Qd5 ¦e6 24.Qa8
Kh7 25.¦f7 Kh6 26.Qh8 Kg5 27.g3
Bh5 28.Qd8 Kh6 29.¦f8
1-0
Арнаудов Петър Георгиев. Роден
на 8 август 1986 г. В Пловдив. Ор
ганизирано с шахмат започва да се
занимава от 1999 г. Работи първона
чално с треньора В. Панбукчиян, а
след това се подготвя при Н. Нинов.
Участва с успех в редица открити
турнири у нас и в чужбина. Един
от последните талантливи предста
вители на пловдивската шахматна
школа. Завършил е френската гим
назия в родния си град. В момента
е студент в Националната спортна
академия в София.
Арнаудов Петър Димитров. Роден
на 20 март 1935 г. в Разград. Май
стор на спорта. Още към средата
на 50-те години на миналия век
се очертава като добър състезател.
Многократен шампион на Разград
и окръга. За първи път интерес
ната му и безкомпромисна игра
привлича вниманието по време на
полуфинала за републиканско пър
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венство в София
през 1956 г., къ
дето постига 5,5
т. В следващите
години е неизме
нен участник в
полуфиналите (с
изключение на
двете години в
казармата), но не
успява да се нареди сред победи
телите. Шахматният му талант се
разкрива в пълна степен по време
на следването му в София. Завър
шва Художествената Академия.
През 1963 г. на полуфинала в Со
фия остава 4-ти с 8 т. [+5=6-2], а на
следващата година отново в София
е първи с 11,5 т. [+10=3-1] и полу
чава правото да играе на финала.
Там се представя сравнително доб
ре разделяйки, 7-8 място. Най-доб
ри резултати постига през средата
на 60-те и началото на 70-те годи
ни на миналия век. През 1965 г. ста
ва майстор на спорта и е включен
в националния студентски отбор,
с който участва на 3 световни пър
венства (1965, 1967 и 1968 ). На тях
играе 31 партии и постига 17,5 т.
[+13=9-9]. С представителния отбор
на страната участва на финала на
IV Европейско отборно първенство
в Капфенберг (Ав) през 1970 г. Във
финалите на републиканските ин
дивидуални първенства е участвал
11 пъти. Най-добре се представя
през 1973 г., когато с 9,5 т. от 15
[+7=5-3] разделя 2-4 място. В про
дължение на повече от половин век
играе с успех в много майсторски
и други турнири. През последните
години се изявява и като добър тре
ньор. Има определени заслуги за
спечелените 2 световни титли от В.
Георгиев за хора с увреден слух.

П. Арнаудов – Є. Иванов [D00]
Варна, 2005 г.

1.d4 d5 2.Bg5 h6 3.Bh4 c6 4.c3 Bf5
5.Nd2 Nd7 6.f3 Ngf6 7.g4 Bg6 8.Bg2
e5 9.e3 Bd6 10.Ne2 Qc7 11.Ng3 Bh7
12.Nf5 Bf5 13.gf5 ed4 14.cd4 0‑0‑0
15.Kf2

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zppwqn+pzp-0
9-+pvl-sn-zp0
9+-+p+P+-0
9-+-zP-+-vL0
9+-+-zPP+-0
9PzP-sN-mKLzP0
9tR-+Q+-+R0
xiiiiiiiiy

15...Bh2 16.Rh2 Qh2 17.Bg3 Qh5
18.Qa4 Qf5 19.Qa7 Nf8 20.Qb8 Kd7
21.Qb7 Ke8 22.Qc6 Qd7 23.Qb6 Qf5
24.Rc1 Ne6 25.Bd6 Ng5 26.Ke2 Nd7
27.Qb5 Ne6 28.Kf2 g5 29.e4 Qg6
30.ed5 Nd4 31.Re1 Ne6 32.de6 fe6
33.Bh3
1-0
Артинов Александър Кирилов. Ро
ден на 4 август 1938 г. във Видин.
След
голямото
наводнение през
1942 г. семейство
то му е евакуи
рано в село Княз
Александрово (се
га град Димово).
Образованието си
завършва в Димо
во. В продълже
ние на 35 години работи като стругар
– 10 г. в Димово и 25 г. в Химкомби
ната във Видин. Правилата на шах
матната игра научава 10-годишен.
Участва в редица състезания. От 1969
г. е кандидат майстор. Бил е градски
шампион на Видин и победител в ок

ръжните първенства на Видински ок
ръг през 1976 в Белоградчик и 1987 г.
в Димово. На майсторските турнири
във Враца и Видин покрива норми
те за майстор на спорта. Утвърден е
през 1977 г. Два пъти е участвал в по
луфинали за републиканско първен
ство – София 1969 г. – 12 м. с 3,5 т. от
13 [+3=1-9] с победи над Ст. Хинков,
Д. Бобошевски и Д. Дюлгеров. През
1976 г. представянето му е много поуспешно – 14 място (от 32 участници)
– 5 т. от 9 [+3=4-2] с победи над Б.
Андонов, Пл. Илчев и Ст. Кръстев и
ремита с Р. Ангелов, Зл. Керчев и др.
Дългогодишен участник в отбора на
“Химик”. Победител в турнира “40 го
дини народна власт” във Видин през
1984 г.; в турнирите “17 партизани” в
Макреш; 2-ри на открития турнир в
Козлодуй през 1988 г. и др. Многокра
тен победител с отбора на Химкомби
ната в спартакиадите на химическа
та промишленост.
Артюнов Киркор Керопе. Роден на 6
септември 1933 г. във Видин. След на
воднението през
1942 г. семейство
то му се премества
в село Княз Алек
сандрово
(днес
град Димово). В
продължение на
20 години работи
като миньор в ми
ни Перник, Бобов
дол и Своге. Шахмат играе от 1949 г.
От 1964 г. участва в състезания, но ак
тивно едва от 1967 г. Самоук талант,
който се усъвършенства в шахматни
те клубове. Шахматната му дейност е
свързана преди всичко със Софийски
окръг. Още при първото му участие в
първенството на окръга през 1967 г.
става шампион, като изпреварва след
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ващите го с 3,5 т. През тази година ста
ва кандидат майстор. Играе с успех в
редица майсторски турнири и полуфи
нали. Първото му участие е на полуфи
нала в Кърджали, където постига 4 т.
от 8 [+3=2-3]. На следващата година в
Силистра е на крачка от класиране за
финала. Два кръга преди края вече се
вижда финалист, но губи последните
си партии и остава с 4,5 т. от 8 [+4=13] Най-успешни за него са годините
1971 г., когато на полуфинала в Ловеч
постига 7 т. от 11[+6=2-3] и се класира
за финала; и 1972 г., когато е сред 20те най-силни български шахматисти.
С отбора на Софийски окръг е играл
в “А” група; в първенствата на малки
те градове; в републиканските селски
първенства, в много открити турнири
и първенства. Най-добрият му резул
тат е 1-2 м. в Приморско през 1978 г.
К. Артюнов – Г. Грънчаров [C10]
XXXV Първенство на България, София,
(11),1972 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 de4 4.Ne4 Bd7
5.Bd3 Bc6 6.Nf3 Nd7 7.0‑0 Ngf6 8.Bg5
Be7 9.Nf6 Bf6 10.Bf6 Qf6 11.Be2 0‑0
12.c3 Rad8 13.Qc2 Rfe8 14.Rfd1 Qf4
15.Qd2 Qf6 16.Qg5 Qg5 17.Ng5

