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Бабев Александър Христофоров.
Роден на 11 юли 1943 г. в София. Май
стор на спорта от
1973 г. С шахмат
се занимава още
от ученическите
си години. Учас
тва в редица състе
зания в столицата,
изучава шахмат
ната теория и бър
зо се утвърждава
като един от младите и перспективни
шахматисти. През 1961 г. на републи
канското индивидуално първенство за
юноши в Сливен разделя 2-5 м. със 7
т. [+6=2-2]. В периода 1967-1979 г. учас
тва с успех в редица състезания. През
1967 г. дебютира на полуфиналите за
мъже в Кърджали. С 4,5 т. [+3=3-2] раз
деля 7-9 м. В тях е играл 6 пъти, като
2 пъти се класира за участие във фи
нала. 1972 г. – 1-6 м. с 7,5 т. [+6=3-2],
отпада от финала поради най-слаб до
пълнителен коефициент; 1973 г. – 4 м.
с 7 т. [+6=2-3], класира се за финала;
1974 г. – 1-2 м. с 8 т. [+8=1-2], класира
се за финала; 1975 г. – 8-9 м. с 6,5 т.
[+6=1-4] и 1976 г. – 9-13 м. с 5 т. [+2=6
-1]. През 1977 г. на ¼ финала във Вра
ца разделя 2-8 м. с 6 т. [+4=4-1], но ос
тава 6-ти по Бухолц и не се класира за
полуфинала. Още веднъж играе на ¼
финалите – през 1978 г. в Търговище
– 7-10 м. с 5,5 т. от 9. Това е последното
му участие в системата на индивидуал
ните първенства. От двете му участия
на финалите най-успешно е първото,
през 1973 г., когато се класира на 5 м.
с 8,5 т. [+6=5-4]. Като студент играе с
успех в общостудентските индивиду
ални и отборни първенства – 1968 г.

– 4-5 м. с 5,5 т. [+2=7-0] и 1969 г. – 2-3
м. с 9 т. [+6=6-1]. Това му открива пътя
към националния отбор, с който играе
на 3 световни студентски първенства
– 1967 г. в Харахов (Чех) – 2 т. [+1=21], 1968 г. в Ибс (Ав) – 4 т. от 5 [+3=2-0]
и 1969 г в Дрезден (ГДР) – 3,5 т. от 7
[+2=3-2]. Участвал е и в няколко меж
дународни турнири: 1975 г. Вроцлав
(Пол) – 2-5 м. с 9 т. [+7=4-3]; 1977 г.
Банкя, Локомотив (Сф) – 11 м. с 5 т.;
1978 г. Банички каханец (Чех) – 3-6 м.
с 8 т. [+5=6-2]; 1979 г. София, Локомо
тив (Сф) – 13 м. с 3 т. 1981 г. Триполи,
международен турнир по случай наци
оналния празник на Либия – 1 м. със
7 т. от 8 и др. В следващите години по
ради служебна заетост участва много
рядко в състезания.
Ал. Бабев – М. Попчев [A34]
Елените, опен, 1986 г.

1.c4 Nf6 2.Nc3 c5 3.g3 d5 4.cd5
Nd5 5.Bg2 Nc7 6.d3 Nc6 7.Bc6 bc6
8.Nf3 Bh3 9.Qa4 Qd7

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zp-snqzppzpp0
9-+p+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-sNP+NzPl0
9PzP-+PzP-zP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

10.Ne5 Qe6 11.Nc6 Qd7 12.Ne5
Qa4 13.Na4 f6 14.Nc4 e5 15.Be3
Ne6 16.Na5 Rc8 17.Rc1 Kd7 18.f3
Nd4 19.Nb7 c4 20.dc4 Rc7 21.Na5
Bg2 22.Rg1 Bb4 23.Bd2 Bd2 24.Kd2
Bf3 25.ef3 Nf3 26.Ke3 Ng1 27.Rg1
Rb8 28.a3 Ke6 29.Rd1 h5 30.b4 Rh8
31.c5 h4 32.g4 h3 33.c6
1-0
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Бадев Кирил Кирилов. Роден на 3 ап
рил 1973 г. в София. Майстор на спор
та С шахмат се за
нимава от учени
ческите си години.
През 1984 г. разде
ля 1-3 м. на турни
ра „Морско конче”
във Варна с 7,5 т.
от 9 . Остава 3-ти
поради най-слаб
допълнителен кое
фициент. През 1988 г. постига първия
си голям успех, като печели открития
турнир „Б” в Тетевен, в който играят
240 неградирани шахматисти, с 10 т.
от 11. През 1990 г. на Републиканско
то индивидуално първенство за юно
ши в Бургас дели 5-10 м. с 6,5 т. от 11.
Включен е в юношеския национален
отбор до 17 г. и участва в Мемориал
Т. Петросян в Москва. На своята дъс
ка постига 6 т. от 9. Участва на светов
ното първенство за юноши до 18 г. в
Сингапур – 21 м. с 5,5 т. от 11. След
това шахматната му кариера се раз
вива на приливи и отливи. През 1996
г. на полуфинала в Шумен разделя 312 м. с 6 т. от 9, но отпада от финала,
поради най-слаб коефициент Бухолц.
На турнира по ускорен шах в Радомир
е 5-7 м. с 6,5 т. от 9, а на Мемориал
Бахаров в София – 11-20 м. с 5,5 т. от
9. През 2000 г. играе в няколко от тур
нирите за международни градиране в
шах-дом „Г. Гешев” в София. Във 2-ри
турнир разделя 4-6 м. с 6 т. от 9, а в
3-ти – 4-9 м. с 6 т. от 9. На Мемориал
Бахаров през същата година разделя
4-9 м. с 6 т. от 9. В градското първен
ство на София по ускорен шах дели
1-4 м. с 5,5 т. от 7, а в първенството по
блиц – 2-3 м. с 5,5 т. от 7. През 2001 г.
играе на финала за мъже в Царево, но
се представя слабо. През 2004 г. е по
бедител в турнирите по ускорен шах
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Хемус-1, Хемус-2 и Хемус-3 в София
все с един и същи резултат – 5 т. от 6,
а в Сливница е 3-ти с 6,5 т. от 9. През
2005 г.– Асеновград, рапид, 7-11 м. с
4,5 т. от 7; Слънчев бряг, Мемориал
„Георгиев – Кесаровски” – 5 м. с 6 т. от
9; Мемориал „Найден Войнов” – 7-14
м. с 5,5 т. от 9 и др. През последните го
дини играе за отбора на „Традекс” (Ди
митровград) Победител е в откритото
първенство на България през 2006 г.
с 7.5 т. от 9. Основава ШК „Бадев”, в
който работи активно като треньор с
подрастващи. През 2006 г. и 2007 г.
организира голям детски фестивал в
София „За купата на слона”.
К. Бадев – С. Савченко [B40]
Отборно първенство, Слънчев бряг,
(7.1), 2005 г.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.b3 b6 4.d4 cd4
5.Nd4 Bb7 6.Nb5 a6 7.Nd6 Bd6 8.Qd6
Nf6 9.f3 Nc6 10.Be3 b5 11.a4 Qa5
12.Kf2 ba4 13.Bc5 Kd8 14.Ra4 Qc7
15.Nd2 Qd6 16.Bd6 Ne8 17.Bg3 d6
18.Be2 Ke7 19.Rha1 Nc7 20.Nc4 Nb5
21.Na5 Na5 22.Ra5 Rhc8 23.Ke3 e5
24.Kd2 f6 25.Bf2 g5 26.c4 Na7 27.b4
Nc6 28.R5a4 Nd8

XIIIIIIIIY
9r+rsn-+-+0
9+l+-mk-+p0
9p+-zp-zp-+0
9+-+-zp-zp-0
9RzPP+P+-+0
9+-+-+P+-0
9-+-mKLvLPzP0
9tR-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

29.c5 Ne6 30.cd6 Kd6 31.Ba6
Ba6 32.Ra6 Ra6 33.Ra6 Rc6 34.b5
Ra6 35.ba6 Kc6 36.g3 Nc7 37.a7
Kb7 38.Kc3 Kc6 39.Kc4 Na8
40.Bc5
1-0

Базала Макс. Роден през декември
1881 г. в град Беловар, Хърватска. Ид
ва в България през 1906 г. по време
на Всеславянския събор и остава в
страната до края на живота си. Ожен
ва се за българка. Учителствува пър
воначално във Варна, а след това и
в София. Активната му шахматна
дейност започва от 1927 година, кога
то e избран за председател на Софий
ския шахматен клуб. Проявява се и
като състезател, но това не е силната
му страна. Делегат е на шахматните
конгреси на Българския шахматен
съюз в Русе, Варна и София. Като
учител по латински език в III мъжка
гимназия в София основава ученичес
ки шахматен кръжок през 1938-1939
г. Неуморен пропагандатор и органи
затор, с големи заслуги за развитието
на шахмата в страната. Един от те
зи, които съдействат за провеждане
то на 18 октомври 1936 г. на игрище
“Юнак” на шахматна партия с живи
фигури. През 1945 г. е главен съдия
на държавното първенство по шах
мат, в което участват и югославските
шахматисти Св. Глигорич и Б. Ми
лич. Умира през 1956 г, след като 10
години прекарва прикован на легло
от тежка коварна болест.
Балабанов Евгени. Роден в София
през 1957 г. Като шахматист израства
и се оформя в шко
лата на ЦСКА. С
армейския отбор
постига редица ус
пехи в столичните
и републикански
първенства. През
1975 г. е републи
отборен
кански
шампион от пър
венството за юноши в Ловеч, играе
на IV дъска; през 1976 г. на индиви

дуалното първенство в Ловеч разде
ля 4-11 м. с 5,5 т. от 9, а през 1977
г. на първенството в Русе е 7-14 м. с
5,5 т. от 9. Същата година на отборно
то първенство в Благоевград, отново
става шампион, като този път играе
на III дъска. През следващите годи
ни не участва в състезания.
Балабанов Михаил Петров. Роден
на 3 декември 1924 г. в София. Ви
ден общественик.
Един от големите
шахматни деяте
ли през 50-те и 60те години на ми
налия век. Като
шахматист израс
тва в софийския
спортен клуб „АС
23”. Първенства
та на клуба са първите състезания, в
които участва. Във II първенство на
„АС 23” през 1942 г. заема 5 м. с 3 т.
[+2=2-3]. В III първенство през 1943
г. представянето му е много по-добро
– 4 м. с 6 т. [+6=0-4]. През 1944 г. не
успява да завърши докрай участието
си в IV първенство. Напуска след 4ия кръг. До този момент в актива си
има 2 т. [+2=0-2]. През 1946 г. в пър
венството на Академик, в което игра
ят много от бъдещите шахмайстори
на страната като Ст. Мечкаров, Ал.
Хаджипетров, П. Иванов, Ф. Фили
пов и др. се представя много добре,
като в крайното класиране разделя
7-10 м. с 9,5 т. [+6=7-5]. През 1947
г. играе в първенството на „Чавдар”
(наследник на „АС 23”) и разделя
2-4 м. с 8 т. [+7=2-3]. В този турнир
той постига няколко добри победи,
сред които се откроява тази срещу
Ст. Мечкаров. Играе и в първенство
то на Академик, но без особен успех.
През 1948 г. в едно от последните му
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участия, в турнира на ЦДВ заема 2
м. с 6 т. от 9. В следващите години
служебната му заетост и обществени
те задължения го откъсват от състе
зателния живот, но той продължава
да бъде един от най-активните стро
ители на съвременното шахматно
движение в страната. Многократно е
избиран за член на Бюрото на РСШ.
През 1958 г. е избран за заместник
председател на Републиканската
секция по шахмат и председател на
комисията по кореспондентен шах.
През 60-те години работи в отдел
„Външна търговия” на секретариа
та на СИВ в Москва. Следи отблизо
изявите на българските шахматис
ти. Сам с удоволствие играе блиц.
След завръщането си в България се
включва в състезанията по кореспон
дентен шах. Играе на финал 9 – 7 м.
със 7 т. [+5=4-3] и на финал 12 – раз
деля 3-4 м. с 9 т. [+7=4-3], 3-ти по ко
ефициент Бергер. Играе в срещата
с Франция – срещу Рабател постига
1,5:0,5. След заболяване умира на 9
май 1984 г. в София.
Балинов Илия Веселинов. Роден на
28 юли 1966 г. в Батак. Първите си
стъпки в шахмата
прави 5-годишен.
Активно започва
да се занимава от
есента на 1977 г. в
школата на Локо
мотив (Пд). Първи
ят си голям успех
завоюва през 1980
г., когато с отбора
на Локомотив (играе на IV дъска) пече
ли купата „Хан Аспарух” от първенство
то за юноши до 17 г. в Ихтиман. През
следващите 2 години отново е победи
тел със своя отбор в това състезание.
През 1981 г. играе на III дъска, а през
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1982 г. става победител на II дъска с 5,5
т. През същата година е включен в на
ционалния отбор за юноши и играе на
Балканиадата. Постига 2,5 т. [+2=1-1].
През 1983 г. играе в републиканското
индивидуално първенство за юноши в
Русе. Разделя 4-10 м. с 5,5 т. най-голе
мия си успех сред юношите постига на
първенството през 1984 г. в Ботевград,
където с 7 т. заема 2-ро място. През
1990 г. участва в I световно студентско
първенство – 16 м. с 4,5 т. [+3=3-3]. От
1991 г. живее във Виена. Това му дава
възможност да играе в редица силни
турнири, да усъвършенства майстор
ството си и да разкрие истинските си
възможности. През 1996 г. е победител
в открития турнир Дунав опен с 7,5 т.
от 9, като покрива и първия си бал за
международен майстор. Само няколко
месеца по-късно на III открит турнир
Мемориал Карл Вагнер, разделя 6-13
м. с 6 т. и покрива втория си бал. На
открития турнир Карл Шлехтер във
Виена е едноличен победител със 7 т.
[=5=4-0] и покрива и гросмайсторски
бал. За международен майстор е утвър
ден през 1996 г. През 1997 г. се пред
ставя много добре на гросмайсторския
турнир Makarska в Хърватия, където
разделя 2-5 м. с 5,5 т. [+3=5-1] и покри
ва втори гросмайсторски бал. Третият
си бал за гросмайстор покрива през
1999 г. на турнира в Будапеща, къде
то постига 9 т. +6=6-1]. Гросмайстор от
1999 г. Други по-големи успехи: 1997 г.
open Oberwart – 1-7 м. с 7 т. [=5=4-0];
2006 Wiena open – 1 м. с 8 т. [+7=2-0];
Schwarzach open – 1 м.; Graz open 2 м.
с 7 т. [+5=4-0]; 2007 – open Oberwart 2
м. и др. Шампион на Австрия с отбора
на Styria Graz за сезон 2005/2006. От
2003 г. играе в националния отбор на
Австрия. Участвал е на Европейските
първенства в Пловдив през 2003 г. и в
Ираклио през 2007 г.

В. Бейм – Ил. Балинов [A30]
Donau op 05th Aschach (7), 1996

1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Bg2 Bb7
5.0‑0 Be7 6.b3 0‑0 7.Bb2 c5 8.Nc3 d6 9.d4
cd4 10.Nd4 Bg2 11.Kg2 a6 12.e4 Qc7
13.Rc1 Qb7 14.f3 Nc6 15.Nc6 Qc6 16.Qe2
Rfd8 17.Rfe1 Qb7 18.Ba3 Ne8 19.Rc2
Rd7 20.Nd1 Rad8 21.Rd2 Bg5 22.f4 Bh6
23.Nf2 g6 24.Bb2 f5 25.Kg1 Re7 26.Red1
Bg7 27.e5 d5 28.cd5 ed5 29.Ba3 Re6
30.Qf3 Nc7 31.Kg2 Rc6 32.Bd6

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+qsn-+-vlp0
9pzprvL-+p+0
9+-+pzPp+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+-+QzP-0
9P+-tR-sNKzP0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

32...Rcd6 33.ed6 Rd6 34.Rc2 Ne6
35.Rcd2 Nc7 36.Nh3 Qc6 37.Ng1 Re6
38.Ne2 Re4 39.Rc1 Qd7 40.Nc3 Bc3
41.Qc3 Qe6 42.Kf2 Ne8 43.Qc6 Nf6
44.Qa8 Kg7 45.Rc7 Kh6 46.Qf8 Kh5
47.Qf6 Rf4 48.gf4 Qf6 49.Kf3 h6 50.Rg2
g5 51.Rgc2 g4 52.Kg2 Qd4
0-1
Балчиклиев Михаил. Роден е на
17 септември 1922 г.. Изтъкнат
п р е д с т а в и т е л
на варненските
шахматисти от
50-те и 60-те го
дини. Два пъти
е играл на фи
нали за републи
канско първен
ство – през 1943
г. – 11 м. с 5,5 т.
[+3=5-6] и през 1954 г. – 16 м. с 6 т.
[+2=8-9]. Градски първенец на Вар
на за 1955 г. В края на 60-те години

се оттегля от активна състезателна
дейност. Играе рядко, предимно в
отборни първенства.
М. Балчиклиев – Ат. Коларов [E81]
Първенство на България, София, 1954

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Bg7 4.e4
d6 5.f3 0‑0 6.Be3 ¤bd7 7.Qd2 e5 8.d5
¤e8 9.0‑0‑0 f5 10.ef5 gf5 11.Bd3 ¤c5
12.Bc2 a5 13.¤ge2 Bd7 14.¦dg1 c6
15.g4 cd5 16.¤d5 fg4 17.fg4 ¤e6 18.h4
¦f7 19.g5 ¤f8 20.h5 b5 21.¤ec3 bc4
22.Qg2

