Г
Гавазов Александър Михайлов.
Роден на 6 март 1969 г. в Кърджали.
Като шахматист
израства и се
оформя в школата
на „Арда” (Кж),
под ръководството
на треньора В.
Т ъ па н д жи е в .
Кандидат майстор
на
спорта
по
практически
и
майстор на спорта по кореспондентен
шах. Първите му състезания са от
регионален мащаб. В първенството на
Кърджалийски окръг за мъже 3 пъти
заема първо място (1987, 1988 и 1994 г).
От 1998 г. живее и работи в Казанлък
и играе в отбора на ШК „Алехин” (Кз).
През 2000 г. заема 1 м. в областното
първенство на Стара Загора по
ускорен шах и 2 м. в първенството
по блиц. От 2002 г. се включва в
състезанията по кореспондентен шах.
През 2004 г. става победител в ПФ 137
с почти стопроцентов резултат - 9,5 т.
от 10 и получава правото да играе на
финала. Във Ф/41 се представя отново
много добре и без да загуби партия
заема първото място с 11 т. [+8=6-0]
и става републикански шампион.
През 2005 г. играе на I дъска в отбора
на ШК „Алехин” (Кз) в VII РОП по
кореспондентен шах. Отборът става
шампион, а той е победител на I дъска
с 9,5 т. [+8=3-0]. Бизнесмен. Занимава
се с търговия със спортни облекла.
Àë. Ãàâàçîâ – Í. Äîáðåâ [B02]
Ивайловград, 1995 г.

1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.Nc3 Nc3 4.bc3
d6 5.f4 de5 6.fe5 c5 7.d4 Nc6 8.Nf3
Bg4 9.Rb1

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9zpp+-zppzpp0
9-+n+-+-+0
9+-zp-zP-+-0
9-+-zP-+l+0
9+-zP-+N+-0
9P+P+-+PzP0
9+RvLQmKL+R0
xiiiiiiiiy

9...cd4 10.cd4 Bf3 11.Qf3 Qd4
12.Rb7 Qe5 13.Be3 Qc3 14.Kf2 Rc8
15.Bb5 Qc2 16.Qe2 Qe2 17.Ke2 a6
18.Ba4
1-0
Галев Иван. Роден на 18 декември 1925
г. Изтъкнат представител на Пловдив
ската шахматна
школа. Представя
се успешно в Пър
вото и Третото пър
венство на СФД
“Академик” през
1946 г. и 1948 г.
Участва в ХII репуб
ликанско първен
ство на България
през 1947 г. – 16-17 м с 4,5 т. от 17 [+2=510]. По-късно става един от големите
шахматни деятели.в страната – предсе
дател на Пловдивската шахматна сек
ция и член на Бюрото на Българската
федерация по шахмат. Работи като пре
подавател в Пловдивския университет.
През 70-те години на миналия век пос
тепенно се оттегля от шахмата. Умира
на 10 февруари 1992 г. в Пловдив.
Ив. Галев – Кр. Димитров [B83]
Първенство на България, София, 1947
г.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 ¤f6 4.¤c3
cd4 5.¤d4 ¤c6 6.Be2 e6 7.Be3 a6
8.¤b3 b5 9.f3 Bb7 10.0–0 Qc7 11.Qe1
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¤b4 12.Qf2 d5 13.a3 ¤c6 14.ed5 ed5
15.Bb6 Qb8 16.¦fe1 Be7 17.¦ad1 0–0
18.¤d5 ¤d5 19.¦d5 Bf6 20.Bd3 Bb2

XIIIIIIIIY
9rwq-+-trk+0
9+l+-+pzpp0
9pvLn+-+-+0
9+p+R+-+-0
9-+-+-+-+0
9zPN+L+P+-0
9-vlP+-wQPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