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zppzpn+pzpp0
9-+l+p+-+0
9+-+-+-sN-0
9-+-zP-+-+0
9+-zP-+-+-0
9PzP-+LzPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

17...f6 18.Ne6 Re6 19.Bc4 Nf8 20.d5
Bd5 21.Bd5 Rd5 22.Rd5 Rb6 23.b3 Ra6
24.g3 Kf7 25.Rd2 Rc6 26.c4 a5 27.Re1
a4 28.Re3 h5 29.Kf1 h4 30.Ke2 hg3
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31.hg3 g5 32.f4 Kg6 33.Rd5 gf4 34.gf4
f5 35.Rg3 Kf6 36.Rg5 Ne6 37.Rgf5
Kg6 38.Ke3 ab3 39.ab3 b6 40.Rh5 Nc5
41.b4 Ne6 42.f5 Kh5 43.fe6
1-0
Асенова Венка. Родена на 17 ок
томври 1930 г. в София. В шахмат
ни състезания се
включва в края
на 40-те години
и това става сми
сълът на нейния
живот. На нея
п р и н ад л ежа т
много от рекорди
те в женския ни
шахмат, някои
от които едва ли скоро ще бъдат по
добрени. На I републиканско инди
видуално първенство за жени през
1952 г. е втора, а през 1953 г. е ре
публиканска шампионка с фантас
тичния резултат 10 т. от 10. В пери
ода 1959-1966 г. 6 пъти последова
телно е шампионка, като през 1965
г. постига върхов резултат 12,5 т. от
13. В републиканските индивиду
ални първенства е участвала 33 пъ
ти, от които е спечелила 275 т или
69% [+222 =106–71]. С отбора на
Академик (Сф) е завоювала 14 шам
пионски титли, като 9 пъти е била
победителка на своята дъска. Пет
пъти е играла в зонални турнири
за световно първенство – Лайпциг
(1954), Краков (1957), Бад Нойенар
(1963), Варна (1966) и Карлови Ва
ри (1974). Най-доброто є представя
не е на турнира във Варна, където
заема 2 м с 9 т. от 14 [+6=6-2] и се
класира за междузоналния турнир
във Весели (Чех.). В турнирите за
световно първенство е играла 85
партии, от които е спечелила 42
точки [+25=34–26]. Участничка в
първите 7 олимпиади за жени, ка

то в 4 от тях играе на I дъска. В
Оберхаузен (Германия) през 1966 г.
постигна отличен резултат 9,5 т. от
13 [+8 =3-2], с който печели златен
медал за най-добре представила
се шахматистка на олимпиадата.
Още веднъж е победителка на сво
ята дъска (този път играе на 2-ра)
с резултат 8 т. от 11 [+5=6-0]. На
олимпиадите е играла 71 партии и
е спечелила 44 точки [+31=26-14].
Играла е в повече от 40 двустранни
срещи на националния отбор, в ко
ито има положителен резултат и в
много силни и престижни турнири,
като тези в Тбилиси 1961 и 1962 г.;
Белград 1965 г.; Брянск 1965 и мно
го други. Сред върховите є пости
жения се открояват 1 м. в Пьотрков
Трибуналски (1969), 2 м в София
(1966), 3 м. в София (1968), Пьот
рков Трибуналски (1973). През
1969 г. участва в първия турнир за
купата на Европейските шампион
ки във Врънячка баня, където се
класира на 9-то място. Носителка
е на много спортни отличия. През
1965 г. е утвърдена за междунаро
ден майстор, а в края на 1986 г., ме
сец преди смъртта є, и за гросмай
стор. От 1967 г. е заслужил майстор
на спорта. Многократно е включва
на в 10-те най-добри шахматисти
на страната. През всичките тези го
дини не се отделя от своята профе
сия на лекар. Умира на 29 декемв
ри 1986 г. в София.
М. Лазаревич – В. Асенова [B23]
Оберхаузен, олимпиада, 1966 г.

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 e6 4.¤f3 g6 5.Be2
Bg7 6.d3 ¤ge7 7.0‑0 0‑0 8.Qe1 d6 9.Qh4
¤d4 10.¤d4 cd4 11.¤b1 ¤c6 12.Qh3 f5
13.ef5 ef5 14.a3 Be6 15.¤d2 Kh8 16.¤f3
Bg8 17.Bd2 Qd7 18.¦ae1 ¦ae8 19.¤g5 Bf6
20.¤e4 Bg7 21.c4 ¦e7 22.¤g5 Bf6 23.¤f3

¦fe8 24.Bd1 ¦e1 25.¦e1 ¦e1 26.¤e1 ¤e7
27.Qf3 Qc7 28.Qe2 d5 29.b3 a6 30.¤f3 dc4
31.dc4 a5 32.a4 ¤c6 33.¤e1 Bf7 34.¤d3
Qd6 35.Qe1 b6 36.Bf3 ¤d8 37.¤e5 Bg8
38.Qe2 ¤f7 39.¤d3 Qd7 40.Bd5 ¤d6
41.Qf3 ¤e8 42.Bg8 Kg8 43.c5 bc5 44.¤c5
Qd6 45.¤d3 Qe6 46.¤c5 Qd6 47.¤b7
Qe6 48.Kf1 Kg7 49.Qd3 ¤c7 50.¤a5 ¤d5
51.¤c4 ¤c3 52.Bc3 dc3 53.a5 Qc6 54.Qc2
Qc7 55.g3 Qc6 56.¤e3 Qb5 57.Kg2 Qa5
58.Qd3 Qa8 59.Kh3 Qc6 60.¤c2 Qe6
61.Qc4 Qd7 62.¤b4 Qd1 63.Qc7 Kh6
64.Qc4 Bg7 65.Qe6 Qf1 66.Kh4 Qg2 67.h3
Qf3
0-1
Аспарухов Първан Димитров. Ро
ден на 17 декември 1958 г. в Пер
ник. Организира
но с шахмат за
почва да се зани
мава твърде къс
но – през 1975 г.
под ръководство
то на С. Аспару
хов (съвпадени
ето на имената
е случайно). През същата година
участва и в шахматни състезания
– с отбора на Перник играе на ре
публиканското отборно първенство
за юноши в Благоевград. На след
ващата година на първенството в
Михайловград е най-добре пред
ставилия се пернишки състезател,
постигнал 5 т. от 7 на своята дъска.
Градски шампион на Перник за мъ
же за 1996 г. и 2000 г. От 2000 г.
редовно играе в полуфиналите за
републиканско индивидуално пър
венство. През 2002 г. се класира за
финала. Отпада на 1/16 финалите.
Участва в много открити турнири.
Основен състезател от представи
телния градски отбор. През послед
ните 10 години е член на УС на ШК
“Ю. Бендерев”. Негов председател
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през 2000-2001 г. Шахматист с под
чертан активен стил на игра.
В.Ермишин – П. Аспарухов [D10]
5th Мемориал “Георгиев-Кесаровски”,
Слънчев бряг,2006 г.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.e3
Bf5 5.Bd3 Bd3 6.Qd3 e6 7.Nge2 Bd6
8.0‑0 Nbd7 9.Bd2 0‑0 10.Rad1 Qe7
11.e4 de4 12.Ne4 Ne4 13.Qe4 Nf6
14.Qf3 Qc7 15.h3 Rad8 16.Bc3 Be7
17.Ng3 Rd7 18.Rd3 Rfd8 19.Rfd1
Qb6 20.a3 Qa6 21.b3