XIIIIIIIIY
9r+-wqnsnk+0
9+-+l+rvlp0
9-+-zp-+-+0
9zp-+Nzp-zPP0
9-+p+-+-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzPL+-+Q+0
9+-mK-+-tRR0
xiiiiiiiiy

22...e4 23.Be4 ¦b8 24.h6 Bc3 25.¤c3
Qe7 26.Ba7 Bh3 27.¦h3 Qa7 28.g6 hg6
29.Bg6 ¦f2 30.Qg3 ¦f3 31.Bh7
1-0
Банков Любомир. Роден на 10
ноември 1920 г. в София Участ
ник в софийското ученическо
първенство през 1937 г., където
заема 3-то място. Един от учреди
телите на софийския ученически
шахматен клуб. През ученичес
ките и студентските си години се
оформя като добър играч. Участ
ник в студентските първенства в
периода 1939 – 1941 г. Участник в
ХI първенство на България през
1946 г. – 15 м. с 4,5 т. от 17 [+0=98]. Участвал е в редица софийски
отборни първенства с променлив
успех. Умира на 18 май 2000 г. в
София.
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Л. Банков – Ол. Нейкирх [A29]
Първенство на България, София, 1946

1.c4 e5 2.g3 ¤c6 3.Bg2 ¤f6 4.¤c3
Bc5 5.¤f3 d6 6.0‑0 a6 7.b3 0‑0 8.Bb2
Bd7 9.e3 Bg4 10.Qb1 Qd7 11.¤h4 Bh3
12.¤e4 ¤e4 13.Qe4 Bg2 14.¤g2 ¦ae8
15.¦ad1 Kh8 16.Qb1 Qg4 17.Qa1 e4
18.h3 Qg5 19.d4 ed3 20.¦d3 f6 21.¤h4
¤b4 22.¦dd1 f5 23.¤g2 ¦e4 24.Qb1
¦fe8 25.a3 ¤c6 26.Kh2 a5 27.Qc2 Qg6
28.¤h4 Qf7 29.Qc3 ¦8e7 30.¦d5 ¦4e5
31.¦fd1 Kg8 32.¤g2 ¦e8 33.¤h4 ¦8e7
34.¤g2 ¦e8 35.¤h4 ¦8e7 36.¤g2 ¦e8
37.¤h4
½: ½
Банчев Борислав Стоянов. Роден
на 10 март 1961 г. в Ловеч. Между
народен майстор от 1988 г. Израства
и се оформя като шахматист в дет
ско-юношеската школа в родния си
град под ръководството на треньора
Ст. Стефанов. През 1975 г. играе с
отбора на Ловеч в Х републиканско
отборно първенство за пионери в
Плевен. Отборът се класира на 6 м.,
а той е победител на I дъска. През
следващата година участва в инди
видуалното първенство за юноши,
което се провежда в Ловеч. През
1977 г. на първенството в Русе раз
деля 4-6 м. с 6 т. Същият резултат
постига и на следващата година в
Чирпан. Той отново се оказва дос
татъчен само за дележ на 4 м (4-8).
Включен е в юношеския национа
лен отбор за срещата с Румъния в
Боровец. Играе на IV дъска и завър
шва наравно и двете си партии с
Олтън. На следващата 1979 г. играе
на III дъска и печели двубоя си с Ва
силеску с 1,5:0,5. През 1980 г. разде
ля 10-14 м. с 5 т. на индивидуалното
първенство за юноши в Силистра.
На отборното първенство в Ловеч,
вече като войник, играе в отбора на
ЦСКА и става шампион. През 1981
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г. участва в ХVII общостудентско ин
дивидуално първенство и разделя
4-8 м. с 5,5 т. от 9, а на ¼ финала
в Казанлък разделя 3-12 м. с 6 т. и
играе на полуфинала, но не успява
да се класира за финала. На отбор
ното първенство в Златните пясъци,
играе от отбора на Академик. Побе
дител е на V дъска с 5 т. от 7; на отк
рития турнир „Ален мак” във Варна
дели 9-16 м. с 6 т., а на I междуна
роден турнир на младите майстори
в Перник – 7-8 м. с 4 т; в ХХIV пър
венство на Академик заема 2-3 м. с
10 т. от 15. През 1982 г. е на 3 м. с
7 т.[+4=6-1]; на турнира на младите
майстори в Ковачевци е 5-7 м. с 4
т. от 7. В следващите години играе
в редица турнири, като непрекъсна
то повишава спортното си майстор
ство. Ето по-добрите му резултати:
1984 г.- Пловдив, 10-20 м. с 7 т. от
10; Ивайловград, 14-27 м. с 6 т. от 9;
Тетевен, 13-25 м. с 7,5 т. от 11. 1985
г. – Ямбол, майсторски турнир – 1
м. с 8 т. от 11; Елхово, II фестивал
Странджа-Сакар, 6-10 м. с 6 т. от 9.
1986 г. – Пловдив, 10-23 м. с 7,5 т. от
11; Ивайловград, 12-16 м. с 6 т. от 9;
Елхово, III фестивал, 2-4 м. с 7 т. от
9; 1987 г. София, Мемориал Ал. Пе
ев, 14-24 м. с 6,5 т. от 9; 1988 г. Ста
розагорски минерални бани, Енер
гетик`88 – 1 м. с 11 т. от 15 и покрит
бал за международен майстор; Бан
кя, 7-11 м. с 6,5 т. от 9; Приморско,
Славия, 12-18 м. с 6,5 т. от 9, с нов
бал за международен майстор. 1989
г. – Старозагорски минерални бани,
гросмайсторски турнир на Марица
– изток – 13 м. с 3,5 т. от 12; турнир
за международен майстор – 11-13
м. с 4 т. от 12; Бургас – 8-9 м. с 5,5
т. от 12; 1990 г. Тулуза – 52 м. с 5
т.[+4=2-3]. През 1991 г. участва в ин
дивидуалното първенство за мъже в

Пазарджик – 26 м. с 2,5 т. [+1=3-6].
В републиканските отборни първен
ства е играл в отборите на Марицаизток, Перник и Пазарджик. През
90-те години почти преустановява
състезателната си дейност.

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9zplwq-+pzp-0
9-zp-+p+-zp0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+-+0
9+-zP-+N+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

тезания на трудови колективи и
други шахматни прояви. Един
от най-добрите български съдии
– международен арбитър на ФИ
ДЕ от 1961 г. Ръководил е десетки
международни турнири. Бил е в
съдийския състав на ХV олимпиа
да във Варна през 1962 г. и на VIII
Европейско първенство в Пловдив
през 1983 г. От 1960 г. отдава мно
го сили за развитието на кореспон
дентния шах в страната. Повече
от 30 години е секретар на коми
сията по кореспондентен шах към
БФ Шахмат. За големия му принос
в тази област е награден с медала
“Бертл фон Масов” – сребърен на
ICCF. Страстен библиофил, прите
жавал една от най-добрите шахмат
ни библиотеки. Добър журналист.
Сътрудничил е на много вестници
и списания в редица страни. С огро
мен принос за популяризиране на
шахматната игра, за запалване на
любов към шахматното изкуство в
не едно и две деца и не на последно
място – за съхраняване историята
на българския шахмат. Умира на
14 октомври 1992 г. в София.

Бахаров Никола Василев Роден
на 1 ноември 1920 г. в Русе. През
40 – те години
на миналия век
се сприятелява с
шахмата и става
един от неговите
н ай- р е в н о с т н и
пропагандатори.
Дълги
години
обикаля страна
та, организира
и ръководи майсторски турнири,
републикански първенства, със

Бахчевански Христо. Роден на 5
септември 1939 г. С шахмат се зани
мава от началото
на 50-те години
на миналия век.
Израства в шко
лата на ЦСКА. В
началото на 60те години играе
успешно в чет
въртфиналите за
р еп у б л и к ан с к о
първенство и получава правото да
участва в полуфиналите, в които
дебютира през 1963 г. в Благоевг
рад – 6 т. [+5=2-6] – 9 място. На

Б. Банчев – В. Инкьов [D03]
Отборно първенство, Банкя, (1), 1991 г.

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.Bg5 d5 4.e3
c5 5.c3 Nbd7 6.Nbd2 Bd6 7.Bd3 Qb6
8.Qc2 Qc7 9.0‑0 Ng4 10.h3 h6 11.Bf4
Ngf6 12.Bd6 Qd6 13.e4 de4 14.Ne4
Ne4 15.Be4 Nf6 16.Rfd1 0‑0 17.Rd2
Rb8 18.Rad1 b6 19.dc5 Qc5 20.Rd8
Ba6 21.Rb8 Rb8 22.Qa4 Ne4 23.Qe4
Qc7 24.Qa4 Bb7

25.Rd7 b5 26.Qd4 Qb6 27.Qf4 Rf8
28.Ne5 f5 29.Qg3 g5 30.h4
1-0
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следващата година в Перник пости
га най-добрия си резултат – [+9=13] – 2-4 м. и правото да играе на
финала (1965 г.), където също се
представя добре – [+4=5-4] – 7-8 м.
на полуфинала през 1965 г. в Лом
е 5-ти с [+6=1-4] – 6,5 т., а през
1968 г. в София разделя 12-14 м. с
4 т. [+3=2-3]. Същата година в май
сторския турнир на ЦСКА разделя
3-4 м с 7,5 т. [+5=5-2]. Включен е
в представителния отбор на дру
жеството, с който печели бронзов
медал от републиканското отборно
първенство. Става победител на VI
дъска с 4,5 т. от 5. Утвърден е за
майстор на спорта. През 1969 г. в
първенството на ЦСКА разделя 2-4
м. с [+7=0-4]. И следващите му учас
тия в първенството на армейското
дружество са успешни. През 1971 г.
с 7 т. [+6=2-3] е 2-3; през 1972 г. с
6,5 т. [+4=5-2] дели 3-6 м., а през
1973 г. постига най-големия си ус
пех – 1-2 място с 8 т. [+5=6-1]. Учас
твал е и в I открито първенство на
страната в София през 1966 г. – 6
т. [+3=5-2] – 25 м. В края на 60-те
години на миналия век се включ
ва в турнирите по кореспондентен
шах. Играе в VI финал за републи
канско първенство, където заема 4
м. с 11 т. [+10=2-3]. От средата на
70-те години работи няколко годи
ни в Москва. След завръщането си
в страната играе в редица открити
турнири, работи като треньор. Уми
ра на 15 април 1991 г.
Н. Спиридонов – Хр. Бахчевански [A27]
XXIX Първенство на България,
Варна,(13),1965 г.

1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 g6 4.d4
ed4 5.Nd5 Bg7 6.Bg5 Nce7 7.Nd4 c6
8.Ne7 Ne7 9.Qd2 h6 10.Bf4 d5 11.e3
0‑0 12.Rd1 Bg4 13.f3 Bc8 14.c5 Re8
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15.Kf2 Nf5 16.Nb3 g5 17.e4 gf4 18.ef5
Qh4 19.Kg1 Bf5 20.Nd4 Bc8 21.Ne2 b6
22.Nf4 bc5 23.g3 Qf6 24.b3 a5 25.Qc1
a4 26.Qc5 ab3 27.ab3 Ra2 28.h4 Rb2
29.Qb4 c5 30.Qb5

XIIIIIIIIY
9-+l+r+k+0
9+-+-+pvl-0
9-+-+-wq-zp0
9+Qzpp+-+-0
9-+-+-sN-zP0
9+P+-+PzP-0
9-tr-+-+-+0
9+-+R+LmKR0
xiiiiiiiiy

30...Re1 31.Rd5 Rf1 32.Kf1 Rb1
33.Kf2 Qb2 34.Ne2 Rh1 35.Qe8 Kh7
36.Rd8 Rh2
0-1
Башев Илмаз. (Башооглу). Роден
в Добрич през 1947 г. Възпитаник
на добричката шахматна школа.
На републиканските индивидуал
ни първенства за юноши дебютира
през 1962 г. в Габрово. През 1963 г. в
София разделя 6-8 м., а през 1964 г.
в Кърджали е 1-2. В допълнителния
мач за титлата срещу Ив. Янакиев
при резултат 2:1 в негова полза не
се явява на 4-та партия поради забо
ляване. Присъдена му е загуба, след
която при резултат 2:2 за шампион е
обявен неговият съперник. През 1965
г. с представителния градски отбор
играе в квалификационния турнир
за влизане в “А” група. Победител е
на юношеската дъска с 5,5 т. от 7. На
първенството за юноши същата годи
на дели 6-9 м. На юношеския турнир
във Варна е 3-ти с 6,5 т. Включен е
в Националния юношески отбор за
срещата с Румъния в Русе – на 3-та
дъска постига 1 т. от 2; на РИП за
юноши през 1967 г. във Видин дели

5-7 м. През следващите години завър
шва стоматология във ВМИ-София и
участва с успех в редица студентски
първенства. След завършване на вис
шето си образование в началото на
70-те години се преселва в Истанбул.
Играе с успех в Националния отбор
на Турция. В края на 80-те и в нача
лото на 90-те години на миналия век
работи и като треньор на турския
национален отбор (жени). След това
се оттегля от активна шахматна дей
ност и се отдава на професията си.
М. Павлов – Ил. Башев [B32]
I Открито п-во на България,София,
(6),1966

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
e5 5.Nb3 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.Bg5 h6
8.Bh4 g5 9.Bg3 Ne4 10.Qf3 d5 11.0‑0‑0
Nc3 12.bc3 Ba3 13.Kb1 Be6 14.c4 e4
15.Qe2 Qf6 16.c3 dc4 17.Nd4 Nd4
18.Rd4 Rd8 19.Qe3 Rd4 20.cd4

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9zpp+-+p+-0
9-+-+lwq-zp0
9+-+-+-zp-0
9-+pzPp+-+0
9vl-+-wQ-vL-0
9P+-+-zPPzP0
9+K+-+L+R0
xiiiiiiiiy

20...Qe7 21.Qe4 Qb4 22.Kc2 Qb2
23.Kd1 Bb4 24.Qe3 Qa1 25.Ke2 Qe1
26.Kf3 g4 27.Ke4 Qb1 28.Bd3 Qd3
29.Qd3 cd3 30.Kd3 b5 31.Ke4 f5
32.Ke5 Kd7 33.d5 Bc3 34.Kf4 Bd5
35.Kf5 h5 36.Rd1 Kc6 37.a3 Bc4 38.Rd6
Kc5 39.Ra6 Rh7 40.Kg6 Bd3 41.Kg5
Kc4 42.Bb8 Bd4 43.f4 gf3 44.gf3 Bb6
45.f4 Kd5 46.f5 Kc6 47.Kg6 Rd7 48.a4
b4 49.a5 Ba6 50.ab6 Kb6 51.f6 Bc4
52.Kh5 b3 53.Be5 Rd2
0-1

Бегажев Александър. Роден на
1 август 1898 г. Един от доайени
те на варненски
те шахматисти.
След завършва
не на висшето
си образование
се
установява
във Варна и ра
боти като журна
лист. Участва в
първия официа
лен турнир в София през 1922 г. и
заема 8 м с резултат – 5,5 т. от 11
[+5=1-5]. През 1924 г. играе мач
срещу Ксений Атанасов [+2=4-4],
а през 1926 г. участва и в първия
Варненски турнир (неофициално
първенство на България), където
заема 5 м с 3,5 т. от 7 [+2=3-2]. В
началото на 30-те години на ми
налия век се оттегля от шахмата.
Умира на 7 февруари 1970 г. във
Варна.
Ал. Бегажев – Кс. Атанасов [A84]
Варна 1924 м/2

1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤f3 Bb4 4.Bd2 Bd2
5.Qd2 ¤f6 6.¤c3 0‑0 7.e3 d6 8.Bd3 Qe7
9.0‑0 e5 10.de5 de5 11.Bc2 e4 12.¤d4
a6 13.Bb3 Qe5 14.h3 ¤bd7 15.c5 Kh8
16.c6 ¤c5 17.Bc4 b5 18.f4 Qd6 19.Be2
¦d8 20.Qc2 b4 21.¤a4 ¤a4 22.Qa4 ¤d5
23.¦fd1 Qc5 24.¦ac1 Qb6 25.Qb3