21.Bh7 Kh7 22.Qh4 Kg8 23.¦h5 g6
24.Bd4 Bd4 25.¤d4 ¤d4 26.¦h8 Kg7
27.Qd4 f6 28.¦e7 ¦f7 29.¦f7
1-0
Галунов Тодор Георгиев. Роден на 15
септември 1964 г. в Павликени. Пре
подавател в ВТУ
„Св.св. Кирил и
Методий” (В.Тър
ново). Доцент, док
тор. Правилата
на шахматната
игра научава 4
годишен. Първо
то му официално
състезание е през
септември 1976 г. на международния
шахматен фестивал за юноши в При
морско. От края на 1976 г. е състеза
тел на „Етър” (ВТ). Усъвършенства
се бързо и за кратко време постига
редица добри резултати. През 1977
г. дебютира на републиканското ин
дивидуално първенство за юноши в
Русе и без прекъсване играе в тези
първенства до 1983 г. През същата го
дина (1977) става кандидат майстор.
По-важните му успехи: 1978 г. – 3 м с
отбора на „Етър” в републиканското
първенство за юноши; 1-2 м (с Кирил
Георгиев) на турнира „Морско кон
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че”; 1979 г. – шампион с отбора на
„Етър” за юноши до 17 г.; призьор от
откритите турнири за юноши до 20 г.
в Тетевен и Приморско. Включен е в
школата на БФШ ръководена от М.
Бобоцов и М. Юдович; 1980 г. – 3 м
с отбора на „Етър” от РОП за юноши
до 20 г. От септември 1980 г. е ученик
в София и състезател на „Локомотив”
(Сф). 1981 г. –печели 2 сребърен меда
ла от републиканските отборни пър
венства до 17 г. (в Ихтиман) и до 20 г.
(в Силистра). 1982 г. – с отбора на Со
фия участва в отборното първенство
на тогавашните социалистически
столици в Москва и става победител
на II дъска; от септември същата го
дина е войник в АШВСМ „Чавдар” и
е състезател на ЦСКА. През 1983 г. е
утвърден за майстор на спорта и де
бютира в „А” група. Успоредно със със
тезателната си дейност работи и като
треньор в детско-юношеската школа
на клуба и с женския отбор; от 1985
г. е състезател на „Академик” (ВТ) и
участва в първенствата на „Б” група
през тази и следващата години; 1985
г. – 1-3 м на открития Мемориал „ д-р
Юрий Тошев” в Пловдив. През 1988
г. разделя 2-9 м на открития турнир
в Павликени. През следващите годи
ни участва рядко предимно в отбор
ни състезания – през 1994 и 1995 г.
от отбора на град Сливен в „Б” група;
а от 1996 г. от отбора на Павликени
(1996 г. в „Б” група и през 1997, 1998
и 1999 в „А” група). През 2004 и 2005
г. с отбора на ВШК „Г. Даскалов” (Вн)
играе в „А” група. На полуфинала
през 2006 г. се представя много доб
ре и се класира за участие в юбилей
ното 70-то държавно индивидуално
първенство за мъже. Освен като със
тезател Т. Галунов е и много активен
обществен деятел, сътрудник на спи
санията „Шахматна мисъл” и „Шах

в училище”; съдия републиканска
категория (2002). От януари 2005 г. е
член на УС на БФ Шахмат.
Т. Галунов – В. Йотов [A16]
Първенство на България, Свиленград,
2006 г.

1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 d5 4.0–0
Bg7 5.c4 0–0 6.cd5 Nd5 7.Nc3 Nb6
8.d3 Nc6 9.Be3 e5 10.Qd2 Re8 11.Bh6
Bh8 12.Rac1 Rb8 13.Ne4 Bg4 14.Nc5
Qc8 15.Rfe1 Nd7 16.Ne4 Qd8 17.b4
Bf3 18.Bf3 Nd4 19.Bg2 c6 20.Bg5 f6
21.Be3 Nb6 22.a4 Qe7 23.Qa2 Kf8
24.Bd4 ed4 25.Nc5 Rbd8 26.b5 Nd5

XIIIIIIIIY
9-+-trrmk-vl0
9zpp+-wq-+p0
9-+p+-zpp+0
9+PsNn+-+-0
9P+-zp-+-+0
9+-+P+-zP-0
9Q+-+PzPLzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

27.Nb7 Qb7 28.bc6 Nb4 29.Qa3 Qe7
30.c7 Rc8 31.a5 f5 32.Bb7 Be5 33.Bc8
Rc8 34.Rc4 Na6 35.Qb3 Rc7 36.Rec1
Rc4 37.Rc4 Nc7 38.Qb8 Ne8 39.Qc8
Kg7 40.a6 Qf7 41.Rb4 Kh6 42.Qc6 Nd6
43.Qc5 Qe6 44.Qa7 f4 45.Qc5 fg3 46.hg3
Nf5 47.a7 Bd6 48.Qc6 Qe2 49.Qg2 Bg3
50.fg3 Qe1 51.Kh2 Ne3 52.a8Q Ng2
53.Qf8 Kg5 54.Kg2 Qd2 55.Kh3
1-0
Галунова Цвета Тодорова. Родена
на 4 август 1995 г. във В. Търново.
Ученичка в СОУ „Вела Благоева” в
родния си град. Правилата на шах
матната игра научава 4-годишна, а
от 2000 г. участва и в състезания.
Тогава става шампионка на В.
Търново за момичета до 8 г. Зани
мава се активно под ръководство