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zpp+rvlpzpp0
9q+p+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zPPvLR+QsNP0
9-+-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

21...Qa3 22.Ra1 Qb3 23.Ba5 Qb2
24.Bc3 Qc2 25.Ra7 Qb1 26.Kh2 Qb6
27.Ra1 Qc7 28.Kg1 h6 29.Rad1 b5
30.c5 Nd5 31.Bd2 Ra8 32.Ra3 Ra3
33.Qa3 Qa7 34.Ra1 Qa3 35.Ra3 Bf6
36.Ne2 Rb7 37.f4 b4 38.Rb3 Ra7
39.Kf2 Ra3 40.Rb2 Rd3 41.Bb4 Bd4
42.Nd4 Rd4 43.Ba5 Rf4 44.Ke2 Rc4
45.Bb6 e5 46.Ba7 Rb4 47.Rb4 Nb4
48.Ke3 f6 49.Bb8 Kf7 50.Bd6 h5 0-1
Аспарухов Сашо Иванов. Роден
на 7 октомври 1932 г. в Перник. С
шахмат се занимава от 1948 г. но ка
то шахматист се оформя в периода
1950 – 1955 г. по време на следване
то си в Харков (СССР), където пок
рива нормата за I разряд. Машинен
инженер. Дългогодишен преподава
тел в техникума по механотехника
в Перник. В продължение на пове
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че от 25 години е
основен състеза
тел в отбора на
града.
Поради
служебни ангажи
менти не участва
в индивидуални
състезания извън
Перник. Играе на
полуфинала за ре
публиканско първенство през 1964
г., където се класира на 8 м. с 6 т
[+5=2-6]. Майстор на спорта от 1974
г. Участник в няколко международ
ни и майсторски турнири в Перник.
Дълги години работи като треньор с
деца и юноши. През 1978 г. под не
гово ръководство женският отбор на
„Миньор” (Пк) става републикански
шампион. Шахматист с вярно пози
ционно чувство.
С. Аспарухов – Р. Ничевски [E90]
Перник, 1977 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Bg7 4.e4 d6
5.h3 0‑0 6.¤f3 c5 7.d5 e6 8.Bd3 ed5
9.ed5 a6 10.0‑0 ¦e8 11.Bf4 b6 12.Qd2
¦a7 13.¦fe1 ¦ae7 14.¦e7 Qe7 15.Bh2
¤bd7 16.¤a4 Qf8 17.¦b1 ¤h5 18.b4
f5 19.bc5 bc5 20.¤b6 ¤b6 21.¦b6 f4
22.¤g5 Qe7 23.Bf4 Qe1 24.Bf1 ¤f4
25.Qf4 ¦f8 26.Qe3 Qa1 27.¤f3 Bd4
28.Qe2 a5 29.¦d6 a4 30.g4 a3 31.¦c6
Bd7 32.¤d4 cd4 33.¦a6 Qc3 34.¦a7
Be8 35.d6 Bf7 36.d7 Qb4 37.Qd3 Qd6
38.Qa3 Qa3 39.¦a3 ¦d8 40.¦a7 Be6
41.c5 Bd7 42.Bc4 Kf8 43.f3 Ke8 44.Kf2
¦c8 45.¦a5 Bc6 46.Ke2 g5 47.Bb5 Bb5
48.¦b5 Kd7 49.Kd3 Kc6 50.Kc4 ¦f8
51.¦b6 Kc7 52.¦b3 ¦a8 53.Kd4 ¦a2
54.¦e3 ¦d2 55.Ke5 ¦c2 56.Kf6 h6
57.Kg6 ¦c5 58.Kh6 Kd7 59.Kh5 ¦a5
60.h4
1-0
Атанасов Анатоли Пламенов. Ро
ден на 8 август 1995 г. С шахмат

започва да се занимава от 8 го
дишна възраст под ръководството
на мс Хр. Илиева. През 2007 г. на
ДИП в Слънчев бряг печели брон
зов медал в първенството по кла
сически шах на юношите до 12 г.
и златен в турнира по блиц. Побе
дител е в своята възрастова група
в турнира за „Купата на слона“ в
София. Много добре се предста
вя на открития турнир в Слънчев
бряг „Мемориал Георгиев – Кеса
ровски“, където покрива нормата
за кандидат майстор на спорта.
С отбора на СШК „Плевен ХХI“ е
шампион за юноши до 12 г. Играе
на световното първенство в Анта
лия (Турция).
Атанасов Борислав Петров. Ро
ден на 26 юни 1948 г. в Габрово. За
вършва ВМГИСофия през 1971
г., специалност
„Инженерна гео
логия и хидроло
гия”. Шахмат иг
рае от ученичес
ките си години,
но се усъвършен
ства по време на
следването си. Играе в редица със
тезания. Кандидат майстор от 1967
г.. С три бала за майстор на спорта.
По-високи резултати постига: 1967
г. София, младежки турнир – 1-2
м.; 1968 г., София, първенство на
Славия – 2 м.; Габрово 1977, 1978
и 1982 г. - 1м., 1979г. кандидат
майсторски турнир – 3 м.; Габрово,
майсторски турнири 1975 г. – 4 м.;
1979 г. 3 м.; Севлиево, опен Елпром
1987 г. – 3 м.; Павликени – 1995 г.
– 7 м.; Търговище 1996 г. – 5 м.;
Славяново 1994 г. – 2 м.; 1997 г. 4
м.; 1998 г. – 5 м.; 1999 г. – 3 м. Мно