XIIIIIIIIY
9r+ltr-+-mk0
9+-zp-+-zpp0
9pwqP+-+-+0
9+-+n+p+-0
9-zp-sNpzP-+0
9+Q+-zP-+P0
9PzP-+L+P+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
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25...¤f4 26.ef4 ¦d4 27.Kh2 a5 28.Qf7
h6 29.¦d4 Qd4 30.¦d1 Qf6 31.Qe8 Kh7
32.¦d8 Ba6 33.¦a8 Be2 34.Qe5 Qg6
35.¦f8
1-0
Бедников Георги Василев. Ро
ден на 24 май 1956 г. в Дупница.
Завършил е вис
ше икономичес
ко образование.
Кандидат май
стор на спорта.
Правилата
на
шахмата науча
ва още като ма
лък, но органи
зирано започва
да се занимава в горните класове
на гимназията. Учи в Кюстендил
и посещава местната школа при
преподавателя Д. Нейков. След
връщането си в Дупница, учас
тва в почти всички градски пър
венства. В много от тях се класи
ра на призови места. В средата
на 80-те години на миналия век
е избран за зам.-председател на
градската шахматна секция. Изя
вява се като добър организатор.
След демократичните промени
е избран за председател на град
ския шахматен клуб. Поради не
възможност да реализира собстве
ните си виждания за развитие на
детско-юношеския шах в града,
през 1996 г. създава нов клуб “ШК
Капабланка”, на който става пре
зидент. За кратко време възпита
ниците на клуба започват да до
минират в региона и да печелят
медали от държавни първенства.
Участва активно в шахматния
живот в страната. Два мандата
е председател на Контролната
комисия на Българската федера
ция по шахмат.
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Бедникова Стефи Георгиева. Ро
дена на 9 ноември 1986 г. в Дупни
ца.
Правилата
на шахматната
игра научава от
своя баща. В със
тезания започ
ва да участва от
1995 г. и бързо се
утвърждава като
една от талант
ливите и пер
спективни млади шахматистки в
страната. Многократна държавна
шампионка и медалистка. 1997 г.
– девойки до 12 г . – 1 м. с 6 т. от
7; 1998 г. – до 12 г. – 1 м., играе на
полуфинала за жени в Дупница – 7
м. с 4 т. от 7 и се класира за фина
ла, който се провежда във Видин.
Дебютът на 12-годишното момиче
се оказва неуспешен. 1999 г. – до
14 г. – 1 м. с 6 т. от 7, до 18 г. – 3-8 м.
с 4 т. от 7; на полуфинала за жени
във Велико Търново е на 10 м. с 3
т., а с отбора на Капабланка (Дуп
ница), на който играе на I дъска е
на 6 м. в ДОП; 2000 г. – до 14 г. – 2
м. с 7 т. от 9, до 20 г. – 3 м. с 6 т. от
9, с отбора на Капабланка е сребър
на медалистка от ДОП за девойки
мл. възраст и шампионка от ДОП
ст. възраст – на I дъска постига 3 т.
от 5, квалификационен турнир за
девойки до 14 г. във Варна – 2 м. с
3,5 т. от 6; Банкя, полуфинал жени
– 5-8 м. с 4 т. от 7; 2001 г. – до 16 г.
– 1 м. с 6 т. от 7, до 18 г. – 3-5 м. с 5
т. от 7 (бронзава медалистка пора
ди най-добър допълнителен коефи
циент), до 20 г. – 2-3 м. с 5 т. от 7
(2-ра), Русе – купа „Пристис” – 2 м.,
В. Търново, опен, девойки – 2 м. с
7,5 т. от 9; През 2002 г. в ДИП до 20
г. в Казанлък разделя 4-7 м. с 4 т.
от 7, Участва на полуфинала за же

ни в Банкя, където разделя 2-7 м.
с 4,5 т. от 7 и се класира за финала.
Там дели –8-9 м. с 4,5 т. [+3=3-5], в
ДОП за жени на III дъска от отбора
на Капабланка постига 5,5 т. от 7.
Играе на международния турнир в
Дупница за мъже – 6-7 м. с 5,5 т.
[+2=7-2]. През 2003 г. играе в ДИП
до 18 г. за юноши – 11-22 м. с 4,5 т.
от 9 и за девойки – 1-2 м. с 5,5 т. от
7 (2-ра по допълнителни показате
ли). На финала за жени е на 7 м.
с 5 т. [+2=6-3], а на откритото пър
венство на България за жени във
Велико Търново дели 5-8 м. с 4 т.
от 7. През 2004 г. до 18 г. дели 2-4
м. с 5 т. от 7 (2-ра), а до 20 г. – 6-9
м. На полуфинала в Перник е 8-13
м. с 4 т. от 7. В следващите годи
ни спортните є изяви намаляват.
През 2005 г. в ДИП до 20 г. дели 45 м. с 4,5 т. от 7, а на ДОП с отбора
на „Спартак Плевен ХХI” е на 5 м.,
като на III дъска постига 5 т. от 8.
През 2006 г. става студентска шам
пионка, а през 2007 г. отново играе
на финала за жени, след като пре
минава успешно през полуфинала.
На финала се класира на 10 м. с
с 4 т. [+2=4-5]. В ДОП за жени с
отбора на Локомотив (Сф) печели
сребърен медал. През 1996 г. прави
дебюта си на Европейските първен
ства за девойки – в Римавска Собо
та (Слов) е на 31 м. с 3 т. [+2=2-5],
а през 2000 г. в Калитеа (Гър) е на
12 м. с 5 т. от 9. Второто є участие
в този гръцки курорт през 2001 г.
в групата до 16 г. е по-слабо.През
2002 г. на ЕП по блиц в Нови Сад
(Юг) разделя 1-2 м. с Ел. Раева с
7,5 т. от 9. Печели златния медал
поради по-добрия си допълнителен
коефициент. През 2003 г. в Будва
(СиЧГ) до 18 г. завършва с 5 т. от
9, а на ЕП до 20 г. по усиден шах

е на 3 м., а по туид - на 5 м. През
2004 г. играе на първенството в Юр
гюп (Тур) – 22 м. с 5,5 т. от 9. През
1997 г. дебютира и на световните
първенства. В Кан (Фр) играе в гру
пата на девойките до 12 г. Три пъ
ти играе на СП в Оропеса дел Мар
(Исп).- през 1998 г. – до 12 г., през ;
1999 г. – до 14 г.и през 2001 г. до 16
г. Последното є участие е най-спо
лучливо – 6 т. [+4=4-3]. В момента
е студентка в ЮЗУ „Н. Рилски” в
Благоевград.
Ст. Бедникова – Н. Гаприндашвили [B57]
EU-ch 3rd Варна, (4),.2002 г.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 d6 6.Bc4 Bd7 7.Bb3 g6 8.f3
Nd4 9.Qd4 Bg7 10.Be3 0‑0 11.Qd2 b5
12.Bd4 Bc6 13.Nd5 Bd5 14.Bd5 Nd5
15.ed5 Bd4 16.Qd4 Rc8 17.0‑0‑0 Qa5
18.Kb1 Rc4 19.Qd2 Qd2 20.Rd2 Rfc8
21.Re1 R8c7 22.c3 Kg7 23.Re4 Kf6
24.Rdd4 Rd4 25.Rd4 Ke5 26.Kc2 g5
27.Kd3 f5 28.g3 h6 29.f4 Kf6 30.a4 gf4
31.gf4 a6
½-½
Белев Ивайло Тихомиров. Роден
на 24 май 1984 г. в Трявна. С шах
мат се занимава
от 2001 г. след
у ч р е д я в а н е т о
на шахматния
клуб в града. От
тогава участва
и в състезания.
Най-добрите му
резултати
са:
2005 г. – 27 град
ско първенство на Трявна за мъже
– 2 м; 2 м и 3 м на междуобластни
те първенства за юноши до 20 г.
във Велико Търново; 2 м на общо
областното отборно първенство
за юноши до 18 г. с отбора на ШК
“Трявна 2001”. Три пъти е играл
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на открития шахматен турнир в
Тетевен. В момента е студент в
Техническия университет в Габ
рово, специалност “компютърни
системи и технологии”.

окръжен шампион на Хасково.
През последните години не играе
активно. Бил е зам.-кмет на общи
на Хасково и зам.-областен упра
вител.

Ив. Белев – М. Поркшеян [B24]

Д. Беливанов – В. Прахов [B21]

Тетевен, 2003 г.

Отборно първенство на България,1971

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.g3 ¤f6 4.Bg2
¤c6 5.d3 e5 6.f4 ef4 7.Bf4 Be7 8.¤ge2
Be6 9.¤d5 Bg4 10.h3 Bh5 11.Qd2 ¦c8
12.0‑0 0‑0 13.¤e7 Qe7 14.Bg5 Qe5
15.Bf6 gf6 16.¦f5 Qb2 17.¦h5 Qa1
18.Kh2 ¦fd8 19.Qh6 Qb2 20.¤f4 ¤e7
21.Qh7 Kf8 22.Qh8 ¤g8 23.¤d5 Qd4
24.c3 Qd3 25.¦h7 ¦c7 26.Qg7 Ke8
27.Qg8
1-0

1.e4 c5 2.d4 cd4 3.c3 dc3 4.¤c3 ¤c6
5.¤f3 d6 6.Bc4 e6 7.0‑0 Be7 8.Qe2 ¤f6
9.¦d1 e5 10.h3 h6 11.Be3 Be6 12.Bd5
Bd5 13.ed5 ¤b8

Беливанов Добри Василев. Ро
ден на 13 август 1946 г. в Хаско
во. С шахматна
та игра се запоз
нава в ученичес
ките си години.
Завършил
е
ВМЕИ – Вар
на. През 1965 г.
става кандидат
майстор, а през
1975 г. – май
стор на спорта. Майстор на спор
та е и по кореспондентен шах. С
отбора на Хасково е носител на
сребърен медал в I републикан
ско отборно първенство по корес
пондентен шах. В „А” група е
играл с отборите на Хасково, Ди
митровград, Симеоновград, Ака
демик (Вн) и Черно море (Вн). С
отбора на ВМЕИ – Варна е репуб
ликански студентски шампион за
1969 година и със сребърен медал
за 1968 г. Победител в конкурса
на в-к „Студентска трибуна” по ре
шаване на шахматни задачи през
1969 г. Неколкократен градски и
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XIIIIIIIIY
9rsn-wqk+-tr0
9zpp+-vlpzp-0
9-+-zp-sn-zp0
9+-+Pzp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sN-vLN+P0
9PzP-+QzPP+0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

14.¤e5 de5 15.d6 0‑0 16.Bc5 Bd6
17.¦d6 Qc7 18.Ba3 ¤bd7 19.¦ad1
¦fe8 20.Qd2 ¤f8 21.¦f6 gf6 22.¤d5
Qc6 23.Bf8 f5 24.Be7 Kg7 25.Bf6
Kh7 26.Bh4 ¦e6 27.Qd3 e4 28.Qd4 a6
29.¤f4 ¦c8 30.¤h5 Kg6 31.Qg7 Kh5
32.Qf7 ¦g6 33.Qf5
1-0
Белчев Бранимир Петров. Роден
на 24 юни 1953 г. в Русе. Завършил
е висше образова
ние – специал
ност икономика
на туризма. В мо
мента работи ка
то представител
на туристическа
фирма
„САГА
Холидейс” – Анг
лия. С шахматна
та игра се запознава сравнително
късно – на 16-17 години и играе

в различни турнири провеждани
по това време във Варна, където
се премества да живее. Играл е в
традиционните открити турнири
„Златни пясъци”, купа „Варна”, ра
ботнически и областни първенства.
Покрива нормите и е утвърден за
кандидат майстор. Към края на 80те години на миналия век започва
да играе кореспондентен шах. Учас
тва в редица майсторски турнири
за европейско първенство, в които
има доста престижни класирания.
Като състезател на ВШК „Г. Даска
лов” (Вн) е играл в VI и VIII репуб
ликански отборни първенства по
кореспондентен шах; в полуфина
ли и финали за Купата на Бълга
рия и на 2 финала за републикан
ско индивидуално първенство – 37
финал – 4 м. и 40 финал – 2 м. В
момента играе във финал 41. Пок
рил е изискванията и за майстор
на спорта по кореспондентен шах.

22.e4 d4 23.Rd4 Rd4 24.Bd4 c5
25.Bf2 c4 26.Nd5 Qa3 27.Qb2 Qf8
28.Rd1 a5 29.Ba7 Rb7 30.Bd4 cb3
31.ab3 a4 32.Rd3 Rb8 33.Qc2 Rc8
34.Rc3 Qa3 35.Kb1 Rc3 36.Qc3 ab3
37.Qa1 Qf8 38.Qa4 Qd8 39.Qb3 Qa5
40.Bc3 Qc5 41.f5 Qg1 42.Kb2 Bd5
43.ed5 Qf2 44.Qc2 Qb6 45.Kc1 Ng7
46.f6 Qc5 47.Qd3 Nf5 48.d6 Qg1
49.Kb2 Qg2 50.Ka3 Qa8 51.Kb4
Qb7 52.Qb5
1-0
Белчев Димитър Белчев (Дядо
то). Роден през 1934 г. Един от ак
тивните шахматисти и деятели в
Трявна. Колоритна и многоуважа
вана личност, допринесъл много за
популяризирането на шахматната
игра. Многократен участник и при
зьор в отборните и индивидуални
те първенства в града. Самобитен
шахматист с интересен стил на иг
ра. Умира през 1990 г.
Д. Белчев – П. Илиев [A28]

Бр. Белчев – Ал. Давидов [D35]

Градско първенство Трявна, 1975 г.

40 финал,2005 г.

1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.e3 Bb4 4.¤f3
¤c6 5.Be2 0‑0 6.0‑0 b6 7.Qc2 h6 8.a3
Be7 9.b3 Bb7 10.Bb2 d6 11.¦ad1
¦e8 12.d4 ed4 13.ed4 Qc8 14.h3 Bd8
15.¦fe1 ¤e7 16.¤d2 ¤g6 17.Bf3 ¦e1
18.¦e1 ¤h4 19.Bb7 Qb7 20.d5 ¤g6
21.¤ce4 ¤h7 22.Qc3 ¤f6 23.¦e3 Qc8
24.¤f3 Qf5 25.¤d4 Qd7 26.¤c6 Qf5
27.¤d8 ¦d8 28.¤f6 gf6 29.Qf6 Qf6
30.Bf6 ¦c8 31.h4 h5 32.g4 hg4 33.¦e4
¤e5 34.Be5 de5 35.¦g4 Kh7 36.Kg2 c6
37.dc6 ¦c6 38.¦e4 f6 39.f4 ¦e6 40.Kf3
Kg6 41.b4 Kf5 42.c5 bc5 43.bc5 ¦a6
44.a4 ¦c6 45.¦c4 Ke6 46.fe5 Ke5 47.h5
Kf5 48.h6 Kg6 49.Ke4 Kh6 50.Kd5
¦c8 51.c6 Kg5 52.Kd6 f5 53.Kd7 ¦h8
54.c7
1-0

1.c4 e6 2.Nc3 Nf6 3.Nf3 d5 4.cd5
ed5 5.d4 Bd6 6.Bg5 c6 7.e3 h6 8.Bh4
0‑0 9.Bd3 Bg4 10.Qb3 Na6 11.Ba6
ba6 12.Ne5 Rb8 13.Qc2 Be5 14.de5
g5 15.Bg3 Nh5 16.f3 Be6 17.0‑0‑0 g4
18.f4 Re8 19.Bf2 Rb4 20.b3 Qe7 21.g3
Reb8

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9zp-+-wqp+-0
9p+p+l+-zp0
9+-+pzP-+n0
9-tr-+-zPp+0
9+PsN-zP-zP-0
9P+Q+-vL-zP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Бендерев Юрий Александров.
Роден на 12 март 1912 г.в Баку в
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българско
се
мейство.С шах
матната игра се
запознава петго
дишен от баща
си.Един от найактивните пропа
гандатори на рус
ката шахматна
школа в страна
та. Инженер. Завършва минната
академия в Лувен, Белгия. Актив
но в шахматния живот се включва
след 1939 г, когато, окончателно се
прибира в страната. На финалите
за държавно първенство дебютира
през 1942 г. В тях играе 8 пъти.
През 40-те години на миналия век
е национален състезател. Заедно с
Ал. Кипров и Ем. Карастойчев ор
ганизира и участва в първото със
тезание по кореспондентен шах
в България през 1940 г. Активен
сътрудник на списание “Шахматна
мисъл”. Първият български шахма
тен теоретик. Отдава много сили
за пропагандирането на шахмата
и укрепването на шахматното дви
жение в страната като член на Ре
публиканската секция по шахмат.
Основоположник на състезателния
шахмат в Перник. Въпреки голяма
та си любов към шахмата, Ю.Бен
дерев нито, за миг не се откъсва от
професията си на минен инженер.
Умира на 29 ноември 1954 г. в Со
фия след перфорация на язва.
Ю. Бендерев – Вл. Ганчев [D02]
Отборно първенство, София,1953 г.