то на баща си и
напредва много
бързо. Спечели
ла е 35 медала
от държавни и
ме жд ународни
състезания. Тя е
9-кратна шампи
онка на страна
та в различните
дисциплини и възрастови групи.
По-значимите и успехи във вътреш
ните първенства и турнири: 2003 г.
– Дряново (турнир за купа „Дряно
во” за деца до 10 г.) – 1 м.; София
ДИП до 10 г. – 1 м..; Плевен (първен
ство за деца до 8 г.) – 1 м.; Боровец,
ДИП по ускорен шах до 10 г. – 1 м.;
и ДИП по блиц – 1-2 м.; В. Търново
(Купа на България „Търновска ца
рица”, до 10 г.) – 2 м; Купа на Бълга
рия по ускорен шах до 16 г. – 2-4 м.;
Плевен – Първи турнир за купата
„Зоя Петкова”за момичета до 10 г.
– 1 м.; 2004 г. – Плевен ДИП до 10
г. – 1 м.; В. Търново (Купа на Бъл
гария „Търновска царица”) – 2 м.;
Казанлък ДИП по ускорен шах до
10 г. – 1 м.; и ДИП по блиц – 1 м.;
Варна, „Морско конче” – 1 м.; ДИП
по ускорен шах до 10 г. – 2-4 м.; Вра
ца – ДОП за момичета до 14 г. – 1-2
м. с отбора на ВШК „Г. Даскалов” и
победителка на II дъска с 5,5 т. от
6; ДОП за девойки до 18 г. – 3 м.;
2005 г. Бургас ДИП до 10 г. – 2 м.;
В. Търново (КБ „Търновска царица”
до 14 г.) – 1 м.; Червен бряг, детски
опен до 16 г. – 1 м.; ДОП за момиче
та до 14 г. – 3 м. с отбора на ВШК „Г.
Даскалов” и победителка на I дъска
с 6 т. от 7; ДИП по ускорен шах– 1
м..; ДИП по блиц – 1 м.; ДИП по ус
корен шах до 16 г. – 3 м.; ДПП по
блиц до 16 г. – 1 м.. 2006 г. В. Тър
ново (КБ за до 12 г.) – 1 м.; Червен
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бряг ДИП по ускорен шах до 14 г.
– 5 м.; ДИП по блиц до 14 г. – 2 м.;
Плевен ДИП по ускорен шах з до
12 г. – 4 м.; ДИП по блиц до 12 г. – 2
м.; Благоевград ДОП за девойки до
14 г. – 1 м. с отбора на „Виктори”
(Бл) и победителка на I дъска. През
2003 г. дебютира и в Европейските
и Световните първенства за деца.
Ето резултатите є: В Европейските
първенства: 2003 г. Будва (Черна
Гора) – момичета до 10 г. – 10-12 м;
2004 г. – Белград (ускорен шах за
момичета до 10 г.) – 1 м.; Юргюп
(Турция) – момичета до 10 г. – 4 м.;
2005 г. Херцег Нови (Черна гора)
– момичета до 10 г. – 4 м.; ускорен
шах – 2 м.; блиц до 14 г. – 5 м.. Све
товни първенства: 2003 г. Калитея
(Гърция)- момичета до 10 г. 37 м.;
2004 г. о-в Крит (Гърция) – 13 м.;
2005 г. Белфор (Фр) – 31 м.; 2006
г. Калитеа (Гърция) – световно пър
венство за ученици до 11 г. – 3 м.
М. Северина – Цв. Галунова [A12]
EU-ch G10 Herzeg Novi,2005 г.