гократен участник в градските и
окръжните първенства на Габров
ски окръг – победител през 1974 г.
и 1986 г., втори през 1973 г., 1978
г., 1979 г. и 1984 г. и трети през
1980 г. и 1987 г. От 1973 г. с малки
изключения е основен състезател в
отбора на ДФС „Янтра”, а след това
в ШК „Габрово” и ШК „Орловец 97”.
Петкратен междуобластен шампи
он (1993, 1995, 2002, 2003 и 2005
г.). След завършване на висшето
си образование започва да играе ко
респондентен шах – играл е в 3 фи
нала, за републиканско и един за
европейско първенство, полуфинал
на IX oлимпиада, полуфинал за IV
ИП и няколко двустранни срещи
на националния отбор. Организи
ра първенства по кореспондентен
шах на Габровски окръг. Занима
ва се и с шахматна композиция
(участва в световното първенство
през 1998-2000г.). Осем пъти учас
тва в републиканските първенства
по решаване на задачи и етюди.
Има 2 трети и 4 четвърти места.
Повече от 20 години е основен ор
ганизатор на шахматните прояви
в Габрово и окръга. Работи и като
треньор с подрастващи. Подготвил
е десетки шахматистки, завоювали
много призови места от държавни
те първенства и други турнири.
Б.Атанасов – Н. Зайков [B48]
¼ финал, РИП, София, 1971 г.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤c6 5.¤c3 Qc7 6.Be3 a6 7.g3 b5 8.Bg2
Bb7 9.0‑0 ¤f6 10.Bf4 d6 11.¤db5 ab5
12.¤b5 Qb6 13.¤d6 Bd6 14.Bd6 ¦d8
15.c4 ¤d7 16.Qg4 g6 17.Qh4 f6 18.c5
Qb4 19.¦fe1 Kf7 20.e5 Qh4 21.gh4
¤de5 22.Be5 fe5 23.b4 Ba8 24.Bc6
Bc6 25.a4 ¦d4 26.b5 ¦g4 27.Kf1 Bf3
28.¦e5 ¦a8 29.a5 Bd5
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XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+-+-+k+p0
9-+-+p+p+0
9zPPzPltR-+-0
9-+-+-+rzP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-zP0
9tR-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

30.¦d5 ed5 31.b6 ¦b4 32.a6?? Ke7
33.Ke2 Kd7 34.Kd3 Kc6 35.Kc3 ¦b5
36.Kd4 ¦d8 37.b7 ¦e8 38.f3 ¦d8 39.¦e1
¦b4 40.Kd3 ¦a4 41.¦b1 Kc7 42.¦b6 d4
43.¦f6 ¦a3 44.Kc4 ¦c3 45.Kb5 d3 46.c6
d2 47.¦f7 Kb8 48.Kb6 ¦b3 [48...Rc6 –+]
49.Kc5 ¦d5?? 50.Kc4 d1Q?? 51.c7 Ka7
52.c8¤ Ka6 53.b8¤ ¦b8 54.¦a7
1-0
Атанасов Господин Стефанов
(Динко). Роден на 23 август 1939 г.
в Хасково, където
започва да играе
шах. От 1952 г.
живее във Варна.
През 1954 г. се
класира на 3-то
място в градското
първенство за мъ
же и е включен в
отбора на Варна
на републиканското отборно първен
ство.През 1955 г. е градски юношес
ки шампион на Варна. По време на
военната си служба в Петрич става
два пъти градски първенец. С него
во участие отборът на Благоевград
ски окръг за първи път се класира
и играе в “А” РШГ. От 1960 г. следва
стоматология в София и играе в от
бора на “Академик”, с който става 3
пъти шампион на страната. Един от
най-талантливите представители на
Варненската шахматна школа. Отк
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роява се с интересна нешаблонна и
тактически комбинационна игра.
Участва в два финала – през 1966 г.
разделя 10-12 м. с 9,5 т. от 19 [+4=114], като покрива нормата за майстор
на спорта и през 1972 г. – 7-8 м. с
11,5 т. от 19 [+7=9-3]. През 1966 г. е
включен в националния студентски
отбор и участва на световното пър
венство. Два пъти е окръжен първе
нец на Варна (1969 г. и 1983 г.) В про
дължение на 20 години играе на 7
републикански отборни първенства
неизменно на I дъска от отбора на
ЖСК-Спартак (Вн). През последните
години работи като стоматолог и ряд
ко участва в официални състезания
(предимно във Варна). Има победи
над редица титуловани състезатели.
З.Рибли – Г. Атанасов [E66]
Лайпциг, 1973 г.

1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.c4 Bg7 4.d4 0‑0
5.Bg2 c5 6.Nc3 Nc6 7.d5 Na5 8.Nd2 d6
9.0‑0 a6 10.Qc2 Bd7 11.b3 b5 12.Bb2
Rb8 13.Rab1 Bh6 14.f4 bc4 15.bc4
Rb4 16.a3 Rb7 17.Ba1 Bg7 18.Na2
Qc7 19.Rb7 Nb7 20.Rb1 Bc8 21.Bc3
e5 22.Qb2 Ng4 23.Nc1 f6 24.Nd3 Qe7
25.e4 h5 26.Bf3 Nd8 27.Qb6 Qd7 28.h3
Ne3 29.Nf2

XIIIIIIIIY
9-+lsn-trk+0
9+-+q+-vl-0
9pwQ-zp-zpp+0
9+-zpPzp-+p0
9-+P+PzP-+0
9zP-vL-snLzPP0
9-+-sN-sN-+0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

29...Bh6 30.f5 gf5 31.ef5 Qf5 32.Qc7
Nf7 33.h4 Qg6 34.Kh2 Nc4 35.Nde4 Bg4
36.Bg4 hg4 37.Ng4 Bg7 38.Ngf2 f5 39.Nd2

Na3 40.Rb3 Nb5 41.Qc6 e4 42.Bg7 Qg7
43.Qd7 Nd4 44.Ra3 Qh6 45.Nc4 Nf3
46.Kg2 Qc1 47.Ne4 fe4
0-1
Атанасов Илия. Роден през 1934 г.
в село Войводово, Хасковско. Един
от най-добрите селски шахматисти в
страната. С увредено зрение. Това оба
че не му пречи да се занимава упори
то с шахмат, да изучава шахматната
теория, а от началото на 60-те години
да участва и в състезания на най-ви
соко ниво. Многократен шампион на
Хасковски окръг и като такъв играе
в редица полуфинали за републикан
ско първенство. Дебютът му е през
1960 г. на полуфинала в Ямбол – 4 т.
[+1=6-4] – 10-то място. През 1962 г. в
Търново показва по-добър резултат –
6,5 т. [+4=3-5] – 6 м.; през 1963 г. в Асе
новград се представя по-слабо – 8-10
м. с 6 т. [+5=2-6], а през1964 г. в Пле
вен е 4-ти с 8,5 т. [+7=3-3]. Отлично
се представя в I открито първенство
на България в София през 1966 г.,
където разделя 5-7 м. с 7 т. [+7=0-3] и
покрива първия си бал за майстор на
спорта. На полуфинала в Кърджали
през 1967 г. съвсем малко не му дости
га, за да се класира за финала. След
4-ия кръг, с 3 т. е сред лидерите. Губи
от Л. Спасов, но след 2 победи над Г.
Латинов и Хр. Геренски отново се връ
ща в челото. Загубата му в последния
кръг от П. Попов му затваря вратата
за финала. Завършва с 5 т. [+4=2-2]
и 5 място. Покрива втори майсторски
бал. За майстор на спорта е утвърден
през 1968 г. В следващите години иг
рае в редица майсторски турнири, по
луфинали, а по-късно и открити тур
нири, като винаги се представя добре.
Най-добрите му постижения са: 1968
г. – полуфинал в Ямбол, 7-9 място с
4,5 т. [+2=5-1]; майсторски турнир в
Сливен – 4-6 м. с 6,5 т. [+4=5-2] със