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Nbd2 g6 4.g3
Bg7 5.Bg2 0–0 6.0–0 Nbd7 7.c4 dc4
8.Qc2 Nb6 9.e4 Bg4 10.Re1 Rc8 11.a4
a5 12.h3 Bf3 13.Nf3 c5 14.d5 Nfd7
15.Bd2 Ra8 16.Bc3 Bc3 17.Qc3 Qc7
18.Qe3 Rfc8 19.Qh6 Nf8 20.h4 Qd6
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XIIIIIIIIY
9r+r+-snk+0
9+p+-zpp+p0
9-sn-wq-+pwQ0
9zp-zpP+-+-0
9P+p+P+-zP0
9+-+-+NzP-0
9-zP-+-zPL+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

21.e5 Qd5 22.Ng5 Qd7 23.e6 fe6
24.Rad1 Qc7 25.Re6 Rd8 26.Rde1 Rd7
27.h5 Nd5 28.Bd5
1-0
Бенев Борислав. Роден на 28 ав
густ 1970 г. в София. С шахмат се
занимава от ученическите си го
дини. Като състезател се оформя
в школата на ЦСКА под ръковод
ството на треньора Б. Митов. През
1987 г. е шампион на страната за
юноши до 20 г. и като такъв учас
тва на Европейското първенство в
Архем (Хол). С 6,5 т. от 13 [+4=5-4]
разделя 14-17 м от 32 участници.
През същата година е включен в
представителния отбор на ЦСКА
за мъже, който става републикан
ски шампион. Като резерва играе
2 партии и постига 1 точка. Малко
след това прекратява състезателна
та си дейност.
Б. Бенев – Я. Гдански [C02]
EU-ch U20, Арнхем, 1987 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6
5.Nf3 Bd7 6.a3 c4 7.h4 Qa5 8.g3 b5
9.Bh3 Qa4 10.Qe2 Na5 11.Nbd2 b4
12.cb4 Bb4 13.0–0 Be7 14.Ng5 Bg5
15.hg5 Ne7 16.f4 Rb8 17.Qf2 Qc2
18.Bg4 Qg6 19.Bd1 h6 20.Nf3 hg5
21.fg5 Nb3 22.Bb3 Rb3 23.Bf4 Qh5
24.Nh2 Qh3 25.Rac1 Nf5 26.Rc3 Nd4
27.Rb3 cb3

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9zp-+l+pzp-0
9-+-+p+-+0
9+-+pzP-zP-0
9-+-sn-vL-+0
9zPp+-+-zPq0
9-zP-+-wQ-sN0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

28.g4 Qd3 29.Be3 Ne2 30.Kg2 d4
31.Qf7 Kd8 32.Qg7 Qe4 33.Nf3 Re8
34.Bd2 d3 35.Kh3 Kc8 36.g6 Bc6
37.Qf6 Nd4 38.Nd4 Qd4 39.g7 Qe4
40.Rf2 Qh1 41.Kg3 Qg1 42.Kh4 Qh1
43.Kg5 Qe4 44.Rf4 Qe2 45.Rf2 Qe4
46.Rh2 Qd4 47.Rh8 Qb2 48.Re8 Be8
49.Qe6 Kb7 50.Qe7 Ka6 51.Qd6 Kb7
52.Qb4 Kc6 53.Qe4 Kd7 54.Qb7 1-0
Бенлиев Емил Донев. Роден на 25
май 1930 г. в Каспичан. Инженер.
Организатор на
редица шахмат
ни прояви. Меж
дународен съдия
на ФИДЕ. През
1967 г. завършва
ВИСИ, а през
1987 г. ВИФ „Г.
Димитров” – пър
вият випуск на
треньори по шахмат. Шахмат играе
от 16 годишна възраст. Като строи
телен техник, а по-късно и като ин
женер работи в редица градове – Си
листра, Видин, Сандански. Нався
къде участва активно в шахматния
живот. От 1965 г. живее и работи във
Варна. Един от най-активните строи
тели на Аспаруховия мост. Отличен
шахматен организатор – в Каспи
чан организира пионерски кръжок;
в Силистра – редица турнири сред

учащите се; във Видин ученическа
среща на 100 дъски. Истинският
му организаторски талант се разк
рива във Варна – той е в основата
на организирането и провеждането
на почти всички масови прояви от
70-те години на миналия век до се
га. През 1967 г. е утвърден за съдия
републиканска категория, а 10 годи
ни по-късно става „Международен
съдия на FIDE”. Ръководил е десет
ки турнири от най-различен ранг. В
продължение на 10 години е член на
шахматната секция при ЖСК „Спар
так”, по-късно на окръжната секция,
а от 1990 г. – на ВШК „Г. Даскалов”.
С определени заслуги за популяризи
ране и развитие на шахмата в Суво
рово, Дългопол, Белослав, Аксаково,
Долен чифлик и др. Дълги години е
областен шахматен координатор на
Варненска област.
Бенлиев Михаил. Роден в София
на 26 декември 1925 г. Изявява се в
ученическите си години и успешно
участва в състава на младежката
среща България – Румъния в Русе и
Гюргево (21-25 май 1943 г.), където
на VI дъска постига 3 т. от 4 [+3=01] срещу Михаеску. По-късно рядко
участва, предимно в градски отбор
ни състезания. Умира на 25 септемв
ри 2001 г. в София.
М. Бенлиев – Х. Нинов [C34]
София, мач/5, 1942 г.

1.e4 e5 2.f4 ef4 3.¤f3 ¤f6 4.e5 ¤h5
5.Be2 g5 6.0–0 ¦g8 7.d4 d5 8.Qd3 ¦g6
9.¤h4 ¦h6 10.¤f5 Bf5 11.Qf5 ¤g7
12.Qd3 ¤c6 13.a3 ¤e6 14.c3 ¤e7
15.¤d2 c5 16.h3 ¤c6 17.¤f3 a6 18.¤h2
cd4 19.¤g4 ¤c5 20.Qf5 ¦e6 21.¤f6
Ke7 22.Bh5 ¦e5 23.¤g8 Kd6 24.Qf7
Be7 25.¤h6 Kc7 26.¤g4 ¦e4 27.¤f6
¦e5 28.¤g4 ¤b3 29.¦b1 Qd7 30.¤e5
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¤e5 31.Bf4 gf4 32.Qf4 Bd6 33.cd4 ¤c6
34.Qf7 Qf7 35.¦f7 Kb6 36.¦h7 ¤bd4
37.Bf7 ¦f8 38.g4 ¤e2 39.Kg2 ¤f4
40.Kg3 ¤e6 41.Kh4 Be7 42.Kh5 ¤f4
43.Kh6
½-½
Бербатов Киприян Стоянов. Ро
ден на 6 август 1996 г. в Благоевг
рад.
Шахмат
играе от 2003 г.
Подготвя се под
ръководството на
треньора М. Ата
насов. През съща
та година печели
и първата си тит
ла – шампион до
8 г. Победител е
и през 2004 г. Тогава печели и пър
во място на турнира “Търновска ца
рица” в групата на момчетата до 10
г. През 2005 г. е 2-ри, а през 2006 г.
– 1-ви на държавните индивидуал
ни първенства в своята възрастова
група. На европейското отборно пър
венство в Херцег Нови (С и ЧГ) през
2005 г. разделя 1-3 място, но остава с
бронзов медал. През 2006 г. играе на
европейското в Херцег Нови и на све
товното индивидуално първенство в
Батуми (Грузия). Световен шампион
по решаване на шахматни задачи и
етюди. С отбора на “Виктори” (Бл) е
шампион на страната до 14 г. Шам
пион е и по ускорен шах и блиц. По
бедител в Мемориал Бахаров през
2006 г. със стопроцентов резултат.
От 2007 г. с него работи Є. Иванов
Включен е в школата на С. Данаи
лов. Играе с успех в редица открити
турнири в Испания.
К. Бербатов – Н. Абасов [B33]
EU-ch U10 Херцег Нови, 2005 г.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¤d5 ¤d5

Б60

8.ed5 ¤b8 9.c4 Be7 10.Be2 a6 11.¤c3
0–0 12.0–0 f5 13.f3 f4 14.¤e4 ¤d7
15.¦b1 ¤f6 16.Bd3 Qe8 17.b4 Qh5
18.Qe2 ¤e4 19.Be4 Bh4 20.Bd2 Bg3
21.h3 g5 22.Be1 Qh4 23.Bg3 fg3 24.c5
h5

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+p+-+-+-0
9p+-zp-+-+0
9+-zPPzp-zpp0
9-zP-+L+-wq0
9+-+-+PzpP0
9P+-+Q+P+0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

25.¦b3 Bd7 26.¦c1 Qf4 27.Qe3
Qh4 28.cd6 ¦f6 29.¦c4 ¦f4 30.¦c7 ¦f7
31.Bg6 ¦g7 32.Qe5 ¦f8 33.¦e3 ¦d8
34.Qf6 ¦f8 35.¦d7 ¦d7 36.Qe6 ¦df7
37.Bf7 ¦f7 38.Qg6 Kf8 39.Qh6 ¦g7
40.Qh8 Kf7 41.Qe8
1-0
Беровски Крум. Роден на 26 ав
густ 1974 г. През 1997 г. завършва
магистратура
в
НСА – треньор по
шахмат и спортен
мениджмънт. От
1998 г. е докторант
в спортната акаде
мия; сертифици
ран управленски
консултант
от
Института по уп
равленско консултиране в Лондон;
преминал второ ниво на CFA от CFA
Institute, САЩ; лицензиран оценител
на цели предприятия и интелектуал
на собственост от Агенцията за прива
тизация. От 1996г. работи в сферата
на финансите, а от 1999 г., основно
в сферата на лизинга. От 2006 г. е
директор на лизинговата компания

на “Скания” за България. С шахмат
се занимава от 6 годишен. Първо
начално тренира една година при
Анг. Ценуков в пионерския дом в кв.
Бъкстон в София, а след това в шко
лата на „Славия”. Многократен град
ски шампион на София за юноши
младша и старша възраст. С отбора
на Славия е бил неколкократен шам
пион на София и страната. Една от
най-добрите му години като състеза
тел е 1992 г., когато разделя 1-2 м. на
републиканското първенство за юно
ши до 20 г.; става 2-ри на първенство
то до 18 г. и преизпълнява на няколко
пъти нормата за майстор на спорта
– звание, с което е удостоен в края на
годината. Тогава участва и на меж
дународния юношески турнир в Хал
сберг (Шв), където заема 6 м. Играл
е 3 пъти на финалите за мъже, като
най-добре се представя през 1996 г. –
5 м. След това прекратява активната
си шахматна дейност и се отдава на
професионалните си занимания. От
1991 г. е шахматен съдия, а от 1997 г.
съдия републиканска категория. В пе
риода 2001-2007 г е зам. председател
на съдийската комисия към БФ Шах
мат. Един от авторите на последния
Шахматен наръчник. От 2004 г. до
2007 г. е представител на Етичната
комисия на федерацията. Превежда
Етичния кодекс на ФИДЕ и адаптира
Дисциплинарния правилник на
БФШ към него.
Т.Чорбаджоглу – Кр. Беровски [E11]
Балканиада, Мангалия, 1992 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.g3 Bb4 4.Bd2 a5
5.Bg2 d5 6.¤f3 c6 7.a3 Be7 8.Qc2 ¤bd7
9.0–0 b6 10.Bf4 Ba6 11.¤bd2 0–0 12.¦fd1
¦c8 13.b4 ¤h5 14.Be3 Bd6 15.Qb3 Qe7
16.Bg5 f6 17.Be3 f5 18.b5 dc4 19.¤c4
Bb5 20.¤fe5 a4 21.Qa2 ¤hf6 22.Bg5 Bc4
23.¤c4 Kh8 24.¦ac1 Bb8 25.¤e5 ¤e5

26.de5 Be5 27.¦c6 ¦c6 28.Bc6 h6 29.Be3
¤g4 30.¦d7 Qf6 31.Bb6 f4 32.Bf3 fg3
33.hg3 Qg6 34.Qc4

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+R+-zp-0
9-vL-+p+qzp0
9+-+-vl-+-0
9p+Q+-+n+0
9zP-+-+LzP-0
9-+-+PzP-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

34...Bf4 35.¦d8 ¦d8 36.Bd8 ¤f2
37.g4 Be3 38.Kf1 Qb1 39.Kg2 Qh1
40.Kg3 Qh3
0-1
Бобеков Радко. Роден на 7 ок
томври 1928 г. в София. Завършил
е Юридическия
факултет на Со
фийския универ
ситет. Първите
му
шахматни
изяви са от края
на 40-те години
на миналия век.
През 1949 г.е
шампион на Со
фия (заедно с П.Иванов) и играе
на финала на републиканското ин
дивидуално първенство.На фина
лите е играл 12 пъти. Най-високо
класиране (3-4 място) постига през
1952 г. Победител в I открито пър
венство на България през 1966 г. В
периода 1950-1955 г. е член на на
ционалния отбор. Участник в Олим
пиадата в Амстердам през 1954 г.
Отдава много сили за организира
нето и развитието на студентския
шахмат. Дълги години е и треньор
на студентския национален отбор.
Под негово ръководство български
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те студенти стават световни шам
пиони на първенството в Будапеща
през 1959 г. и втори на първенство
то в Златните пясъци през 1958 г.
Заедно със Здр.Милев и Н.Минев
е автор на книгата “Комбинации”.
Сам издава още три книги. Умира
от инфаркт на 18 октомври 1993 г.
в София.
Р. Бобеков – И. Бондаревски [D42]
Ростов на Дон, 1961 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c5 5.cd5
Nd5 6.e3 Nc6 7.Bd3 Be7 8.0–0 0–0 9.Qe2
cd4 10.ed4 Ndb4 11.Be4 Nd4 12.Nd4 Qd4
13.Be3 Qe5 14.f4 Qa5 15.a3 Nd5 16.Bd5
ed5 17.b4 Qa6 18.Qa6 ba6 19.Nd5 Bd8
20.Bc5 Re8 21.Rfe1 Re1 22.Re1 Bd7 23.Kf2
h6 24.Rd1 Be6 25.Ne3 Bc7 26.f5 Bb3
27.Rd7 Bb6 28.Rb7 Bc5 29.bc5 Ba4 30.Rc7
Bb5 31.Kf3 Rd8 32.Ke4 Bd3 33.Ke5 f6
34.Kf4 Rd4 35.Kf3 Be4 36.Ke2 Bd3 37.Kf2
Bb5 38.h3 Rd2 39.Kf3 Rd3 40.Ke4 Ra3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-tR-+-zp-0
9p+-+-zp-zp0
9+lzP-+P+-0
9-+-+K+-+0
9tr-+-sN-+P0
9-+-+-+P+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

41.Nd5 Ra4 42.Kf3 Kf8 43.Nf4
Ke8 44.Ne6 Bd7 45.Ng7 Kd8 46.Ra7
Ra5 47.g4 Rc5 48.Ra6 Rc3 49.Kg2 Ke7
50.Nh5 Rc6 51.Ra3 Be8 52.Ra7 Bd7
53.Nf4 Kd6 54.Kg3 Rc8 55.Kh4 Rh8
56.Ra6 Bc6 57.Kh5
1-0
Бобоцов Милко Георгиев. Роден на
30 септември 1931 г. в с.Дряново, Асе
новградско. Първият български грос
майстор. Като шахматист се оформя
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в Пловдивската
шахматна шко
ла. В големия
шахмат навлиза
през 1949 г., ко
гато на полуфи
нала в Пловдив
се класира 2-ри с
10,5 т. [+9=3-2] и
получава право
то да играе на финала. Бързо се ут
върждава като един от най-добрите
български шахматисти. От 1950 г. е
включен в националните отбори на
страната. Участва в 4 Световни сту
дентски първенства, в които играе
39 партии [+23=10-6] и донася 28 т.
Един от най-резултатните в отбора,
с който печели 2 сребърни медала.
Играе и на 8 Олимпиади, като в 4
от тях на I дъска и печели 75,5 т от
125 партии [+43=65-17]. Отлично се
представя в Лайпциг през 1960 г.,
когато с 10 т. от 15 [+7=6-2] покрива
нормата за гросмайстор и става пър
вият български шахматист удостоен
с това най-високо шахматно звание;
в Лугано през 1968 г., където пости
га 11 т. от 17 [+6=10-1] и допринася
изключително много за спечелване
то на бронзовите медали и в Скопие
през 1972 г. – 11,5 т. от 19 [+5=13-1]
с победи над едни от най-силните
гросмайстори в света. С отбора на
България играе в квалификации
те на 3 и финала на 1 Европейски
първенства, 2 Балканиади и десетки
двустранни срещи. Участва в 48 меж
дународни турнири, от които 4 зонал
ни за световно първенство. По-добри
резултати постига: Варна 1957 г. – 1
м; Хастингс 1959/60 г. – 4 м; Зевенар
1961 г. – 2-3 м; Печ 1964 г. – 1-2 м; Бе
вервайк 1965 г. – 3 м; Цволе 1965 г.
– 1-2 м.; Варна 1965 г. – 3-5 м; Цволе
1966 г. – 1-2 м; Москва 1967 г. – 2-

5 м; Атина 1968 г. – 2-4 м; Сараево
1971 г. – 1-3 м; Букурещ 1971 г. – 3-4
м и др. Републикански шампион за
1958 г. Още 2 пъти разделя първото
място – през 1951 г. с Ал. Цветков и
Н. Минев, но в допълнителния мачтурнир остава 2-ри и през 1966 г. с Н.
Минев, но губи мача за титлата. На
финалите е играл 17 пъти, от които
е спечелил 1 златен, 3 сребърни и 6
бронзови медала. Изиграл е 300 пар
тии [+127=119-54]. В републикански
те отборни първенства е участвал 16
пъти, като 8 пъти е шампион с отбо
ра на “Академик” (Сф). И тук резул
татът му е впечатляващ – 90 партии:
+47=39-4. Голям пропагандатор на
шахмата – изнася много сеанси в раз
лични градове в страната, участва
в майсторски турнира и други шах
матни мероприятия. След прекратя
ване на активната си състезателна
дейност през 1972 г. (след тежко за
боляване), отдава всички сили за раз
витие на шахмата сред подрастващи
те. От 1980 г. поема ръководството
на националната детско-юношеска
школа към БФ Шахмат (заедно със
съветския специалист, мм М. Юдо
вич), в която усъвършенстват свое
то майсторство много от бъдещите
български гросмайстори. Благодаре
ние на неговите усилия към ВИФ
“Г.Димитров (днес НСА “В.Левски”)
се разкрива катедра “Шахмат” и се
провежда първият двегодишен курс
за подготовка на шахматни треньо
ри. В края на 1991 г. се пенсионира,
след което повече не се занимава с
шахмат. Умира на 3 април 2000 г. в
София.
М. Бобоцов– Св. Глигорич [E88]
Скопие, Олимпиада, 1972 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4
d6 5.f3 0–0 6.Be3 c6 7.Bd3 e5 8.d5 cd5

9.cd5 Nh5 10.Nge2 f5 11.Qd2 f4 12.Bf2
a6 13.0–0–0 Bf6 14.Kb1 Bh4 15.Bg1!
Nd7? 16.Nc1 Nc5 17.Bc2 Qc7?! 18.b4
Nd7 19.Nb3 Nb6 20.Bd3 Nc4 21.Bc4
Qc4 22.Na4 Qc7 23.Rc1 Qd8 24.Nb6 Rb8
25.Bf2! Bf2 26.Qf2 Nf6 27.a4 Bd7 28.Rc3
g5 29.Rhc1 Be8 30.Kb2 Nd7 31.a5 Nf6

XIIIIIIIIY
9-tr-wqltrk+0
9+p+-+-+p0
9psN-zp-sn-+0
9zP-+Pzp-zp-0
9-zP-+Pzp-+0
9+NtR-+P+-0
9-mK-+-wQPzP0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