1.¤f3 ¤f6 2.e3 d5 3.c4 c6 4.b3 Bf5
5.Bb2 e6 6.¤c3 Be7 7.Be2 0–0 8.0–0
¤bd7 9.d4 ¤e4 10.¤e5 ¤e5 11.de5
Qc7 12.f4 ¦ad8 13.Qc1 Qb6 14.¤a4
Qa5 15.g4 b5 16.gf5 ba4 17.fe6 fe6
18.cd5 cd5 19.Bd4 ¦c8 20.Qe1 Bb4
21.Qh4 Bc3 22.Bc3 ¦c3 23.¦f3 Qb6
24.Qh3 ¤d2 25.¦g3 ¦f4 26.Kg2 ¦f8
27.Qh6 ¦c7 28.Bd3 ¤e4 29.Be4 de4
30.Kh3 Kh8 31.Qg5 ¦cf7 32.ba4 Qd8
33.Qd8 ¦d8 34.¦c1 h6 35.¦c4 ¦d2
36.¦e4 ¦a2 37.¦c4 Kh7 38.e4 ¦e2
39.¦b3 ¦ff2 40.¦b7 ¦h2 41.Kg3 ¦hg2
42.Kh3 ¦g5 43.¦a7 ¦e5 44.¦cc7 ¦g5
45.a5 ¦e3 46.Kh4 ¦e4 47.Kh3 ¦e1
48.Kh2 ¦e2 49.Kh3 ¦e3 50.Kh2
¦ee5 51.a6 ¦g6 52.¦c3 ¦h5 53.¦h3
¦a5 54.¦a8 e5 55.a7 ¦ga6 56.¦e8
¦a7 57.¦e6 ¦a2 58.Kg3 ¦7a3 59.Kh4
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g5 60.Kg4 ¦g2 61.Kf5 ¦h3 62.¦e7
Kg8 63.Kg6 Kf8 64.¦g7 Ke8
0-1
Гандев Красимир. Роден на 21 март
1949 г. в Стара Загора. Семейството
му е кореняци со
фиянци, но след
бомбардировките
над София през
1944 г. се пресел
ва в Ст. Загора,
където живее до
1956 г. Завършва
елитно техничес
ко училище в Со
фия, и икономика през 1974 г. От
1979 г. непрекъснато работи в БНБ
като финансов ревизор, експерт,
старши ревизор, началник отдел и
одитор. Първите си опити в шахмат
ната композиция прави през 1967 г.
Усъвършенства се под ръководството
на П.А. Петков. Задачите му се отли
чават с оригинални идеи и са публи
кувани в едни от най-авторитетните
по това време списания като “Schach
Eсho”, “Feenschach” и “Die Schwalbe”
в Западна Германия. Годините на
творческото му съзряване съвпадат
със знаменитото феерично откритие
– условието “Circe”. В тази сфера Ган
дев създава недостижими шедьоври,
които нямат конкуренция в най-сил
ните световни конкурси през 80-те го
дини. Любимата му тема Алумванд
лунг (AUW) получава възходящо
развитие в десетки задачи – еталони.
Демонстрира висока класа в почти
всички жанрове. През 1988 г. му е
присъдено званието “международен
майстор по шахматна композиция”.
През 90-те години публикува редица
шедьоври в сп.”Шахматна мисъл”, от
давайки предпочитание на стратеги
ческите идеи и изпълненията в таско
ва форма. В творчеството му преобла

дават малко фигурните композиции
и миниатюрите, като градивен мате
риал често използва неутрални фигу
ри. В следващите години поради пре
калена служебна заетост и влошено
здравословно състояние композира
по-малко. През последните години
се забелязва радващо активизиране
в творчеството му. Един от най-из
тъкнатите български проблемисти.
Автор е на повече от 400 задачи, над
150 от които са отличени с награди.
Красимир Гандев
British Chess Magazine 1977г.
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Circe

(7+2)

1.Bb5! – цугцванг ; 1...Qg1 2.Kd5
Qf1 3.Bc6 Qg1 4.Bg3 Kf1 5.Nd4 Qd4
(Ng1)#, 1...Qb5 (Bf1) 2.Bg2 Qf1 3.Qg1
Qg2 (Bf1) 4.Bd3 Qf1 5.Nec5 Qd3
(Bf1)#. Правилни ехо-матове с типич
на за жанра стратегия.
Гандев Петър Йорданов. Роден на
3 март 1934 г. в Сливен. Майстор на
спорта. Първите му успехи са като
средношколец през 1951 г. – става
първенец на Сливенска околия и
заема 2 м. в окръжното първенство
на Старозагорски окръг, проведено
в Нова Загора. През 1952 г. с окръж
ния отбор на Стара Загора участва в