Ст. Мечкаров и К. Царев; майсторски
турнир в Бургас – 4-6 м. с 6,5 т. [+3=71]; 1969 г. – майсторски турнир в Тър
говище – 5-6 м. с 6,5 т. [+4=5-2] с К.
Писков; майсторски турнир в Сливен
– 4 м. с 7 т. [+3=8-0]; 1970 г.- Примор
ско, открит турнир 3-6 м. с 7 т. от 11;
„Б” международен турнир – 5 м. с 6,5
т.[+5=3-3]; 1972 г. майсторски турнир
в Силистра – 2-3 м. с 8 т. [+5=6-0] и др.
През 1971 г. с отбора на Хасковски ок
ръг, в който играе на I дъска, участва в
републиканското отборно първенство.
Многократен шампион в първенства
та на Съюза на слепите. През 1982 г.
в I турнир на незрящите шахматисти
във Варна заема 3-то място непосред
ствено след световния шампион Кри
лов и бившия носител на титлата Ру
денски (и двамата от СССР). В следва
щите години постепенно ограничава
участията си в турнири. В началото
на 60-те години се включва и в състе
занията по кореспондентен шах. Иг
рае на финала на II републиканско
първенство, в който заема 8 м. с 4 т.
[+4=0-6]. Умира през 1999 г.
Ил. Атанасов – Д. Панталеев [B06]
I Открито първенство на България,
София, (10), 1966 г.

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.f4 c5 4.c3 cd4
5.cd4 Qb6 6.Nf3 d6 7.Nc3 Nc6 8.Nd5
Qd8 9.h3 Nf6 10.Nf6 Bf6 11.e5 Bg7
12.Bc4 0‑0 13.0‑0 Bf5 14.Kh2 Rc8
15.Qe2 de5 16.de5 Nd4 17.Nd4 Qd4
18.Bb3 Be4 19.Qf2 Qb4 20.Bd2 Qb5
21.Rfc1 a5 22.Qe3 g5 23.g3 gf4 24.gf4
Bf5 25.a4 Qa6 26.Rc8 Rc8 27.Bc3 e6
28.Rd1 Bh6 29.Rg1 Kh8 30.Rd1 Rg8
31.Bd4 b5 32.Rg1 Rd8 33.Qg3 Qc8
34.Qh4 Bg7 35.Qg5 Bg6 36.Rc1 Qa8
37.Rd1 h6 38.Qh4 Rc8 39.Qf2 b4
40.Bb6 h5 41.Rd7 Bh6 42.Be3 Qe4
43.Rd4 Qb1 44.Rd1 Qf5 45.Rd7 Qe4
46.Rd4 Qb7
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XIIIIIIIIY
9-+r+-+-mk0
9+q+-+p+-0
9-+-+p+lvl0
9zp-+-zP-+p0
9Pzp-tR-zP-+0
9+L+-vL-+P0
9-zP-+-wQ-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

47.f5 Be3 48.Qe3 Bf5 49.Qh6 Kg8
50.Qh5 Bg6 51.Rg4 Kg7 52.Qg5 Qf3
53.Rg3 Qf5 54.Qe3 Qb1 55.Qf2 Qf5
56.Qe3 Rd8 57.Rf3 Qe4 58.Qe4 Be4
59.Rf2 Rd3 60.Bc4 Re3 61.Re2 Re2
62.Be2 Kg6 63.Bb5 Kg5 64.Kg3
Bg6 65.Be8 Kf5 66.Kh4 Ke5 67.Kg5
Bf5 68.h4 f6 69.Kh6 Bg4 70.h5
Kf4 71.Bd7 b3 72.Kg6 Bh5 73.Kh5
e5 74.Be6 f5 75.Kg6 e4 76.Bb3 e3
77.Bd1 Ke4 78.Kg5 Kd3 79.Kf5 Kd2
80.Bf3 Kc2 81.Ke4
1-0
Атанасов Ксений. Роден на 20 ап
рил 1901 г. във Варна. Завършва
Варненското тър
говско училище и
след края на Пър
вата световна вой
на заминава за
Мюнхен, където
следва търговски
науки. В Мюнхен
се оформя като до
бър шахматист.
След завръщането си в България
полага огромни усилия за създава
нето на Варненския шахматен клуб
(1924). На учредителното му събра
ние е избран за негов подпредседа
тел. Участник в първото неофици
ално първенство на България през
1926 г. във Варна (1-3 м.). В следва
щите години развива голяма органи
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заторска дейност за създаването на
шахматния съюз в България и при
емането му в Международната шах
матна федерация (ФИДЕ) – обикаля
страната на собствени разноски, про
пагандира шахмата, изнася лекции
и беседи, дава сеанси на едновремен
на игра. Един от участниците в Уч
редителния конгрес на Българския
шахматен съюз през 1928 г. в Тър
ново. Шампион на Варна за 1932 и
1933 г. Участник в първите три пър
венства на страната. Първият бъл
гарски шахматист играл в междуна
роден турнир (Букурещ, 1934 г.; 3 м).
Играл е и мач с шампиона на Мюн
хен за 1930 г. Гебхард, завършил на
равно – 3:3. Умира на 1 февруари
1936 г. от кръвна инфекция.
К. Атанасов – Г. Гешев [C29]
София, 1927 г., мач, 6 партия

1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.f4 d5 4.fe5
¤e4 5.¤f3 Be7 6.Qe2 ¤g5 7.d4
¤e6 8.Be3 a6 9.Qf2 Bd7 10.Bd3
Bc6 11.0‑0 0‑0 12.Qg3 ¤d7 13.Qh3
g6 14.¦f2 ¤g5 15.¤g5 Bg5 16.¦af1
Be3 17.Qe3 Qh4 18.¦f4 Qe7 19.Qf3
Qe6 20.g4 ¦ae8 21.h4 f6 22.ef6 Qe3
23.Qe3 ¦e3 24.Kf2 ¦e6 25.g5 Kf7
26.h5 ¦fe8 27.hg6 hg6 28.¦h4 ¤f8
29.¦fh1 Bb5 30.¤b5 ab5 31.Bb5
¦a8 32.Bd3 ¦a2