32.Nc8! b6 33.Nb6 Bb5 34.Rc7
Ne8 35.Rc8 Rc8 36.Nc8 g4 37.Na7
Bd7 38.Nc6 Qg5 39.b5! ab5 40.a6 Nf6
41.a7 Ra8 42.Rc2 Qg7 43.Qb6 Ne8
44.Nba5
1-0
Бобошевски Дамян. Един от найдобрите шахматисти на Враца през
60-те и 70-те го
дини на миналия
век. Многократен
градски и окръ
жен
шампион.
Като такъв учас
тва 4 пъти в по
луфиналите
за
р еп у бл и к ан с к о
ин д и в и д уал н о
първенство. Дебютът му е през 1968
г. в София – 15-19 м. с 3,5 т. [+2=3-3].
Най-добре се представя на полуфина
ла в Ловеч през 1971 г. където поло
вин точка го отделя от класиралите
се за финала. Заема 10-11 м. с 6,5
т. [+5=3-3]. През 1969 г. участва във
II открито първенство на България,
53-56 м. с 2,5 т. [+2=1-5].
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Бобчев Стефан Савов. Роден на
20 януари 1853 г в Елена. Първона
чално учи в родния си град, след то
ва завършва военно медицинското
училище в Цариград, но се занима
ва изключително с журналистика.
През 1875 г. е принуден да емигри
ра в Одеса. През 1881 г. завършва
Юридическия факултет на Москов
ския университет. От този период
е и увлечението му към шахмата.
След завръщането си в България
заема редица отговорни и полити
чески постове. По време на преби
ваването си в София е един от пос
тоянните посетители на диплома
тическия клуб “Юнион”, където по
това време се играе шах. Редактор
на редица вестници и списания. От
1900 до 1920 г. е главен редактор
на в-к.”Мир”, в който по-късно с не
гово съдействие се разкрива първа
та у нас постоянна шахматна руб
рика, допринесла много за популя
ризирането на шахмата. През 1920
г.създава свободния университет в
София и е негов директор до смърт
та си. Умира на 8 септември 1940
г. в София.
Богданов Емил. Роден на 29 но
ември 1936 г. в Русе. Майстор на
спорта от 1963 г.
Представител на
русенската шах
школа.
матна
Като добър шах
матист и органи
затор се оформя
по време на след
ването си. През
1961 г. с отбора
на Академик става републикански
шампион. Победител е на VI дъска
със стопроцентов резултат – 7 т. от
7! Включен е в националния отбор и
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играе на световното студентско пър
венство в Хелзинки. На VI дъска (2ра резерва) постига 4,5 т. [+3=3-1].
През 1962 г. за втори път играе на
световното студентско първенство.
В Мариански Лазне, на III дъска
постига 5 т. [+3=4-2]. Третото му
участие в този най-представителен
студентски шахматен форум е през
1964 г. в Будва. Този път играе на
II дъска и постига 6,5 т. [+3=7-1]. В
състезанията за републиканско ин
дивидуално първенство за мъже се
включва от 1956 г. Първото му учас
тие на полуфинала в Бургас е добро,
5-6 м. с 11 т. [+6=10-1], класира се за
финала. Там е 9-ти с 10 т. [+5=10-4].
Това е най-доброто му представяне.
Следващите му 2 участия на полу
финалите не са много успешни: Со
фия, 1960 г., 8-9 м. с 5 т. [+2=6-4] и
София, 1961 г., 9-10 м. с 6 т. [+3=64]. През 1962 г. е едноличен победи
тел с 9 т. [+7=4-2] и се класира за
финала. Там разделя 15-17 м. с 7,5
т. [+3=9-7]. През 1964 г. отново е в че
лото на кандидатите за финала – 3
м. с 10 т. [+7=6-1]. Третото му учас
тие на финалите през 1965 г. във
Варна остава незавършено. Поради
заболяване е принуден да напусне
борбата след 6-ия кръг. Опитът му
да си извоюва отново място сред фи
налистите през есента на 1965 г. за
вършва неуспешно – 5-6 м. с 10 т.
[+7=6-2]. В периода 1961-1971 г. с
отбора на Академик е 3 пъти репуб
ликански шампион и веднъж – ви
цешампион. В следващите години
постепенно намалява състезателна
та си дейност като влага много сили
и енергия за развитие на шахмата
сред студентите. От началото на
90-те години живее и работи като
треньор във Франция. Епизодично
участва и в шахматни състезания.

Åì. Áîãäàíîâ – Ð. Áîáåêîâ [C44]
XXI Първенство на България, София,
(8), 1957 г.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.c3 Nf6 4.d4 d6
5.Bb5 Bd7 6.0–0 Be7 7.Re1 0–0 8.Ba4
Qe8 9.Bc2 Bg4 10.d5 Nb8 11.h3 Bc8
12.Nbd2 g6 13.Nf1 Nh5 14.Bh6 Ng7
15.N3h2 c6 16.Ne3 Qd8 17.g4 Bg5
18.Bg5 Qg5 19.dc6 Nc6 20.Nf3 Qh6
21.Kg2 f5 22.Qd6

XIIIIIIIIY
9r+ltr-+k+0
9zpp+-+-snp0
9-+nwQ-+pwq0
9+-+-zpp+-0
9-+-+P+P+0
9+-zP-sNN+P0
9PzPL+-zPK+0
9tR-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

23.Bb3 Kh8 24.Ne5 Be6 25.Be6
Ne5 26.Qe5 f4 27.Nd5 f3 28.Kg3 Re8
29.Nc7 g5 30.Ne8 Re8 31.Rad1
1-0
Божков Божидар. Роден през
1923 г. в София. Високо интели
гентна, буйна и властна личност.
По шахмата се увлича от ученичес
ките си години, но не е участвал в
състезания. В шахматното движе
ние активно се включва от 1949 г.,
когато е избран за член на Бюрото
на републиканската секция по шах
мат и му е възложено да отговаря
за пропагандата. С активната си
дейност и общественото положе
ние, което заема, допринася за бър
зото популяризиране на играта и
за отделянето на по-голямо място
на страниците на вестниците, за
отразяване на шахматните съби
тия в страната и чужбина. Водач
на националния отбор на Олимпи
адата в Амстердам през 1954 г. В

средата на 50-те години заминава
на работа в Москва и се откъсва от
шахматния живот в страната.
Божков Васил. Роден на 20 юли
1956 г. във Велинград. Бизнесмен.
Председател на
Българската фе
дерация по шах
мат от 31 март
2003 г. до 21 яну
ари 2005 г. През
1977 г. завършва
Националната
природо-матема
тическа гимназия
в София, а през 1981 г. СУ “Св. Кл Ох
ридски”, специалност “математика”.
През 1998 г. завършва Университета
по национално и световно стопанство
в София, специалност “икономика на
труда” и икономически факултет към
университет в Буенос Айрес (Арж).
От май 2002 г. е член на Нюйоркска
та академия на науките. През 1991
г. регистрира първата си компания
СЛВ, която през 1994 г. прераства в
Нове АД. От 1994 г. е председател на
Съвета на директорите. През 2001 г. е
един от учредителите на Българския
бизнес клуб “Възраждане”. Освен с
бизнес се занимава и с меценатство и
благотворителност в сферата на кул
турата, изкуството и спорта; колекци
ониране на предмети на изкуството и
антики; издателска дейност. По вре
мето, когато ръководи Българската
федерация по шахмат, в Пловдив се
провежда европейското отборно пър
венство по шахмат за мъже и жени.
Подпомага финансово Ант. Стефано
ва при спечелването на световната
титла за жени през 2004 г.
Божков Деян Маринов. Роден на 3
юли 1977 г. в Шумен. Завършва езикова
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гимназия “Н. Вап
царов” с профил
английски език в
родниясиградиНа
ционална спортна
академия “В. Лев
ски” – треньорски
профил.Професио
нален шахматист.
Възпитаник
на
шуменската шахматна школа. През го
дините негови треньори са били Н. Ма
нев, Ив. Ангелов, В. Бунис и Ст. Иванов.
През 1991 г. е републикански шампион
до 14 г. През същата година става канди
дат майстор и майстор на спорта. Един
от най-младите в страната. През 1994 г.
е шампион до 18 г. и е утвърден за май
стор на спорта. През 1997 г. дебютира на
финалите за мъже. До сега е участвал
8 пъти. Най-доброто му представяне е
през 2005 г. на първенството в Плевен,
където заема 3-4 м. с 8,5 т. от 13 [+6=5-2].
Шампион на страната по блиц за 2001 г.
През 2005 г. е включен в националния
отбор и играе на европейското първен
ство в Гьотеборг (Шв). Международен
майстор от 2001 г. Има покрити 2 нор
ми за гросмайстор – отборно първенство
на Франция, сезон 2004/2005 и Измир
2006 г. Победител в откритите турнири:
София, 1997 г., Мемориал Бахаров,
Пловдив, 2003 г., открито първенство
на България; Неапол (Ит), 2002 и 2007;
Торент (Исп), 2003; Йер (Фр), 2003;
Порник (Фр), 2003 и 2004; Истанбул
(Тур), 2004; Мюнхен (Герм), 2004;
Гонфревил (Фр), 2004; Васелон (Фр),
2004; Сен Ло (Фр), 2004 г.; Памплона
(Исп), 2005; Аньо (Фр), 2005; Витербо
(Ит), 2005 и 2007; Еперне (Фр), 2005;
Унтергромбах (Герм), 2005; Порцхайм
(Герм), 2005; Гронинген (Хол), 2005;
Партенопе (Ит), 2007; Гингамп Фр),
2007; Жура (Швейц), 2007 г. и др. На
неофициалното Балканско първенство
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в Истанбул през 2001 г. разделя 2-3 м.,
а българският отбор печели златните
медали. Многократен медалист от ДОП
с отборите на Лукойл-Нефтохимик
(Бс), шампион за 2006 г. и Локомотив
(Пд). Като журналист е работил към
списанията „Шахматна мисъл”, „Bal
kan Chess”, „Chess Today”, „Chess Chro
nicle” Репортер за шахматния сайт
www. chessbase.com. Говори свободно
английски, руски, сръбски и немски
език.
Ä. Áîæêîâ – Å. Ìèðîøíè÷åíêî [B52]
Истанбул, 2004 г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5 Bd7 4.Bd7
Qd7 5.0–0 Nc6 6.c3 Nf6 7.d4 Ne4
8.d5 Ne5 9.Re1 Nf6 [9...Nf3 10.Qf3
Nf6 11.c4] 10.Ne5 de5 11.c4 g6? [11...
e6!?]12.Nc3 Bg7 13.Re5 0–0 14.Qe2
[14.Bg5 Ng4!? 15.Re7 Qf5 16.Qd2 (16.
Be3 Be5) 16...Ne5] 14...Rfe8 15.Bg5 a6
[15...e6 16.de6 Re6 17.Re6 Qe6 18.Qe6
fe6 19.Re1] 16.Re1 h6 [16...b5 17.Re7
Re7 18.Qe7 Re8 19.Bf6 Re7 20.Re7 Qd8
21.Ne4 Bf6? 22.Re8! Qe8 23.Nf6 +–]17.
Bh4 b5!? 18.f3! [18....cb5? 19.Nd1] 18...
bc4 [18...b4 19.Nd1] 19.Qc4 Qb7 20.b3
Rac8 [20...Nd7 21.Re7 Re7 22.Re7
Bc3 23.Qc3 Qd5 24.Bf2] 21.Na4 Kf8?
22.Nc5 Qc7 [22...Qb5 23.Qb5 ab5
24.Bf6 Bf6 25.Nd7 Kg7 26.Nf6 Kf6
27.d6 +–] 23.Bf2 Nd7 [23...Ng4? 24.fg4
Be5 25.Re5! Qe5? 26.Nd7 +–]

XIIIIIIIIY
9-+r+rmk-+0
9+-wqnzppvl-0
9p+-+-+pzp0
9+-sNPtR-+-0
9-+Q+-+-+0
9+P+-+P+-0
9P+-+-vLPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

24.Re6! [24.d6 +– 25.Ra6, 25.Rg6,
25.Rc6] 24...Nc5 [24...Nb6? 25.Rb6!
Qb6 26.Nd7 +–] 25.Rc6 Qa5 26.Qc5
Qc5 27.Bc5 Bf6 [27...Rc6 28.dc6 Rc8
29.Be7 Kg8 30.Rc1 +–] 28.b4 Red8
[28...Rc6 29.dc6 Rc8 30.Rc1 Ke8 31.Bb6
+–] 29.Rf6!+– Rc5 30.bc5
1-0
Бозев Янко Василев. Роден на 7
ноември 1935 г. в Свиленград. Сред
ното си образова
ние завършва в
родния си град.
След това работи
последователно
15 г. като начал
ник
донаборна
автошкола, 20 г.
като старши мит
нически инспектор и 2 г. като пред
седател на физкултурно дружество
„Граничар“. Шахмат се научава да
играе на 8 годишна възраст и оттога
ва неизменно присъства на всички
местни, регионални и работнически
състезания. Най известен е в състе
занията, които е провела ГД „Митни
ци“, където си остава като непобеден
митничар. В тези състезания през
80-те години покрива изискванията
за кандидат майстор, с което звание
е удостоен през 1989 г. Като предсе
дател на ФД „Граничар“ допринася
за популяризирането на шахмата в
региона, като по приоритет, го поста
вя наравно със футбола. Има големи
познаният по историческите момен
ти на развитието на шахмата от дъл
бока древност до сега. Като секретар
на ШК Свиленград 2004, участва
активно в подготовката на подрас
тващите шахматисти, и характерно
то е, че преди всяко състезание, той
изнася лекция за събития и факти
от историческото минало на шахмат
ната игра.

Бойнов Борис Пенчев. Роден на 13
юни 1933 г. в Габрово. Завършил е
машинно инженерство. Доцент в ТУ
“Васил Априлов” в Габрово. Кандидат
майстор. Шахмат играе от ученически
те си години. През 1950 г. е включен
в представителния градски отбор и
участва в първото отборно състезание
в страната – “Турнирът на шестте гра
да” в Пловдив. Играе на VIII дъска.
Градски шампион на Габрово за 1951
г. Победител в полуфинал за първен
ство на “Академик” София през 1953
г. След това се оттегля от шахмата.
Участва епизодично само в първенства
на запасните офицери. През 1972 г. в
окръжното първенство на Габровски
окръг се класира на 5 м. и покрива нор
мата за кандидат майстор. Понастоя
щем е пенсионер.
Бойчев Мариян Стефанов. Роден на
10 юли 1991 г. Един от ембелематич
ните млади шах
матисти на русен
ския и българския
шахмат. Майстор
на спорта от 2005
г.
Понастоящем
най-високо гради
раниядействащру
сенски шахматист,
след гм В. Топалов.
С шахмат активно се занимава от 1999
г. в школата на ШК „Дунав”(Рс) под ръ
ководството на треньора Д. Роев. При
първото си участие на ДИП за момче
та до 10 г. През 2000 г. във Варна зае
ма 3 м. В следващите 2 години (2001
г. и 2002 г.) е абсолютен държавен
първенец по класически, ускорен шах
и блиц. През 2001 г. печели турнира
„Морско конче”. Европейски шампион
по ускорен шах до 10 г. от първенство
то в Нови Сад; втори на ЕП по ускорен
шах през 2003 г. и отново Европейски
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шампион през 2004 г.; Разделя 3-4 м.
на ЕП по класически шах до 12 г. в
Будва (С и ЧГ) през 2003 г. Световен
вицешампион по класически шахмат
за юноши до 14 г. от Белфор (Фр) през
2005 г. с 8,5 т. от 11 [+7=3-1]. Държавен
първенец за юноши до 20 г. за 2006 г.
от първенството в Плевен. Участник
в редица открити турнири за мъже.
Спортист на годината на Русе за 2005
г. Носител на почетния знак на града.
Г. Пап – М. Бойчев [E43]
Световно първенство за юноши до 14 г.
Белфор, (9), 2005 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 b6
5.Bd3 Bb7 6.Nf3 Bc3 7.bc3 d6 8.0–0
Nbd7 9.Nd2 e5 10.e4 Qe7 11.Re1 c5
12.Nf1 ed4 13.cd4 cd4 14.Bb2 Ne5
15.Bd4 0–0 16.Ng3 Qe6 17.f4 Nd3
18.Qd3 Rac8 19.Rac1 Rfe8 20.f5 Qe7
21.Qd2 h6 22.Rc3 Kf8 23.a4 Ba6
24.Qa2 Ng4 25.f6 Nf6 26.Nf5 Qd8
27.Rg3 Rc4 28.Rg7

XIIIIIIIIY
9-+-wqrmk-+0
9zp-+-+ptR-0
9lzp-zp-sn-zp0
9+-+-+N+-0
9P+rvLP+-+0
9+-+-+-+-0
9Q+-+-+PzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