републиканското
отборно първен
ство за среднош
колци. Армейски
първенец на Пър
ва армия в София
през 1954 и 1955
г. Участва и във
общовойсковото
ин д и в и д уал н о
първенство за 1954 и 1955 г. През
1956 г. на републиканското селско
първенство проведено в село Суворо
во, Варненско, заема 1 м. и печели
златен медал. На окръжното пър
венство за мъже през 1957 г. заема
2 м. и получава право да участва в
полуфинала. в Казанлък, където се
класира на 7 м. с 5 т. [+3=4-4]. През
1958 г. играе на I дъска и е капитан
на републиканския селски отбор на
фестивала в Вроцлав (Пол). С обявя
ването на Сливен за окръжен град
през 1959 г. е един от основателите
на окръжната секция и нейн секре
тар в продължение на няколко ман
дата. Победител е в първото окръж
но първенство на Сливенски окръг.
Участва в полуфинала през 1959 г. в
Сливен – 7 м. с 4,5 т. [+4=1-6]. На по
луфиналите за републиканско пър
венство играе още 3 пъти – Видин
1961 г. – 5-6 м. с 7,5 т. [+4=7-2], това е
най-доброто му представяне, София
1964г. – 13 м. с 3,5 т. [+3=1-10] и Ло
веч 1971 г. – В I майсторски турнир
през 1960 г. в местността Карандила
в Сливенския балкан дели 1-3 м. с с
9 т. с Ал.Хаджипетров и Дим.Панте
леев и покрива нормата за кандидат
майстор. В следващите майсторски
турнири на два пъти покрива изис
кванията за майстор на спорта. Ут
върден е през 1967 г. През 1965 г. е
победител в международния турнир
в.Титов Велес в Дойран (Мак). През
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1965 г. с отбора на Трета армия учас
тва на общоармейското първенство
в Шумен. С отбора на Сливен заема
2 м. Победител е на I дъска, където
постига няколко много хубави побе
ди, включително и над майсторите
П. Орев и Асп.Крежов, и печели зла
тен медал. Участва в много майстор
ски турнири в България и чужбина,
в международния турнир през 1989
г. в Сливен, организиран съвместно
със Стара Загора, в опен турнири в
Полша,Чехословайкия и ГДР. С отбо
ра на Сливен дълги години играе ус
пешно в първенствата на А и Б гру
пите.Многократен градски първенец
и седемкратен окръжен първенец.
На два пъти е избиран за председа
тел на градската секция по шахмат.
Активно се включва в кореспондент
ния шах. Участва в много турнири и
два финала. В международните сре
щи с Франция постигайки 1,5 т. от 2
и с Финландия 1 т. от 2.
С. Семков – П. Гандев [E43]
Отборно първенство, София, 1977 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.e3 0‑0
5.Bd3 c5 6.Nf3 b6 7.0‑0 Bb7 8.a3 Bc3
9.bc3 d6 10.Qe2 Nc6 11.Rb1 Rc8

XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0
9zpl+-+pzpp0
9-zpnzppsn-+0
9+-zp-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9zP-zPLzPN+-0
9-+-+QzPPzP0
9+RvL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

12.d5? ed5 13.cd5 Nd5 14.Bh7
Kh7 15.Qd3 f5 16.Qd5 Na5 17.Qd1
Be4 18.Rb2 Qf6 19.Ne1 Qc3 20.f3
Bc6 21.Nd3 Qf6 22.Qc2 d5 23.Nf4
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Nc4 24.Rb1 Qe5 25.Qf2 Rf6 26.Rb3
Qd6 27.e4 de4 28.fe4 Be4 29.Rh3 Kg8
30.Ne2 Rg6 31.Nf4 Rg4 32.Qa2 b5
33.Rb3 a6 34.h3 Rg5 35.a4 Ra8 36.Rf2
Qd4! 37.Ne6? Rg2
0-1
Ганев Боян Пенев Роден на 11 сеп
тември 1963 г. в Габрово. С шахмат
започва да се занимава твърде късно
– на 16 години, но 2 години по-късно
вече е кандидат-майстор на спорта.
През 1980 г. и 1981 г. е окръжен шам
пон за юноши. През 1981 г. е окръжен
шампион по кореспондентен шах за
мъже. През 1984 г. достига върха в ка
риерата си – 1 м в открития турнир в
Севлиево със 7 т. от 9 (55 участници) и
покрива бал за майстор на спорта. Ме
сеци по-късно разделя 1--6 м със 7 т. от
9 на открития турнир в Ивайловград.
През 1985 г. играе в «Б»РШГ с отбора
на “Старт” (Гб), след което се оттегля
от активна състезателна дейност.
Ганчев Боян Александров (Буби).
Роден на 4 април 1927 г. В Плевен.
Средното и вис
шето си образо
вание завършва
в София. Юрист.
Повече от 30 го
дини работи ка
то юрисконсулт
в различни сто
пански организа
ции. През 1951 г.
Завършва школа за шахматни ин
структори и получава квалифика
ция „шахматен съдия републикан
ска категория”. Участва в I репуб
ликанско отборно първенство през
1950 г. като състезател от отбора на
ДСО „Строител”” и става победител
на IV дъска. През 1951 г. играе на
полуфинала за републиканско пър
венство в Стара Загора – 12-15 м с