XIIIIIIIIY
9-+-+-sn-+0
9+pzp-+k+-0
9-+-+rzPp+0
9+-+p+-zP-0
9-+-zP-+-tR0
9+-+L+-+-0
9rzPP+-mK-+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

33.¦h7 Ke8 34.¦c7

1-0

Атанасов Марин Владимиров. Ро
ден на 19 април 1954 г. в Благоевг
рад.
Правилата
на
шахматната
игра научава в
ученическите си
години. В шах
матни състезания
участва епизодич
но. През 1980 г.
покрива нормата
за кандидат-май
стор на открития турнир в Староза
горските минерални бани и на меж
дународния турнир в Благоевград.
По-добри резултати постига през:
1998 г. – Благоевград, зонално отбор
но първенство за мъже, 1 м отборно и
победител на IV дъска с 4,5 т. от 5 и
2004 г. – първа браншова спартакиа
да в системата на В и К – 1 м., с 6,5 т.
от 7. През последните години работи
успешно като треньор и организатор.
Неговите възпитаници са спечелили
12 златни, 5 сребърни и 8 бронзови
медали от държавните индивидуал
ни първенства и купите на България
в различните възрастови групи. През
2006 г. подготвените от него млади
шахматисти печелят шампионските
титли в ДОП за момчета и момичета
до 14 г. Негов възпитаник е един от
най-големите български таланти К.
Бербатов – бронзов медалист от Евро
пейското първенство в Херцег Нови
през 2005 г., утвърден за фиде-май
стор. В момента работи като треньор
и председател на ШК “Виктори” (Бл).
Атанасов Марко. Роден на 15 януа
ри 1915 г. Изявява се на студентски
те първенства в края на 30-те и на
чалото на 40-те години на миналия
век – през 1942 г. е 3-ти с 6 т. от 9
[+5=2-2], а през 1943 г. – 2-ри, с 9 т.
от 11 [+8=2-1] По-късно печели Со

фийското областно първенство (заед
но с Г. Згурев) и през 1947 г. участва
на финала на ХII републиканско
индивидуално първенство, където
разделя 12-13 място с 6,5 т. от 17
[=5=3-9] През тези години (1947
и 1948 г.) участва и в Софийските
градски отборни първенства. След
това се оттегля от активна състеза
телна дейност и повече не участва
в състезания. Умира на 9 октомври
2006 г. в София.
М. Атанасов – Ст. Мечкаров [E73]
Градско отборно първенство, Со
фия,1948 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6
5.Be2 0‑0 6.Be3 e5 7.de5 de5 8.Qd8
Rd8 9.Bg5 c6 10.Nf3 Nbd7 11.0‑0‑0
Re8 12.Rd6 Ng4 13.Bh4 Bf8 14.Rdd1
Bc5 15.Rhf1 Ngf6 16.Nd2 Be7 17.Nb3
Ne4 18.Ne4 Bh4 19.Nd6 Rd8 20.Na5
Nc5 21.b4 Ne6 22.c5 Rb8 23.Nac4
Nd4 24.Bd3 f6 25.Nc8 Rbc8 26.Nd6
Rb8 27.Bc4 Kg7

XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+-+0
9zpp+-+-mkp0
9-+psN-zpp+0
9+-zP-zp-+-0
9-zPLsn-+-vl0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-mKR+R+-0
xiiiiiiiiy

28.f4 b5 29.fe5 Bg5 30.Kb2 bc4
31.Rd4 Rb4 32.Kc3 Rbb8 33.e6
f5 34.Kc4 Be7 35.g4 Bf6 36.Rd3
fg4 37.e7 Re8 38.Ne8 Re8 39.Rd7
Re7 40.Re7 Be7 41.Rd1 h5 42.Rd7
Kf6 43.Rc7 h4 44.Rc6 Kf5 45.Rc7
Bf6 46.c6 g3 47.hg3 hg3 48.Ra7
g2 49.c7 g1Q 50.c8Q Kg5 51.Qc5
Qc5 52.Kc5 Kf5 53.a4 g5 54.Rd7
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g4 55.a5 Bg5 56.Rd3 Ke4 57.Rd4
Kf3 58.a6 g3 59.a7 g2 60.a8Q Kf2
61.Rg4 Be3 62.Kc4
1-0
Атанасов Петко. Международен
майстор. Роден на 14 януари 1948 г.
в Русе. Възпита
ник на Русенската
шахматна школа.
Израства под гри
жите на Р. Филчев
и бързо се утвър
ждава като един
отнай-перспектив
нитемладишахма
тисти в страната.
През 1963 г. става републикански шам
пион за юноши, след като побеждава в
допълнителен мач своя съгражданин
Зл. Гунев. Още два път е шампион на
страната – през 1965 и 1966 г. Отлично
се представя и на юношеската среща
срещу Румъния в Русе през 1967 г. На
републиканските първенства за мъже
е играл 4 пъти. Най-добре се представя
през 1977 г.- 5-8 м с 8 т. от 15 [+2=121]. Победител е в редица майсторски
турнир, сред които и този в Пловдив
през1967 г. и на международния тур
нир в Русе през 1983 г. Майстор на
спорта от 1968 г. С националния отбор
на България 3 пъти участва на Све
товните студентски първенства [1968,
1969 и 1970 г.], като най-добре се пред
ставя през 1968 г. на първенството в
Ибс (Ав), където става победител на III
дъска с резултат 9 т. от 12 [+7.4-1]. С
отбора на “Дунав” (Рс) дълги години иг
рае успешно в републиканските отбор
ни първенства. Изявява се много доб
ре като шахматен педагог и треньор.
С огромни заслуги за въвеждането на
В. Топалов в големия шахмат и офор
мянето му като шахматист от супер
класа. Негова възпитаничка е и мм Т.
Плачкинова. В последните години пос
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тепенно се оттегля от активна състеза
телна дейност..
П. Атанасов (2315) – С. Бохосян (2415)
[B06]
Първенство на България, Перник, 1975
г.