28...Re4 29.Rd1 Red4 30.Rf7
Kf7 31.Rd4 d5 32.Rd1 Kg6 33.Kf2
Kh7
0-1
Бонев Тодор Бориславов. Роден на
1 декември 1987 г. в Сливен. С шах
мат се занимава от ученическите
си години. Участва в редица състе
зания, в които се представя добре.
През 2001 г. разделя 1-2 м. в държав
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ното индивидуал
но първенство за
юноши по класи
чески шах. През
същата година е
носител на златен
медал от отборно
то първенство за
юноши до 14 г. по
класически шах.
През 2005 г. дели 1-3 м. в държавно
то индивидуално първенство за юно
ши до 18 г. През 2001 г. участва в све
товното първенство за юноши до 14
г. В момента е студент във Варна.
Т. Бонев (2135) – Б. Тадич (2473) [B40]
Открито първенство на България,
Пловдив,2004 г.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4 4.Nd4
Bc5 5.Nb3 Bb6 6.Nc3 Ne7 7.Bd3 0–0
8.0–0 Nbc6 9.Kh1 f5 10.f4 fe4 11.Ne4
d5 12.Ng5 h6 13.Nf3 Bc7 14.Nfd4 e5
15.fe5 Ne5 16.Be3 N7c6 17.Bf5 Nc4
18.Bg1 Rf6 19.Qh5 N6e5 20.Bc8 Rc8
21.Nc5 Qe7 22.Nf5 Qf7 23.Qh3 Rf8
24.Ng3 Nd6

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zppvl-+qzp-0
9-+-sn-tr-zp0
9+-sNpsn-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-sNQ0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+-+RvLK0
xiiiiiiiiy

25.Rf6 Qf6 26.Bd4 Nd3 27.Qe6
Qe6 28.Ne6 Nb4 29.Nf8 Nc2 30.Rd1
Kf8 31.Bc5 b6 32.Rd5 Ke7 33.Bd6 Bd6
34.Nf5 Ke6 35.Rd6 Kf5 36.Rd7
1-0
Бонева Звезделина Николаева.
Родена на 10 април 1985 г.във Вра

ца.
Правилата
на шахматната
игра
научава
от баща си. Ка
то ученичка в
началния курс,
започва систем
но да се занима
ва с изучаване
на шахматната
теория. Израства във врачанския
шахматен клуб. През 1999 г. в пър
венството за девойки до 14 г. в град
Рила разделя 2-3 м. с 5,5 т. от 7 и
печели сребърен медал, поради подобрия си допълнителен коефици
ент. В първенството по блиц е на 7
м. с 4,5 т.; с отбора на Враца е 3та на РОП за девойки (мл.в). През
2000 г. участва в републиканските
индивидуални първенства в 3 въз
растови групи. Всичките є класи
рания са в челото, но нито веднъж
не е победителка: РИП до 16 г., 2-5
м., с 5 т. от 7, класира се за участие
в квалификационния турнир за оп
ределяне на участниците в предсто
ящите СП и ЕП. Остава на 3 м. с
3 т. [+2=2-2]; РИП до 18 г., ускорен
шах, 4-5 м. с 4,5 т., блиц, 2-3 м. с
5,5 т. и до 20 г., 3-4 м. с 6 т. от 9. И
през 2001 г. продължават добрите є
изяви: ДИП до 16 г., 3-4 м. с 4,5 т.
от 7; ДИП до 20 г., 9-13 м. с 3,5 т.
от 7; Турнир за купата на България
във Велико Търново, „Търновска ца
рица”, 3-5 м. с 6,5 т. от 9. С отбора
на Враца участва в ДОП за девой
ки (ст.в). Отборът се класира на 5
м., на I дъска тя постига 5,5 т. от 7.
През 2002 г. играе в първенствата
за жени по блиц (3-7 м. с 4,5 т. от 7)
и по ускорен шах (6-8 м. с 4 т.от 7).
2003 е една от добрите є години. На
ДИП в Казанлък разделя 4-5 м. с 4
т., а на полуфинала за жени в Бан

кя разделя 1-2 м. с 5,5 т. от 7 и се
класира за финала. Дебютът є не
е успешен – 12 м. с 2 т. През 2004
г. полуфиналът в Перник се оказва
непреодолима бариера за нея, 8-13
м. с 4 т. от 7. Същият резултат по
казва и на ДИП за девойки. Той є
гарантира дележ на 6-9 м. С отбора
на Враца, жени участва в „А” гру
па. През 2005 г. на полуфинала в
родния є град разделя 4-7 м. с 4,5 т.
от 7 и за втори път получава право
то да бъде сред най-силните жени в
страната. Представянето є този път
е по-добро – 9 м. с 3,5 т. [+2=3-5]. На
първенството за девойки дели 6-12
м. с 4 т. от 7. През последните годи
ни участва в откритото първенство
на България. Основна състезател
ка от отбора на Враца.
Çâ. Áîíåâà – Ñò. Ñàâîâà [B28]
Първенство на България, жени,
Велико Търново,(6),2005 г.

1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.c3 d5 4.ed5 Qd5
5.d4 cd4 6.cd4 Bg4 7.Be2 e6 8.Nc3 Qd8
9.h3 Bh5 10.0–0 Bd6 11.d5 Bf3 12.Bf3
e5 13.Re1 Ne7 14.Qb3 Qc7 15.Ne4 b5
16.Bd2 Ng6

XIIIIIIIIY
9rsn-+k+-tr0
9+-wq-+pzpp0
9p+-vl-+n+0
9+p+Pzp-+-0
9-+-+N+-+0
9+Q+-+L+P0
9PzP-vL-zPP+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

17.Rac1 Qd7 18.Rc8 Qc8 19.Nd6 Kd7
20.Nc8 Kc8 21.Rc1 Kd8 22.Ba5
1-0
Бонева Лиляна. Родена през 1927
г. в София. Завършва математика и
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дълги години работи като преподава
тел във Физико-математическия фа
култет на СУ „Кл. Охридски”. Една
от първите български шахматистки.
Състезател, организатор, междуна
роден съдия. Като шахматистка из
раства в редовете на Академик (Сф).
Участва още в първите студентски
състезания. С отбора на Академик
(Сф) е републиканска отборна шам
пионка за 1952 г. Играе на II дъска.
През 1953 г. е републиканска студен
тска шампионка с 11 т. от 11, като
побеждава и В. Асенова. През 1954
г. дебютира на финала за жени и
разделя 4-6 място с 10 т. [+9=2-4]. На
финалите за републиканско индиви
дуално първенство е играла 5 пъти,
63 партии [+36=13-14], като винаги
се е представяла много добре. Найвисокото є класиране е през 1962 г.,
2-3 м. (с Ант. Иванова ) с 9,5 т. [+7=51]. Още 2 пъти разделя 3-то място.
През 1961 г. е 3-4 (с М. Димова) с 9
т. [+7=4-1] и през 1963 г. – 3-5 м. (с
П. Тодорова и Ант. Кузманова) с 9,5
т. [+9=1-3]. През 1961 г. е утвърдена
за международен съдия. Първата
жена в страната (и 6-та поред сред
съдиите), носителка на това високо
звание. Участва в организацията
и ръководството на ХV шахматна
олимпиада на Златните пясъци през
1962 г. Член на Бюрото на БФ Шах
мат от 1958 г., председател на съдий
ската комисия. В шахматни състеза
ния участва до 70-те години на мина
лия век. През 1969 г. е шампионка
в отборното първенство за жени, с
отбора на Академик. В следващите
години не се занимава с шахмат и се
отдава на научна работа.
Бончев Бончо Георгиев. Роден на
26 декември 1970 г. в Казанлък.
Средното си образование завършва в
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техникум по меха
нотехника в род
ния си град. През
1996 г. завършва
и Националната
спортна
акаде
мия „В. Левски“,
специалност „тре
ньор по шахмат“.
Като шахматист
израства и се оформя под ръковод
ството на треньора р. Стоянов. На
15 години покрива нормативите и е
утвърден за кандидат майстор. Учас
тва в отборите на „Розова долина“
(Кз), с които става 3 пъти окръжен
шампион за юноши. В периода 1988
– 1989 г. играе активно в редица отк
рити турнири – Павликени, Плов
див, открито първенство на Бълга
рия, Асеновград, Албена, Казанлък
и др. Като студент участва във всич
ки студентски шахматни прояви в пе
риода 1992-1995 г. След завършване
на висшето си образование започва
работа като треньор в ШК „Алехин“.
Играл е в два полуфинала за репуб
ликанско индивидуално първенство
– през 1995 г. в Шумен и през 1998 г.
в казанлък. През последните години
участва предимно в междуобластни
първенства, в които е спечелил реди
ца призови места: 2001 г. – 3 м. уско
рен шах; 2—2 г. – 1 м. ускорен; 2003
г. – 2 м. на класически и ускорен;
2004 г. – 1 м.; 2007 г. – 1 м. ускорен
и др. Като треньор за кратко време
подготвя редица млади състезатели,
които участват с успех в републикан
ските индивидуални и отборни пър
венства. Евг. Енчев печели 3 брон
зови медали – 2 за юноши и един за
младежи до 20 г.; М. Велков – сребъ
рен и бронзов за юноши до 12 г.; Ив.
Георгиева – бронзов за девойки до 16
г. Подготвеният от него отбор е 3-ти

в ДОП за юноши до 18 г. от първен
ството в Плевен през 2004 г. От 1999
г. работи в Общински детски комп
лекс „Св. Иван Рилски“ (Казанлък).
Изявява се като добър организатор.
Президент е на шахматен клуб „Ал.
Алехин“ в родния си град.
Бончев Стойко Вълчев. Роден на
27 септември 1938 г. Като добър
шахматист
се
оформя още през
ученическите си
години. Участник
в първото репуб
ликанско първен
ство за юноши
през 1958 г. в Ру
се. В началото
на 60-те години,
като студент в София участва в чет
въртфиналите за републиканско пър
венство. Най-добре се представя през
1964 г. – 5 м. [класира се и играе на
полуфинала в Бургас – 8 м] и през
1965 г. – 2 м. През същата година е
включен в състава на студентския от
бор и играе на Световното студентско
първенство, където постига 3,5 т. от
5 [+2=3-0] – втори резултат сред вто
рите резерви. На полуфинала в Бер
ковица през 1969 г. разделя 1-3 м. с
[+8=3-2] с П. Арнаудов и Хр. Млечев
и се класира за финала през 1970 г.
Там се представя много добре, като в
крайното класиране заема 10 м. с 10
т. от 19 [+4=12-3] и покрива изисква
нията за майстор на спорта. Това зва
ние му е присъдено същата година.
На финалите играе още 2 пъти – през
1972 г. и 1973 г. През тези години е и
републикански шампион с отбора на
Славия. В следващите години посте
пенно се оттегля от активна състеза
телна дейност. Участва предимно в
състезания на Славия.

Ст. Бончев – П. Великов [B41]
XXXIII Първенство на България,
София, (4), 1970 г.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4 4.Nd4
a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7 7.Bd3 Nc6
8.Nc6 dc6 9.f4 e5 10.0–0 Bc5 11.Kh1
0–0 12.Qf3 ef4 13.Bf4 Bd6 14.e5 Be5
15.Ne4 Ng4 16.h3 Bf4 17.hg4 Be5
18.Qh3 g6 19.Qh4 Bg7 20.g5 Be6
21.Nf6 Bf6 22.gf6 Qe5 23.Rae1 Qh5
24.Qh5 gh5 25.Re5 Rad8 26.Be4 Rd4
27.Rf4 Rfd8 28.Rh5 Kf8 29.Rh7 Ke8

XIIIIIIIIY
9-+-trk+-+0
9+p+-+p+R0
9p+p+lzP-+0
9+-+-+-+-0
9-+PtrLtR-+0
9+-+-+-+-0
9PzP-+-+P+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

30.Bc6

1-0

Бончев Стойко Колев. Роден на 26
декември 1940 г. в Смолян. Майстор
на спорта. През 1972 г. играе на по
луфинала за републиканско индиви
дуално първенство в София - разде
ля 27-35 м. с 4,5 т. [+2=5-4], 27-ми по
допълнителните показатели. През
същата година играе и на турнира
в Приморско– 7-12 м. с 6 т. от 9, и в
майсторския турнир в Смолян – 5-6
м. с 6,5 т. [+6=1-4], покрива майстор
ски бал; През 1976 г. участва в меж
дународния турнир в Смолян – 10
м. с 6 т. [+3=6-4]. През тази година
е утвърден за майстор на спорта.Иг
рал е и няколко открити турнири,
като най-добре се е представил в На
реченски бани, 1980 г.,опен – 5-12 м.
с 6 т. от 9 Изявите му са главно в Смо
лянския регион.
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Борисов Кирил. Роден на 2 май
1947 г. в Перник. Завършва биоло
гия. Работи като
учител, а по-къс
но в системата
на МВР. Шахмат
играе от учени
ческите си годи
ни, но по-сериоз
но се занимава
от средата на 90те години, когато
започва да играе и кореспондентен
шах. Силен практик и блицьор, с
добро виждане и интересни, нес
тандартни решения, които много
често поставят противниците му в
сложни ситуации. По-големите му
успехи в кореспондентния шах са
ПФ/123 – 6,5 т. от 10; Финал 36 с 7
м. с 8 т.[+5=6-3] с победи над някол
ко изявени майстори по кореспон
дентен шах; полуфинал „Мемори
ал Бахаров” – 7 т. от 10 и класира
не за финала и др.
К. Борисов – Сп. Спасов [B96]

19.Nf6 Ke7 20.Nd5 Ke8 21.Qd3
N7e6 22.Bb6 Qc8 23.Rhf1 Bg7
24.h4
1-0
Борисов Любомир Стаменов. Ро
ден на 6 декември 1954 г. в София.
Един от най-ак
тивните шахмат
ни деятели на
Локомотив (Сф)
през последните
15 години. Бла
годарение на не
говите
усилия
железничарския
отбор на страна
та участва, при това с успех, в пър
венствата на USIC през последните
години. Участвал е в 4 от тях, като
през 1996 г. в Балатонбогиар (Унг)
печели бронзов медал, а през 2004 г.
в Пиещани (Словакия) – сребърен.
Най-добре се представя в последно
то първенство, на VI дъска постига
4 т. от 6 [+2=4-1]. Играл е с успех в
редица открити турнири на ШК „Хе
мус” (Сф).

финал 36, кореспондентна

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 h6 8.Bh4
g5 9.fg5 Nh7 10.Be2 Ng5 11.Qd2 e5
12.Nf5 Nc6 13.0–0–0 Bf5 14.ef5 Nd4
15.Bf2 Nf5 16.Qd3 Ng7 17.Nd5 N7e6
18.Qf5 Ng7

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+p+-+psn-0
9p+-zp-+-zp0
9+-+NzpQsn-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+LvLPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy
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Борисова Борислава. Родена на
27 февруари 1951 г. в Попово. За
вършва класи
ческа филология
в СУ „Климент
Охридски”. Меж
дународен май
стор. Като шахма
тистка се оформя
във Варна в шко
лата на незабра
вимия шахматен
педагог Г. Даскалов. В официални
състезания дебютира през 1965 г.
През следващите 2 години бележи
изключителен ръст в своето разви
тие – през 1967 г. става републикан
ска шампионка за девойки и прави

дебют на финала за жени, където
се класира на 5-то място.Участвала
е в 12 финала, в които е изиграла
144 партии [+74=31-39]. През 1972
г. разделя 1-2 място с В. Шикова,
но губи мача за титлата с 1,5:2,5.
Четири години по-късно отново раз
деля първото място, но този път с
В. Крумова, която побеждава в до
пълнителния мач за титлата с 2:0 и
става републиканска шампионка.
От републиканските първенства е
завоювала един златен (1976), два
сребърни (1972 и 1977) и един брон
зов (1975) медала. По време на след
ването си в София е състезателка
на „Академик”, а след това се със
тезава от Славия, с който става 2
пъти републиканска шампионка.
През 1973 г. участва на Зоналния
турнир за световно първенство във
Вайк ан Зее, където се класира на
10-11 място. През 1976 г. е утвърде
на за международен майстор. От
края на 1977 г. живее в Швеция и
се състезава от името на тази стра
на. Участвала е в 6 Олимпиади (за
Швеция) и много международни
турнири. Шахматистка с ясно изра
зен позиционен стил на игра.
Б. Борисова – Ант. Георгиева [A15]
Републиканско първенство, София, 1972
г.