4 т. от 15 [+2=4-9]. Като шахматен
съдия е ръководил 3 полуфинала.
С отбора на своето предприятие е
столичен шампион между строител
ните организации. Голям пропаган
датор на шахмата.
Б. Ганчев – Н. Минев [D44]
I Републиканско отборно първенство,
София, 1950 г.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 d5 4.¤c3 c6 5.Bg5
dc4 6.e3 Bb4 7.Bf6 gf6 8.Bc4 f5 9.a3 Bc3
10.bc3 ¤d7 11.a4 b6 12.Qe2 ¤f6 13.¤e5
Bb7 14.Ba6 Qc8 15.Bb7 Qb7 16.¤c4 0–0
17.f3 c5 18.¤d2 ¦fd8 19.0–0 ¦ac8 20.¦fc1
¦c7 21.¤b3 cd4 22.cd4 ¦dc8 23.Qe1 Qd5
24.Qg3 Kh8 25.¦c7 ¦c7 26.Qc7 Qb3
27.Qe5 Kg7 28.¦c1 Qa4 29.Qg3 Kf8
30.¦c8 ¤e8 31.Qd6 Kg7 32.Qe7

Най-добре се пред
ставя през 1954 г.
на полуфинала в
Русе – 1-2 м. с 11,5
т. от 15 [+9=5-1] и
на финала – 5-6
място с 11,5 т. от
19 [+6=11-2] и пок
рива нормата за
майстор на спор
та - много високо звание за онези
години. След 1957 г. постепенно се
оттегля от активния шахмат и се от
дава на основната си професия. Рабо
ти като юрисконсулт и адвокат. Към
края на 80-те години заболява тежко
и след две операции умира на 11 де
кември 1990 г.

XIIIIIIIIY
9-+R+n+-+0
9zp-+-wQpmkp0
9-zp-+p+-+0
9+-+-+p+-0
9q+-zP-+-+0
9+-+-zPP+-0
9-+-+-+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Bb5
Bb4 5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Bg5 Bc3 8.bc3
Qe7 9.¦e1 ¤d8 10.d4 ¤e6 11.Bc1 c5
12.de5 de5 13.Bc4 Qc7 14.Bd5 ¦b8
15.c4 ¤e8 16.Qd3 ¤d4 17.¤d4 cd4
18.c3 dc3 19.Qc3 Kh8 20.Ba3 ¦g8
21.Bb2 Be6 22.Qe5 ¤d6 23.c5 ¤e8
24.Be6 fe6 25.Qe6 Qc5 26.¦e3 ¦d8
27.Qb3 ¤d6 28.¦c1 Qg5 29.¦g3 Qf4
30.f3 b5 31.¦d1 Qf7

Ганчев Владимир. Роден на 29 май
1928 г. в Плевен. Като шахматист из
раства по време на следването си в
София в края на 40-те и началото на
50-те години на миналия век. В пър
венството на “Академик” през 1947 г.
е втори, а през 1948 г. е 6-ти. В сис
темата на републиканските първен
ства се включва през 1948 г. на по
луфинала в Бургас. Играл е 6 пъти
на полуфинали и 3 пъти на финали.

32.¦d6 Qb3 33.Bg7 ¦g7 34.¦d8
Qg8 35.¦g8 Kg8 36.Kf2 Kf7 37.Ke3
Ke6 38.Kd4 Kd6
1-0

32...f4 33.Qg5 Kf8 34.Qf4 Qb4 35.Kf2
a5 36.Qh6 Ke7 37.Qg5 Kf8 38.¦b8 a4
39.Qh6 Ke7 40.¦b7 Kd8 41.Qh7
1-0

Вл. Ганчев – Г. Трингов [C49]
Полуфинал, София,1953 г.