1.e4 g6 2.d4 d6 3.¤c3 Bg7 4.Bg5
c6 5.Qd2 b5 6.f4 b4 7.¤d1 a5 8.¤f3
¤f6 9.Bd3 Bg4 10.0‑0 d5 11.e5 ¤e4
12.Qe3 Bf3 13.¦f3 ¤g5 14.fg5 e6
15.¤f2 h6 16.¤h3 h5 17.¦af1 0‑0
18.Qf2 ¦a7 19.¤f4 c5 20.c3 ¤c6
21.Qh4 Bh6 22.¦g3 Bg7

XIIIIIIIIY
9-+-wq-trk+0
9tr-+-+pvl-0
9-+n+p+p+0
9zp-zppzP-zPp0
9-zp-zP-sN-wQ0
9+-zPL+-tR-0
9PzP-+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

23.¤h5 gh5 24.Qh5 ¦e8 25.Qh7
Kf8 26.g6 f5 27.ef6 Bf6 28.g7 Ke7
29.g8Q Kd6 30.dc5 Kc5 31.Qa7
¤a7 32.Qf7 Be7 33.Qe6 Bd6 34.Qf7
Kb6 35.¦g6 ¤c8 36.Qd5 Ka7 37.¦g7
¦e7 38.¦e7 ¤e7 39.Qc4 ¤d5 40.¦f7
¤e7
1-0
Атанасов Радислав Йорданов. Ро
ден на 5 август 1960 година в София.
Завършил
142
ЕСПУ с препо
даване на руски
език. През 1986 г.
завършва „психо
логия” в СУ „Кл.
Охридски”, с вто
ра специалност
„английски език”.
От ноември 1988

г. е редовен преподавател по шахмат
в Националната спортна академия,
а от 1999 г. и хоноруван към СУ „Кл.
Охридски”. С шахмат организирано
се занимава от 9 годишна възраст.
През 1973 г.се класира на 6-то място
в Столичното първенство за пионе
ри, на следващата година е 2-ри в
своята възрастова група на турнира
в Приморско. През 1974 г. с отбора на
„Славия” е републикански шампион
за пионери. През 1979 г. е сребърен
медалист от отборното първенство за
юноши ст.възраст. Победител в кръ
говия полуфинал на „Славия” с 9 т.
от 11. Редовната си военна служба
отбива в поделението на ГУСВ в Со
фия, което му дава възможност неп
рекъснато да се занимава с шахмат
и да участва в състезания. През тези
години покрива 3 бала за майстор
на спорта (2 в София и един на Злат
ните пясъци), с което звание е удос
тоен през 1980 г. Като студент играе
предимно в отборни състезания – ре
публикански шампион е с отбора на
университета. Автор е на първата у
нас дипломна работа на шахматна
тематика „Евристични аспекти на
шахматното творчество”, защитена
с отличен към катедра „Психология”
на СУ. Заедно със Здр. Недев, Р. Ан
гелов и Кр. Беровски е съставител
на „Шахматен наръчник”; преводач
е на книгата „Защо изучаваме шах
мат в училище” от Ю. Бланко. През
последните години се утвърждава
като един от добрите български шах
матни съдии. Бил е съдия на европей
ското отборно първенство в Пловдив
през 2003 г, на мача В. Топалов – В.
Ананд, на много първенства от дър
жавния спортен календар. На супер
турнира „M tel masters” през 2005 и
2006 г. е ръководител на пресцентъ
ра. От 2005 до 2008г. е член на УС на

БФШ и председател на комисията
„Шах в училище”.
Р. Атанасов – Б. Андонов [D16]
Отборно първенство, Златни пясъци,
1999 г.

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
dc4 5.a4 a5 6.e4 Bg4 7.Bc4 e6 8.0‑0
Bf3 9.gf3 Be7 10.Kh1 0‑0 11.¦g1Kh8
12.Be3 ¤bd7 13.Qe2 e5 14.¦ad1 Qc7
15.Ba2 ed4 16.Bd4 Bc5 17.Qe3 Bd4
18.¦d4 g6 19.¦gd1 ¦ae8 20.f4 ¤c5
21.f3 ¦e7 22.¦d6 ¤fd7 23.Qd4 f6 24.e5
fe5 25.fe5 b6 26.f4 Kg7 27.Kg2 ¦f5
28.Bb1 ¦f8 29.h4 ¤b3 30.¦d7
1-0
Атанасов Радой Александров. Ро
ден на 28 февруари 1931 г. в Пет
рич. Образование – средно специал
но. Живее и работи в Габрово. Кан
дидат-майстор на спорта от 1972 г.
Участник в градски (шампион на
града през 1955 г.) и окръжни пър
венства на Габровски окръг. Люби
тел на шахматната композиция,
печелил конкурси по решаване на
шахматни задачи и етюди на сп.
„Шахматна мисъл”. Като спортен де
ятел в системата на БСФС участва
активно в организацията на шахмат
ните състезания в града и окръга.
Атанасов Христо. Роден през 1919
г. Представител на Варненската
шахматна школа. Играе главно в
периода между 1950 – 1958 г. Игра
та му е здрава, но без голям творчес
ки заряд. Участва в 3 полуфинала.
Най-добре се представя през 1954 г.
в София, където постига 8,5 т. от 13
[+6=5-2] и се класира на 3 м. което
му дава правото да играе за фина
ла. Там представянето му не е добро
– с 5 т. от 19 [+2=6-11] заема 19 м.
Победител е на майсторския турнир
във Варна през 1958 г. След това
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почти не участва в шахматни състе
зания. Годината на смъртта му не е
известна.
Є. Стефанов – Хр. Атанасов [E04]
Майсторски турнир, Варна, 1958 г.

1.d4 e6 2.g3 c5 3.Nf3 d5 4.Bg2
Nc6 5.0‑0 Nf6 6.c4 dc4 7.Qa4 Qb6
8.Ne5 Bd7 9.Nd7 Nd7 10.d5 ed5
11.Bd5 Rc8 12.Qc4 Nde5 13.Qe4
Be7 14.f4 Nd7 15.Qf5 Nd8 16.Nc3
Qf6 17.Qg4 Nb6 18.Rd1 0‑0 19.e4
c4 20.Qf3 Bc5 21.Kg2 Nc6 22.e5
Qe7 23.Be3 Be3 24.Qe3 Qb4
25.Rd2 Nd5 26.Nd5 Qa5 27.Rad1
Kh8 28.a3 h6 29.g4 Rcd8 30.Qf3
Rd7 31.Nc3 Rd2 32.Rd2 Rd8 33.Rd5
Qb6 34.Qe2

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9zpp+-+pzp-0
9-wqn+-+-zp0
9+-+RzP-+-0
9-+p+-zPP+0
9zP-sN-+-+-0
9-zP-+Q+KzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