1.c4 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.d3 c5
5.Bg5 Be7 6.Nc3 0–0 7.cd5 ed5 8.Bf6
Bf6 9.Nd5 Bb2 10.Rb1 Bd4 11.Qd2
Be6 12.Nf4 Qf6 13.Rc1 Nd7 14.Nf3
Rab8 15.0–0 g6 16.Ne6 fe6 17.Nd4
Qd4 18.Rc4 Qd6 19.Qe3 b6 20.Bh3
Rbe8 21.Re4 Kf7 22.Qh6 Nf6 23.Rf4
Kg8 24.Rh4 Re7 25.Bg2 Nd5 26.Be4
Nc3 27.Qd2 Ne4 28.Re4 Ref7 29.a4
Qd5 30.Qe3 Qa2 31.f3 Re8 32.Rc1
Qd5 33.Rcc4 Rc7 34.Re5 Qd7 35.Rce4
Rc6 36.Kf2 Qe7

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-+-wq-+p0
9-zpr+p+p+0
9+-zp-tR-+-0
9P+-+R+-+0
9+-+PwQPzP-0
9-+-+PmK-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

37.h4 a6 38.h5 Kg7
40.hg6 hg6 41.Qh6 Kf7
43.Rf4 Ke8 44.Qh8 Kd7
46.Qa6 Qc7 47.Rfe4 g5
49.d4 cd4 50.Rd4 Kc8
52.Qg5 e5 53.Qf5 Kb8
55.Qe5 Ka8 56.Qe7

39.Rh4 Rg8
42.Qh7 Rg7
45.Qa8 Qd8
48.Qb5 Rg6
51.Rg5 Rg5
54.Rd7 Qc8
1-0

Босев Димитър Илиев. Роден на 17
февруари 1941 г. в Габрово. Завършва
ВИСИ София, инженер. Кандидатмайстор на спорта. Участник в отбора
на института, с който е републикан
ски студентски шампион през 1962 г.
и 1963 г., през 1965 г. със сребърен, а
през 1966 г. с бронзов медал. След зав
ръщането си в Габрово участва в ок
ръжни първенства (1972, 1974 – 3 м.,
1975 и 1984 г.) майсторски тупрнир
(1975 г.) С представителния отбор на
града играе в «Б» група.
Ботев Симеон. Роден през 1925 г. в
Пловдив, доктор по медицина. Твор
ческата му дей
ност започва в пър
витеследвоенниго
дини. Разработва
класически теми и
идеи в лаконична
форма.
Любими
негови раздели са
триходовките
и
многоходовките.
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През 1955 г. е републикански шампи
он в раздела многоходови задачи. Ак
тивно пропагандира композицията в
родния си град, в периода 1954 – 56 за
вежда шахматната рубрика на в.”Оте
чествен глас”. Умира през 1983 г.
Симеон Ботев
Шахматна мисъл 1953

VII място
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(9+5)

Тематични опити: 1.g4? fg6!; 1.g3?
e6!; 1.Nf4? Bg4!; 1.Ne7? Be4!; Реша
ва 1.Be6!- цугцванг 1...fe6 2.gf3 Kf5
3.Qh5#, 1...fg6 2.g3! Bh5 3.f4#, 1...f5
2.gh3! B~3.f4#, 1...f6 2.g4! Bg4 3.f4#.
Труден таск : “Албино” + “Пиканини”
в отлична форма!
Бохосян Саркис. Роден на 8 септемв
ри 1941 г. в Пловдив. Първите му шах
матни прояви са от началото на 60-те
години на миналия век в родния му
град. В републи
кански мащаб се
изявява на полу
финала в Перник
през 1964 г. къде
то заема 1 място. В
последствие още 4
пъти е победител
в полуфиналите
за републиканско
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първенство. На финала дебютира през
1965 г. В тях е участвал 9 пъти за 12
години. Най-добре се представя през
1972 г. когато става шампион с 13,5
т. от 19 [+8=11-0] и добива правото да
играе на зоналния турнир за световно
първенство в Каорле (Ит). През съща
та година е включен в националния
отбор за Олимпиадата в Скопие (Юг)
но не взема участие в нито една сре
ща. Най-добри резултати в междуна
родните турнири, в които е участвал
постига в Албена 1971 г. – 1-4 място;
Стари Смоковец 1973 г. – 3-4 м.; Плов
див 1974 г. – 2 м.; Тбилиси 1975 г. (грос
майсторски турнир), покрива бал за
международен майстор. С това звание
е удостоен през 1978 г. Шахматист със
здрав позиционен стил на игра. В на
чалото на 80-те години се оттегля от
активна състезателна дейност.
Г. Форинтош – С. Бохосян [A56]
Зонален турнир, Каорле, 1972 г.

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Nc3 d6
5.e4 g6 6.Nge2 Be7 7.Bh6 Ng4 8.Bd2 f5
9.ef5 gf5 10.f3 Nf6 11.Ng3 0–0 12.Qc2
Ne8 13.Bd3 Bg5 14.Rd1 Ng7 15.0–0 Bd2
16.Rd2 h5 17.f4 h4 18.Nh1 e4 19.Be2
Nd7 20.Nd1 Nf6 21.Ne3 Nfh5 22.Qd1
Qe8 23.a3 Qg6 24.Qe1 Qf6 25.Qf2 Bd7
26.Rc2 Ba4 27.Rc3 a6 28.Nd1 Qd4 29.b3

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+-+-sn-0
9p+-zp-+-+0
9+-zpP+p+n0
9l+PwqpzP-zp0
9zPPtR-+-+-0
9-+-+LwQPzP0
9+-+N+RmKN0
xiiiiiiiiy

29...Nf4
Bb3

30.Re3

Ne2

31.Qe2
0-1

Бочев Красимир Борисов. Роден
на 1 декември 1959 г. във Враца. По
шахмата се увли
ча след мача за
световната титла
между Б. Спаски
и Р. Фишер. Един
от най-активните
деятели, органи
затори и състеза
тели на ШК „Вра
ца”. Майстор на
спорта от 1982 г . С това звание е
удостоен след доброто му представя
не на откритото първенство на Бъл
гария през 1982 г., където с 7 т. от
11 покрива първия бал и на открито
то първенство на София през съща
та година, където постига 6,5 т. от
9. (втори бал). Участвал е в десетки
шахматни състезания, като по-зна
чими успехи постигна в: Павликени
1993 г. (опен) – дележ на 5 м с 5,5 т.
от 9; Купа „Абритус” (Рз) 1996 г. – 5
м. с 5 т. от 7; Павликени 1996 г. – 49 м. с 6,5 т. от 9; Сандански 2000 г.
– 6-16 м. с 5 т. от 7; междуобластно
първенство 2001 г. – 1 м. с 5,5 т. от 7.
Занимава се с треньорска дейност.
Автор е на редица теоритични
статии публикувани в сп. “Шахматна
мисъл”. През последните 15 години
е един от най-активните състезате
ли по кореспондентен шах в страна
та. Победител е във Ф/38 с 12 т. от
14, с което става шампион.; Участва
в полуфинал за световно първен
ство (2001-2004) – 3 м. с 6,5 т. от 10, с
който покрива бал за международен
майстор на ICCF; и в отбора на Евро
па (Interzonal 2002) – II дъска – 4,5
т. от 8 – бал за SIM и др. Капитан
е на отбора на Химик (Вр), първият
отборен шампион на България по
кореспондентен шах, и на отборите
от Враца държавни шампиони

през 1994 г. и 1996 г. Президент на
СКШ “Враца”, член на Експертния
съвет на БФШ и кординатор за
северозападна България.
Кр. Беровски – Кр. Бочев [E92]
Сандански, 2000 г.

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Bg7 4.e4
d6 5.¤f3 0–0 6.Be2 e5 7.d5 ¤a6
8.¤d2 Bh6 9.h4 ¤c5 10.Qc2 Bg4
11.Bg4 ¤g4 12.h5 Be3 13.fe3 ¤e3
14.Qb1 ¤g2 15.Kf2 f5 16.¤f1 fe4
17.Kg2 Qf6 18.Qc2 Qf3 19.Kh2 Qh5
20.Kg2 Qf3 21.Kh2 Qh5 22.Kg2 Qg4
23.¤g3 ¦f3 24.¤ce2 ¦af8 25.Bh6 ¦f2
26.Kg1 ¦8f3 27.¦h2 ¦h2 28.Kh2 ¦f2
29.Kg1 Qf3
0-1
Бочева Маргарита Цветанова.
Родена на 18 март 1963 г. във Вра
ца. Майстор на
спорта от 1992 г.
С шахмат се за
нимава от 1975
г. в Мездра, къде
то живее по това
време. Още като
девойка участва
в републикански
те
първенства
където постига добри резултати
– през 1979 г. на Републиканското
индивидуално първенство се класи
ра на 2-3 м. (след М. Войска); учас
тва в международен турнир за де
войки в Таполца (Унг) през същата
година; РОП за девойки 1982 г. – 1
м.; Играла е два пъти на финали
те за жени – 1994 г. и 1996 г. През
последните години играе активно
в състезания по кореспондентен
шах. На VII световно първенство
по кореспондентен шах за жени се
представя отлично като заема 4-7
място с 7,5 т. от 12, и покрива нор
мата за гросмайстор на ICCF. Пър
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вият гросмайстор по кореспонден
тен шах за жени в България.
Ем. Златанова – М. Бочева [C41]
Полуфинал за държавно първенство,
1994 г.

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3
¤bd7 5.Bc4 Be7 6.0–0 c6 7.a4 a5 8.de5
de5 9.Qe2 0–0 10.Bg5 Qc7 11.¦ad1 h6
12.Bc1 ¤c5 13.¤h4 ¦e8 14.Kh1 ¤e6
15.¤f5 ¤f4 16.Bf4 ef4 17.¤e7 Qe7
18.Qd2 Qc5 19.Bd3 Qe5 20.b3 g5 21.g3
f3 22.¦fe1 Kg7 23.¦e3 g4 24.Bf1 Be6
25.Qd4 ¤d7 26.Kg1 Qd4 27.¦d4 ¤e5
28.¦e1 ¦ad8 29.¦ed1 ¦c8 30.¦4d2 ¤g6
31.¤a2 h5 32.h3 h4 33.hg4 Bg4 34.gh4
¦h8 35.¤c3 ¦h4 36.¦d8 ¦c7 37.¦1d2
¦e7 38.¦8d4 ¦e5 39.¤e2 fe2
0-1
Бошнаков Иван Станчев. Роден
на 26 октомври 1936 г. Майстор на
спорта от 1975 г. Участник в градски
първенства на Севлиево и Габрово
(градски шампион на Габрово през
1982 г.) и в окръжни първенства на
Габровски окръг (1981 г. и 1983 – 2
м; 1972 – 3 м.). Играе успешно в ре
дица турнири в Габровски окръг –
кандидат-майсторски турнир 1973
г. – 1 м; майсторски турнир 1975
г. – 1 м; открити турнири на завод
“Авангард” Севлиево 1982 г. и 1983 г.
1 място; майсторски турнир в Габро
во 1983 г. – 4 м.. Участвал в полуфи
нали за републиканско първенство
през 1970 и 1974 г. В периода 1975
г. – 1986 г. е многократен участник
в отбора на Габрово в «Б»РШГ (1975,
1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986 г.)
Един от организаторите на шахмат
ния живот в Севлиево и Габрово.
Ив. Бошнаков – Б. Петров [D26]
Севлиево, 1982 г.

1.d4 Nf6 2.c4 d5 3.Nc3 dc4 4.e3 c5
5.Bc4 cd4 6.ed4 e6 7.Nf3 Be7 8.0–0 0–0
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9.Qe2 a6 10.Bf4 b5 11.Bb3 Bb7 12.Rad1
Nd5 13.Be5 Nc3 14.bc3 Nd7 15.Bf4 Nb6
16.Rd3 Rc8 17.Ne5 Bd5 18.Rh3 Bg5

XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0
9+-+-+pzpp0
9psn-+p+-+0
9+p+lsN-vl-0
9-+-zP-vL-+0
9+LzP-+-+R0
9P+-+QzPPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.Bg5 Qg5 20.f4 Qe7 21.Qh5 h6
22.Ng4 f5 23.Nh6 gh6 24.Qh6
10
Бояджиев Божидар. Роден през
1931 г. в Пловдив. Шахматен ком
позитор. Публи
кувал е около
40 творби у нас
и в чужбина.
Дълги
години
води шахматни
рубрики в плов
дивските
вест
ници.
Умира
през май 2003 г.
Áîæèäàð Áîÿäæèåâ
„Киевские новости“, 1998

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tR0
9+-+-+-+-0
9-+p+-+p+0
9wQ-+p+-+r0
9-+-+-+-+0
9+-zP-+-+-0
9-+-+-mK-+0
9+-+-+N+k0
xiiiiiiiiy
Мат в 2 хода

1.Qa8! цц, 1...g5 2.Rh5#, 1...Rh8
2.Qh8#, 1...Rh2 2.Rh2#, 1...Rh3 2.Rh3#,
1...Rh4 2.Rh4#, 1...Rh6 2.Rh6#, 1...Rh7
2.Rh7#, 1...c5 2.Qd5#, 1...d4 2.Qc6#.
Бранков Красимир Димитров.
Роден на 23 май 1970 г. в Пазар
джик. Майстор на спорта. Първите
му сериозни шахматни състезания
са общинските първенства на Па
зарджик: през 1986 г., разделя 1-2
м. с 10 т. от 14 (остава 2-ри поради
по-слаб коефициент Бергер), през
1987 г. е 5-ти с 6 т., а през 1988 г. –
2-ти. В окръжното първенство през
1987 г. е на 3 м. През 1987 г. дебю
тира в представителния градски от
бор. Представя се много добре, като
преизпълнява нормата за майстор
на спорта. През 1988 г. играе на ј
финала в Ямбол и разделя 12-17
м. с 4 т. от 7; на открития турнир
„Б“ в Албена- 6-18 м. с 6,5 т. от
9; а на международния турнир в
Пазарджик заема 4 м. с 6,5 т., като
преизпълнява нормата за майстор
на спорта, с което звание е удосто
ен същата година. В следващите
години участва с успех в редица
състезания. Основен състезател в
отбора на Пазарджик, с който през
1991 г. става победител в „Б“ група
и играе в групата на майсторите.
По-добре резултати в други състеза
ния е постигнал: 1995 г., Сливен,
Сини камъни – 8-12 м. с 6,5 т. от
9; 1997 г. Пловдив, открито първен
ство – 12-15 м. с 6 т. от 9;
ß. Ìàéñòåð (2460) – Êð. Áðàíêîâ (2315)
[E74]
Елените, опен,(6),1993 г.

1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.d4 Bg7 4.e4 d6
5.Be2 0–0 6.Bg5 Nbd7 7.Qd2 c5 8.d5
b5 9.cb5 a6 10.a4 ab5 11.Bb5 Qa5
12.Nge2 Ba6 13.Rb1 Qb4 14.f3 Ne5

15.0–0 Bb5 16.ab5 Nc4 17.Qc2 h6
18.Bc1 Rfb8 19.Kh1 Ne8 20.Nf4 Ne5
21.Bd2 Nc7 22.Nce2 Qc4 23.Qd1 Qb5
24.b4

XIIIIIIIIY
9rtr-+-+k+0
9+-sn-zppvl-0
9-+-zp-+pzp0
9+qzpPsn-+-0
9-zP-+PsN-+0
9+-+-+P+-0
9-+-vLN+PzP0
9+R+Q+R+K0
xiiiiiiiiy

24...Nc4 25.Nc3 Bc3 26.Bc3 Ne3
27.bc5 Nd1
0-1
Б р а т и м ир о ва -А л ек с а н др о ва
Димитринка. Родена на 5 февру
ари 1958 г. в
Перник. Завър
шила е ВИСИ,
строителен инже
нер. С шахмат се
занимава от 1972
г. в детско-юно
шеската
школа
на Миньор (Пк).
В републикански
те индивидуални първенства за девой
ки е участвала 5 пъти. Най-добрите и
резултати са през 1975 г. – 2-6 място
с 5 т. от 7; и 1977 г., когато става шам
пионка с 6 т. от 7. С отбора на Миньор
(Пк) девойки е републиканска шам
пионка за 1974 г. и втора през 1975
г. С отбора на Миньор (Пк) – жени, в
който играе на I дъска, е шампионка
за 1978 г.и 3 пъти носителка на брон
зов медал – през 1977, 1979 и 1981 г. В
републиканските индивидуални пър
венства за жени е участвала 15 пъти.
Дебютира през 1975 г. – 7 място с 6 т.
[+4=4-5]. Най-доброто є представяне е
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през 1999 г., когато на първенството
във Видин заема 2 м. с 7,5 т. [+6=3-1] и
печели сребърния медал. На финали
те е изиграла 176 партии [+44=65-67].
Републиканска студентска шампион
ка за 1977 г. същата година е включе
на в националния отбор за девойки и
участва в балканиадата в Албена – 1
т. [+0=2-1] и в двустранната среща за
жени и девойки с Румъния. Участвала
е в международните турнири в Пер
ник и Пловдив и редица открити тур
нири. Най-доброто є класиране в Пер
ник е през 1979 г. – 3 м. с 7 т. [+5=4-2]
и през 1980 г. – 4 м. с 8 т. Участвала е
и в Европейското индивидуално пър
венство за жени във Варна през 2002
г. Майстор на спорта от 1984 г. поради
служебни анганжименти напоследък
играе предимно в отборни състеза
ния от. С отбора на Локомотиф (Сф)
е вицешампион от ДОП за жени през
2007 г. в Слънчев бряг.
Д. Братимирова – Ант. Стефанова [C26]
Първенство на България, жени, Банкя,
1991 г.