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+rmk0
9zp-+-+qzpp0
9-+-sn-+-+0
9+p+-+-+-0
9-+-+P+-+0
9+Q+-+PtR-0
9PvL-+-+PzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy
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Гарчев Николай Стефанов. Роден
на 1 септември 1928 г. Шахмат иг
рае от младежки
те си години, но
се увлича по не
го като студент.
Дълги години ра
боти в системата
на
Строителни
войски в Плевен.
С шахматна ком
позиция започва
да се занимава от 1970 г. Участва
в наши и чуждестранни конкурси.
Публикувал е около 100 задачи, ня
кои от които са отличени с премии,
похвали и почетни отзиви. Автор
на книга по шахматна композиция.
Умира на 25 декември 2001 г. в Пле
вен.
Гарчев Николай

XIIIIIIIIY
9N+-vl-tR-+0
9vL-+-+-+r0
9n+-+-zp-+0
9zp-zp-+-tR-0
9-+-+-mk-zP0
9+-+p+Pzp-0
9-+-mK-+P+0
9+-+L+-+N0
xiiiiiiiiy
Мат в 3 хода

1.Nc7! със заплахи 2.Nd5# и
2.Ne6#, 1.Rc7 2.Nf2! (със заплахи
3.Nd3# и 3.Nh3#) 2...gf2 3.g3#, 1...Nc7
2.Bc5! (със заплахи) 3.Bd6# и 3.Be6#)
2.Re7 3.Rf6#. Тема “Таниелян” – дуб
лирана. Двойни заплахи на втория и
третия ход на белите.
Гашаров Никола. Роден в София
през 1935 г. Шахматната му карие
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ра е кратка, но оставя трайни сле
ди. През 1955 г. на ј финалите в
София заема 5 м. в една от групите
с 8,5 т. от 13. За класиране на по
луфиналите играе мач с Ем. Лозев
(5-ти от другия ј финал), който гу
би с 0:3. По-късно е допуснат и иг
рае на полуфинала в Асеновград,
където се представя много добре,
като в крайното класиране разде
ля 2-3 м. с 10 т. [+7=6-2] и се кла
сира за финала. Там постига 6 т.
[+3=6-7], с които разделя 13-14 м.
През същата година е включен в
националния младежки отбор за
традиционната V среща с Румъния
в София. Играе на V дъска и пости
га 2 ремита – с Партош и Гюнсберг.
През 1956 г. играе и в следващата
среща в Букурещ. На III дъска пос
тига две ремита с М. Павлов. През
1957 г. на ј-финалите в София
разделя 3-5 м. с 10 т. от 15 (4-ти по
Бергер) и не успява да се класира
за полуфиналите. В следващите
години се оттегля от състезателна
дейност. Дълги години работи като
преподавател.
Äàñêàëîâ, Ã. – Ãàøàðîâ, Í. [A25]
РИП (9), 1955

1.c4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2
Bg7 5.e3 Nge7 6.Nge2 d6 7.Nd5 a5
8.a3 0–0 9.Nec3 Nb8 10.0–0 Nf5
11.Ne2 Bd7 12.Rb1 Re8 13.d3 c6
14.Ndc3 Na6 15.b4 ab4 16.ab4 Nc7
17.Bd2 d5 18.Qc2 dc4 19.dc4 Nd6
20.Ne4 Ne4 21.Be4 Qg5 22.Bc3 Qh5
23.Nc1 Bh3 24.Bg2 e4 25.Bg7 Kg7
26.Nb3 Ne6 27.Bh3 Qh3 28.Qe4 Ng5
29.Qg2 Qg4 30.h4 Nf3 31.Kh1 Re4
32.Nd4 Nd4 33.ed4 Rd4 34.f3 Qd7
35.Rb2 Rc4 36.Rd2 Qe7 37.b5 cb5
38.Rfd1 Rc7 39.Rd5 Rac8 40.Rb5 Rc2
41.Qf1 R8c4 42.Qh3 Qe2 43.Rf1 Rc1
44.Rb1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+pmkp0
9-+-+-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+r+-+-zP0
9+-+-+PzPQ0
9-+-+q+-+0
9+Rtr-+R+K0
xiiiiiiiiy