34...Rd5 35.Nd5 Qd4 36.Ne3
Qf4 37.Nc4 Nd4 38.Qd1 Qe4
39.Kf2 Qf4 40.Kg2 b5 41.Nd6 Kg8
42.Nf5 Qe4 43.Kg3 Nf5 44.gf5 Qe5
45.Kg4 Qe4 46.Kg3 Qf5 47.Qb3 a5
48.h4 a4
0-1
Ацев Александър Благоев. Ро
ден на 25 септември 1953 г. Един
от най-добрите млади шахматисти
на Славия в началото на 70-те го
дини. Играе с успех в столичните
първенства за юноши и през 1973
г. получава възможността да учас
тва в републиканското индивидуал
но първенство в Търговище, където
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заема 5-7 м. с 6
т. от 9. Играл е с
успех и в редица
други турнири.
По-добри резул
тати е постигнал
в
Приморско,
1974 г. юноши,
4-8 м. с 6,5 т. от
9. Участник е в I
международен турнир на Славия
през 1975 г. в София – 11 м. с 2 т.
[=2=0-9]. Има два бала за майстор
на спорта. Медалист с отборите на
Славия за юноши и мъже. От края
на 70-те години почти не участва в
състезания. Занимава се с бизнес.
Отборът на неговата фирма АЛБА
ТМ е Световен и Балкански шам
пион сред работническите колекти
ви.
Äèìèòðîâ, Êðúñòþ - Àöåâ, Àëåêñàíäúð
[E60]
ј-финал РИП, София (2), 05.05.1973

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.d4 c5 4.d5 b5
5.cb5 a6 6.ba6 Ba6 7.Nc3 d6 8.g3 Bg7
9.Bg2 0–0 10.0–0 Nbd7 11.Re1 Qa5
12.Qc2 Rfb8 13.h3 Bc4 14.Nd2 Nb6
15.Nc4 Nc4 16.Rd1 Nd7 17.Bf1?

XIIIIIIIIY
9rtr-+-+k+0
9+-+nzppvlp0
9-+-zp-+p+0
9wq-zpP+-+-0
9-+n+-+-+0
9+-sN-+-zPP0
9PzPQ+PzP-+0
9tR-vLR+LmK-0
xiiiiiiiiy

17...Nb2! 18.Bb2 Rb2 19.Qb2 Bc3
20.Qb7 Ba1 21.Ra1 Ra7 22.Qc8 Kg7
23.h4 Ne5 24.a4 Qb4 25.Qe8 Qd4
26.Ra3 Qd5 27.a5 Nc4 28.e4 Qe4

29.Ra4 d5 30.a6 Qe1 31.Qb8 Nd2
32.Qb2 e5 33.Ra1 Nf3 34.Kh1 Qe4
35.Bg2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-+-+pmkp0
9P+-+-+p+0
9+-zppzp-+-0
9-+-+q+-zP0
9+-+-+nzP-0
9-wQ-+-zPL+0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

35...Ra6 36.Rd1 c4 37.Qc3 Rf6
38.Qb4 Qc2 39.Bf3 Rf3 40.Rd2 Qe4
41.Kg1 Qe1
0-1
Аянски Йордан Стефанов Роден
на 3 август 1934 г. в Пловдив. По
шахмата се ув
лича в ученичес
ките си години.
През
учебната
1946/47 г.с отбо
ра на II единно
училище “Л. Ди
митрова”
(сега
“П.
Евтимий”)
става училищен
отборен шампион на Пловдив. В
следващите години задълбочено
изучава шахматната теория. Го
лямо влияние върху шахматното
му израстване и усъвършенстване
оказват М. Бобоцов и Н. Пъдевски.
През 1954 г. дебютира на финала
на републиканското индивидуал
но първенство за мъже, където раз
деля 7-11 място с 11 т. [+7=8-4]. От
тогава до 1977 г. е играл 11 пъти
на финалите. Най-доброто му пред
ставяне е през 1961 г. – 3-5 м. с
10,5 т. от 17 [+8=5-4]. Всяко от тези
участия е след добро представяне

на полуфиналите. Благодарение
на активната си и резултатна иг
ра успява да си извоюва титулярно
място в отбора на Локомотив (Пд).
Майстор на спорта от 1963 г. През
1965 г. с отбора на българските же
лезничари играе в VI европейско
първенство на USIC в Кечкемет
(Унг) и печели сребърен медал.
В тези първенства е играл 7 пъ
ти. Най-големият му успех е през
1972 г., когато от първенството в
КК “Златни пясъци”, българските
железничари стават европейски
шампиони. В колекцията му има
1 златен, 3 сребърни и 1 бронзов
медал. Тази колекция отстъпва
само на медалите, завоювани с
Локомотив (Пд) на републикански
те отборни първенства, където е
многократен шампион и призьор.
Играл е в редица международни
турнири (предимно в България).
Но един от най-големите му успе
хи е в Бъйле Херкулане (Рум) през
1979 г.- 1-2 м. Победител в редица
майсторски турнири. От 70-те го
дини на миналия век работи като
треньор и създава редица силни
шахматисти, сред които 1 гросмай
стор и 4 международни майстори.
Международен съдия. Ръководил е
много републикански първенства
и други турнири.
Є. Аянски – Евг. Ерменков [B60]
Първенство на България, Асеновград,
1974 г.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤f6 5.¤c3 d6 6.Bg5 Qb6 7.¤b3 e6
8.Be3 Qc7 9.f4 Be7 10.Qf3 a6 11.g4
b5 12.g5 ¤d7 13.Bg2 ¤b6 14.¦d1 Bb7
15.0‑0 0‑0 16.Qh5 ¤c4 17.Bc1 ¦fe8
18.¦d3 g6 19.Qh6 Bf8 20.Qh4 Qd8
21.¦h3 h5 22.¤e2 Bg7 23.¤g3 ¤d4
24.c3 ¤b3 25.ab3 ¤a5
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XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9+l+-+pvl-0
9p+-zpp+p+0
9snp+-+-zPp0
9-+-+PzP-wQ0
9+PzP-+-sNR0
9-zP-+-+LzP0
9+-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

26.¤h5 gh5 27.Qh5 ¤b3 28.f5
ef5 29.¦f5 ¦e7 30.g6 ¤c1 31.gf7 Kf8
32.Qh7 ¦f7 33.¦f7 Kf7 34.¦f3 Qf6
35.¦f6 Kf6 36.e5 de5 37.Bb7 ¦h8
38.Qe4 ¦h5 39.Qc6 Kg5 40.Qd7 Bh6
41.Bf3
1-0
Аяров Иван. Роден през 1936 г. в
Пазарджик. С шахмат започва да
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се занимава още като ученик в учи
лището за трудови резерви № 17
в Пазарджик. През 1953 г. печели
на сеанса срещу мм Здр. Милев,
а в проведеното малко след това
градско първенство на Пазарджик
заема 2 м. с 7,5 т. от 11. През тези
години се занимава упорито с изу
чаване на шахматната теория. От
деля много време за решаване на
шахматни задачи и етюди. Участва
с успех в годишните конкурси за ре
шаване организирани от сп. „Шах
матна мисъл“ и някои столични
вестници. В първото първенство на
Пазарджики окръг през 1959 г. във
Веленград разделя 1-2 м. Участник
в I майсторски турнир през 1961 г.,
заема 7-8 м. с 4,5 т. от 11. Основен
състезател в отбора на Пазарджик
през 50-те години.