1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Bb4 4.Nf3
Nc6 5.0–0 0–0 6.d3 Bc3 7.bc3 d5 8.ed5
Nd5 9.Qe1 Re8 10.Ng5 Bf5 11.Bd2 h6
12.Ne4 Nf6 13.Ng3 Be6 14.Be6 Re6
15.Rb1 Rb8 16.f3 Qd5 17.c4 Qd7 18.Ne4
Qe7 19.Be3 Nd4 20.Qf2 Ne4 21.fe4 Rf6
22.Qd2 Rf1 23.Rf1 Rd8 24.Qf2 Rd6

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zppzp-wqpzp-0
9-+-tr-+-zp0
9+-+-zp-+-0
9-+PsnP+-+0
9+-+PvL-+-0
9P+P+-wQPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy
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25.c3 Ne6 26.d4 Ng5 27.Bg5 hg5
28.de5 Rd3 29.Qa7 Qe5 30.Qb7 Qc5
31.Kh1 Qc4 32.Qc8 Kh7 33.Qf5 Kg8
34.Rb1 f6 35.e5 Qd5 36.h3 Rd1 37.Rd1
Qd1 38.Kh2 Qd5 39.Qc8 Kh7 40.Qc7
fe5 41.Qb8
1-0
Братанов Живко Светлозаров.
Роден на 8 януари 1977 г. в Плов
див. Шахмат иг
рае от ученичес
ките си години.
Като шахматист
се оформя в плов
дивската школа,
под ръководство
то на треньори
те Є. Аянски и
П. Пеев. Пара
лелно с шахмата се увлича и по
музиката. През 2004 г. завършва
музикалната академия в Пловдив
– дипломира се по пиано и музи
кална педагогика и получава на
учното звание бакалавър. Две го
дини по-късно се дипломира и по
специалността композиция при
проф. Д. Тръпков. Първите му зна
чими шахматни успехи са през
1994 г., когато на откритото пър
венство на страната в Пловдив раз
деля 5-10 място. На следващата го
дина дебютира и в първенството
на страната (тогава то се провеж
да на елиминиране), но не успява
да премине 1/16 финалите. Досега
е участвал в 8 финала. Най-добри
те му резултати са през 1997 г. – 3
място с 6,5 т. от 9 [+5=3-1] и през
2000 г. – също 3 място с 8 т. от 12
[+5=6-1]. През 2002 г. и 2004 г. е
4-ти. На 26-то открито първенство
на страната, което вече се нарича
Мемориал “Г. Трингов” през 2004
г. постига най-големия си успех,
като печели първото място със 7,5

т. от 9 [+6=3-0]. Призьор в редица
международни турнири.
Ж. Братанов – М. Попчев [B06]
Първенство на България, софия, 1996

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 d6
5.Qf3 e6 6.Nge2 b5 7.Bd3 a6 8.h4 e5
9.de5 de5 10.h5 Nd7 11.a4 Bb7 12.Be3
Ngf6 13.hg6 hg6 14.Rh8 Bh8 15.Nc1
Bg7 16.Nb3 Qc7 17.g3 c5

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-+0
9+lwqn+pvl-0
9p+-+-snp+0
9+pzp-zp-+-0
9P+-+P+-+0
9+NsNLvLQzP-0
9-zPP+-zP-+0
9tR-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

18.ab5 c4 19.b6 Qc8
21.Na5 Qc8 22.Ra4 Rb8
24.Rc7 Ba8 25.Qe2 Ne4
27.Qc4 Bf3 28.Nc6 Bc6
30.Bc5

20.Bc4 Qc4
23.Rc4 Qd8
26.Ne4 Be4
29.Qc6 Qe7
1-0

Бричикова Алиана. Родена на
17 юли 1936 г. Възпитаничка на
руската шахмат
на школа. Инже
нер. От средата
на 60-те години
живее и работи в
България. През
1966 г. играе за
първи път на фи
нала за жени, ко
гато той се про
вежда по швейцарската система.
От тогава, в продължение на 18
години, участва 14 пъти! Най-доб
рото є представяне е през 1971
г., когато разделя 3-4 място с 8,5
т. [+8=1-4]. Пет години по-късно

постига втория си успех, класи
райки се на 6 м с 5,5 т.[+4=3-4].
На финалите е изиграла 173 пар
тии [+44=48-81]. В републиканско
то отборно първенство за жени, с
отбора на Розова долина (Кз), на
който играе на I дъска, става шам
пионка през 1973 г. От средата на
70-те години живее в Перник и
работи в ПК „Бл. Попов”. През те
зи години играе в редица открити
турнири в страната. По-големи ус
пехи постига в Приморско – 1970
г. – 1 м. с 6 т. от 7; 1971 г. – 1 м. с
6 т. от 7; 1972 г. – 7,5 т. от 9; 1973
г. – 4-5 м.; 1975 г. – 3-5 м. с 6,5 т.
от 9; 1979 г. – 1 м. с 7 т. от 9; Плов
див, международен турнир за же
ни, 1974 г. – 8 м. с 4,5 т. [+3=3-5];
Албена 1979 г. 4-9 м. с 4,5 т. от 7;
Тетевен 1979 г. – 4-6 м. с 5,5 т. от
9; Перник, международен турнир,
1979 г. 7-9 м. с 6 т.[+2=6-3]; 1980
г. – 6-7 м. с 5,5 т. [+4=3-7]; Варна,
опен, 1980 г. 4-5 м. с 4,5 т. от 7;
Ален мак, 1981 г. – 2-4 м. с 5,5 т.
от 7; Отманли 1981 г. – 2 м. с 5,5 т.
от 7 и др. С отбора на ПК „Бл. По
пов” в Перник е победителка във
финалите на VIII републиканска
работническа спартакиада. Кан
дидат майстор на спорта.
Ал. Бричикова – Ант. Георгиева [A85]
Първенство на България, София, 1972

1.d4 f5 2.c4 Nf6 3.Nc3 e6 4.g3
Be7 5.Bg2 0–0 6.Nf3 d6 7.0–0 Qe8
8.Bg5 Nc6 9.Bf6 Bf6 10.e4 e5 11.de5
de5 12.ef5 Bf5 13.Nd5 Qf7 14.Nf6
Qf6 15.Nh4 Be6 16.Bc6 bc6 17.Qe2
Rad8 18.Rad1 Rd4 19.Rd4 ed4 20.f4
c5 21.Re1 Bd7 22.Qd2 Qc6 23.Re5
Re8 24.Re8 Be8 25.Qe2 Bf7 26.b3
Qe6 27.Kf2 Qd7 28.Ke1 Kf8 29.Kd2
Qc6 30.Qe5 Qd6 31.Qe2 Qf6 32.Qe4
Qa6
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XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9zp-zp-+lzpp0
9q+-+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+PzpQzP-sN0
9+P+-+-zP-0
9P+-mK-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

33.Qh7 Qa2 34.Qc2 Qc2 35.Kc2
Ke7 36.Nf3 Bg6 37.Kd2 Bb1 38.Ne5
Kd6 39.h4 Ba2 40.Kc2 Ke6 41.Kb2
Bb3 42.Kb3 Kf5 43.h5 a5 44.Ka4 d3
45.Nd3 Kg4 46.Nc5 Kh5 47.Ne6 1-0
Бунис Василис Ламброс. Роден на
17 юни 1954 г. в Шумен. Майстор на
спорта от 1977 г.
Един от най-добри
те шахматисти на
Шумен през 80-те
години на мина
лия век. 1977 г. –
¼ финал във Вра
ца – 5-7 м. с 5,5 т.
[+4=3-2], класира
се за полуфинала.
На открития турнир във Варна пред
същата година разделя 7-8 м. с 6 т.
от 9; Участва в редица състезания,
но от рано се посвещава на треньор
ската дейност. Ръководения от него
отбор юноши, мл. възраст на „П. Во
лов” (Шн) през 1983 г. става републи
кански шампион. Участник в първи
те международни турнири в Шумен
– 1983 г. – 7-8 м. с 7 т. [+5=4-4], 1984 г.
– 10-12 м. с 5,5 т. от 13, 1985 г. – 11 м.
с 2,5 т. от 11, 1986 г. – 9 м. с 5 т. от 11,
1987 г. – 12 м. с 3 т. от 12. По-добри ре
зултати като състезател е постигнал
през 1981 г. – Приморско – 8-13 м. с
6,5 т. от 9; 1983 г. – Пловдив, опен – 1-
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3 м.; 1986 г. Пловдив, открито първен
ство – 4-9 м. с 8 т. от 11; тетевен 1986
г. – 7-15 м. с 6,5 т. от 11 и др. Дълги
години е основен състезател в отбора
на Шумен. През 1987 г. е победител
на III дъска в републиканското отбор
но първенство с 8 т. от 11. Участвал е
с успех и в отборните първенства на
Гърция. Дълги години е сред най-ак
тивните членове в ръководството на
ШК „Гамбит” (Шн).
З. Захариев – В. Бунис [B30]
Отборно първенство, Банкя, (5), 1991 г.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Qc7 4.0–
0 Nf6 5.Re1 a6 6.Bf1 d6 7.h3 e6 8.c3
Be7 9.d4 cd4 10.cd4 d5 11.e5 Ne4
12.Nbd2 f5 13.ef6 Nf6 14.Nb3 0–0
15.Be3 Bd7 16.Rc1 Bb4 17.Bd2 Bd6
18.Bd3 Rae8 19.Ne5 Qb6 20.Be3
Ne7 21.Nc5 Bc8 22.Bg5

XIIIIIIIIY
9-+l+rtrk+0
9+p+-sn-zpp0
9pwq-vlpsn-+0
9+-sNpsN-vL-0
9-+-zP-+-+0
9+-+L+-+P0
9PzP-+-zPP+0
9+-tRQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

22...Be5 23.de5 Nd7 24.Nb3 Qf2
25.Kh1 Nf5 26.Rc2 Qg3 27.Qd2 Ne5
28.Bf4 Qd3 29.Be5 Qd2 30.Nd2 Rf7
31.Nf3 h6 32.b3 Ne7 33.Nd4 Ng6
34.Nf3 Bd7 35.Bd4 Bb5 36.Rc3 Rf5
37.Rce3 Kf7 38.Kh2 Bc6 39.g4 Rf4
40.Kg3 Re4 41.Re4 de4 42.Ne5 Ne5
43.Be5 Rd8 44.Re3 Rd2 45.a4 g5
46.Bc7 Kg6 47.Bb6 h5 48.gh5 Kh5
49.a5 Bd5 50.b4 Kg6 51.h4 gh4
52.Kh4 Kf5 53.Kg3 Rb2 54.Bc5 Bc4
55.Re1 Rb3 56.Re3 Rb1 57.Kf2 Rf1
58.Kg3 Ke5 59.Kg2 Rb1 60.Kg3 Bd3

61.Kf2 Rf1 62.Kg2 Rc1 63.Kf2 Rf1
64.Kg2 Bb5 65.Rh3 Rf5 66.Rg3 Kd5
67.Re3 Bf1 68.Kg1 Bd3 69.Rg3 Bb5
70.Re3 Bc6 71.Kg2 Kc4 72.Kg1 Kd5
73.Be7 Kc4 74.Bc5 Kb5 75.Kg2 Rf7
76.Kg3 Rf1
0-1
Бурханларски Максим. Роден на
23 юни 1935 г. Първите му шахмат
ни изяви са във
Варна, където из
раства и се утвър
ждава като един
от добрите шах
матисти. Градски
шампион за 1962
г. Включен е във
Втория отбор на
България, който
играе в група „С” на ХV шахматна
олимпиада на Златните пясъци.
Представя се сравнително добре, ка
то на II дъска постига 6,5 т. от 10
[+4=5-1]. Градски шампион на Па
зарджик. Най-големите му успехи са
свързани с ЦСКА, в което дружество
играе след установяването си в Со
фия. През 70-те години на миналия
век е шампион на ЦСКА и намира
място в представителния отбор на
дружеството, с който играе в редица
срещи от републиканските първен
ства и в приятелски международни
срещи. Майстор на спорта. Шахма
тен деятел и организатор. Като зам.
директор на Руската гимназия (сега
133 СОУ) в София създава условия
за развитие на шахмата сред учени
ците. Дългогодишен преподавател
по математика.
Вес. Попов – М. Бурханларски
Открито първенство на България,
София,(3), 1966 г.

1.d4 d5 2.e3 Nf6 3.Bd3 g6 4.f4
Bg4 5.Nf3 c5 6.c3 Nbd7 7.0–0 Ne4

8.Nbd2 f5 9.Qa4 Bf3 10.Nf3 a6
11.Be4 de4 12.Ng5 b5 13.Qd1 h6
14.Ne6 Qb6 15.d5 Qd6 16.a4 Rb8
17.ab5 ab5 18.b3 Kf7 19.Bb2 Rg8
20.Rf2 Bg7 21.Ng7 Rg7 22.c4 Rgg8
23.Ra7 Ra8 24.Qa1 Ra7 25.Qa7 bc4
26.bc4 Rb8 27.g4 Rb3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9wQ-+nzpk+-0
9-+-wq-+pzp0
9+-zpP+p+-0
9-+P+pzPP+0
9+r+-zP-+-0
9-vL-+-tR-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

28.Be5 Ne5 29.fe5 Qe5 30.Qc5
Qa1 31.Kg2 Qd1 32.h3 Rb1 33.Kg3
Qg1 34.Rg2 f4 35.Kf4 Qg2 36.Qc8 Qf3
37.Ke5 Qf6 38.Ke4 Rf1 39.Qc5 Qf3
40.Kd3 Rd1 41.Kc3 Qe2
0-1
Буюклиев Емил Александров. Ро
ден на 11 август 1952 г.. Майстор на
спорта от 1981 г. През 1968 г. на ре
публиканското индивидуално пър
венство за юноши в Асеновград раз
деля 3-7 м. с 5,5 т. от 9; През 1969 г.
с отбора на Черно море (Вн) е 3-ти в
републиканското отборно първенство
за юноши. На I дъска печели бронзов
медал с 6,5 т. [+6=1-2]. През 1980 г.
на майсторския турнир в Толбухин
се представя много добре – 1-2 м. с
7,5 т. от 11 и покрива изискванията
за майстор на спорта. Участвал е в ре
дица турнири, като по-добри резулта
ти е постигнал: Албена (1982) – 3,5 т.
[+2=3-6]; Толбухин (1988) – ¼ финал
– 7-11 м. с 3,5 т. от 7 и др.
Бързаков Анастас. Кандидат май
стор.Активен участник в шахматния
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живот в Пазарджик през 60-те и 70те години. Играе във 2-ия, 3-ия и 7ия майсторски турнири. Най-добре
се представя през 1972 г. – 10 м. с 4,5
т. от 13. В градското първенство през
1970 г. заема 3-5 м. с 6,5 т., а през
1971 г. е на 4 м. с 8 т. от 13. През тази
година му е присъдено званието кан
дидат майстор. В окръжното през съ
щата година дели 8-10 м. с 4 т. от 7, а
през 1971 г. – 8-11 м с 4 т. от 11. В под
борния турнир през 1978 г. разделя
2-3 м. с 9,5 т. от ‘13 и играе в междуна
родния, в който се представя слабо.
Бъчваров Илия. Роден на 22 ок
томври 1914 г. във Варна. Един
от
най-добрите
шахматисти на
Варненския шах
матен клуб, на
който е шампи
он 6 пъти – през
1939, 1940, 1941,
1942, 1945 и 1947
г. Участник в дър
жавното първен
ство на страната през 1945 г. Ра
боти дълги години като стопански
ръководител. Дългогодишен пред
седател на шахматната секция
при Локомотив (Сф) и председател
на Българската федерация по шах
мат от 1966 г. до 1971 г. По негово
време националният отбор на стра
ната постига най-големите си успе
хи – 3 м. на Олимпиадата в Лугано
през 1968 г. и класиране за първи
път на финал на Европейско пър
венство (1970 г.). Умира на 30 сеп
тември 2003 г. в София.
Ил. Бъчваров – д-р Ю. Тошев [A53]
Първенство на България, София, 1945

1.c4 ¤f6 2.¤c3 d6 3.d4 ¤bd7 4.¤f3
c6 5.e3 g6 6.Bd3 Bg7 7.0–0 0–0 8.h3
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¦e8 9.Qc2 e5 10.e4 Qc7 11.Be3 ¤f8
12.d5 c5 13.¦ab1 ¤h5 14.b4 cb4 15.¤b5
Qd7 16.c5 dc5 17.Qc5 b6 18.Qb4 Bb7
19.¦fc1 ¦ec8 20.¤d6 ¦c1 21.Bc1 ¦d8
22.Ba3 ¤f4 23.Bb5 Qc7 24.¦c1 Qe7
25.¤b7 Qb7

XIIIIIIIIY
9-+-tr-snk+0
9zpq+-+pvlp0
9-zp-+-+p+0
9+L+Pzp-+-0
9-wQ-+Psn-+0
9vL-+-+N+P0
9P+-+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

26.Kh2 ¤d7 27.Qe7 Bf6 28.Qd6
Kg7 29.¦c7 ¤c5 30.Qc5
1-0
Бъчварова Петя Петкова. Родена на
12 декември 1979 г. в Габрово. Завър
шила е Американ
ски колеж и СУ
“Кл. Охридски”.
в София. Работи
като редактор. За
почва да тренира
шахмат на 7-го
дишна
възраст.
В републикански
първенства
по
класически шах участва през 1991 г.
(2 м.), 1992 г. (4 м.), 1993 г. (4 м.), 1994
г. (2 м.) и 1996 г. (3 м.) в своите въз
растови групи. През 1994 г. и 1995 г.
участва в европейските първенства
за девойки в Румъния и Полша. Учас
тва и в републиканските първенства
по ускорен шах – 1993 г. (4 м.), 1994 г.
(2 м.) и 1995 г. (4 м.) и блиц през 1996
г. (3 м.). С отбора на ШК “Хемус” е
шампионка през 1995 г., а през 1994
г. печели сребърен медал. Два пъти
е играла в «А»РШГ за жени (1994 г.

и 1995 г.); 2 пъти (1990 г. и 1991 г.) в
открития шампионат за жени; 2 пъ
ти (1995 г. и 1996 г.) в полуфинали за
републиканско първенство за жени и
в редица детски турнири във Варна
– “Морско конче” (1991 – 2 м.; 1992
– 1 м; 1993 – 2 м.), Казанлък, Търго
вище, Старозагорски минерални ба
ни (1992 г. – 1 м.), както и в редица
опени за мъже в Славяново, Кермен,
Павликени, Русе, София и Варна.
П. Бъчварова – Хр. Доврамаджиева [C35]
Варна, 1993 г.

1.e4 e5 2.f4 ef4 3.Nf3 Be7 4.Bc4 Bh4
5.g3 fg3 6.0–0 gh2 7.Kh1 Nh6 8.d4 Rf8
9.Bh6 gh6 10.Ne5 Qe7 11.Qh5 d6

XIIIIIIIIY
9rsnl+ktr-+0
9zppzp-wqp+p0
9-+-zp-+-zp0
9+-+-sN-+Q0
9-+LzPP+-vl0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-+-zp0
9tRN+-+R+K0
xiiiiiiiiy

12.Nf7 Qe4 13.Kh2 Qc2 14.Kh1
Qe4 15.Rf3 Qe1 16.Kh2 Ke7
17.Nc3 Qd2 18.Kh1 Bg5 19.Nd5
Kd7 20.Ne5 de5 21.Rf8 Qd4 22.Qf7
Kd6 23.Qc7
1-0
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