44...Qf3 45.Qg2 Rf1 46.Rf1 Qg2
47.Kg2 Rc2 48.Kf3 Rb2 49.g4 b5 50.g5
b4 51.Rc1 b3 52.Rc7 Rb1 53.Kg2 b2
54.Rb7 h6 55.Kh2 hg5 56.hg5 Kf8
57.Rb3 Ke7 58.Rb7 Kd6 59.Rb5 Kc6
60.Rb8 Kd5 61.Rb5 Ke4 62.Rb7 Rf1
63.Rb2 Kf5 64.Rg2 Kf4 65.Rg3 Rf2
66.Kh3 Rf3 67.Kh4 Rf1 68.Kh3 Rh1
69.Kg2
0-1
Гелемеров Яне. Роден на 16 октомв
ри 1949 г. в Гоце Делчев. Майстор на
спорта. Шахмат
играе от детските
си години, но се
риозно се занима
ва след завършва
не на висшето
си образование в
Ленинград и уста
новяването му в
Благоевград. От
декември 1983 г. живее и работи в
Перник и се състезава за отбора на
града. Победител в турнирите в Сан
дански, Благоевград, Перник 1985
г. и др. Поради служебните си анга
жименти се посвещава на кореспон
дентния шах. Един от най-добрите
кореспондентни шахматисти в стра
ната. Участник в националния отбор
в редица международни състезания.
Играл е на финал за Европейско ин
дивидуално първенство по кореспон

дентен шах. Републикански шампи
он – победител във Ф16. Бизнесмен.
Я. Гелемеров – М. Томашич [B43]
Кореспондентна,1995 г.

1.e4 c5 2.Nf3 a6 3.Nc3 e6 4.d4 cd4
5.Nd4 Qc7 6.Be2 b5 7.0–0 Bb7 8.Re1!?
b4 9.Nd5 ed5 10.ed5 Bd6 11.Bf3 Ne7
12.Nf5 Kd8

XIIIIIIIIY
9rsn-mk-+-tr0
9+lwqpsnpzpp0
9p+-vl-+-+0
9+-+P+N+-0
9-zp-+-+-+0
9+-+-+L+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

13.Re7!! Be7 14.d6 Bd6 15.Nd6 Bf3
16.Nf7 Ke8 17.Qf3 Rf8 18.Bg5 Rf7
19.Re1 Kf8 20.Qa8 h6 21.Qe4 Kg8
22.Bh6! Nc6 23.Bg5 d6 24.Re3
1-0
Генов Петко Апостолов. Роден на 28
юни 1962 г. в Харманли. Майстор на
спорта.Първите си стъпки в шахма
та прави в родния си град.През 1982
г. с отбора на Хеброс (Харманли)
играе на републиканското отборно
първенство за юноши, ст. възраст.
Победител е на I дъска с 6 т. от 7. Иг
рата му прави впечатление на спе
циалистите и е привлечен в състава
на Локомотив (Пд). На ХХV републи
канско индивидуално първенство на
Академик през същата година дели
4-5 м. с 6 т. [+3=6-2]. През следващи
те години постига доста добри резул
тати в турнирите, в които участва.
1984 г. Варна, Ален мак, турнир „Б”,
2-3 м. с 7 т. от 9; 1986 г. Пловдив, от
крито първенство, 10-23 м. с 7,5 т. от
9; Елхово, 5-7 м. с 6,5 т. от 9; Албена,
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международен турнир, 9 м. с 4,5 т. от
11; Плевен, международен турнир,
10-13 м. с 5,5 т. от 13. През тази го
дина е утвърден за майстор на спор
та.1987 г. гм турнир в Плевен, 10-11
м. с 4 т. от 11; 1988 г. Ямбол, ј финал,
6-9 м. с 5,5 т. от 9; Елхово, 182 финал,
22-26 м. с 5,5 т. от 11; Тетевен, тур
нир „А”, 7-13 м. с 6,5 т. от 11; Павли
кени, I турнир по ускорен шах, 11-14
м. с 6,5 т. от 9; Албена, 1990 г., 6-9 м.
с 8 т. от 11; Пловдив, 1991 г., 16-29
м. с 8 т. от 11, с отбора на Локомотив
(Пд) става републикански шампион.
Следващата, 1992 г. е най-силната
му година. На полуфинала в софия
разделя 2-4 м. с 6,5 т. [+4=5] и се кла
сира за финала. Там обаче играта
му е неравномерна. Успява да спече
ли отличноа партия срещу бившия
шампион гросмайстор Д. дочев, но
допуска и редица грешки. Ласира
се на 14 м. с 3 т. [+1=4-8]. През 1993
г. на откритото първенство на Плов
див, което е и полуфинал за републи
канското индивидуално първенство
се представя също добре – класира
се сред първите 6 с ЕЛО под 2350 и
получава правото отново да играе на
финала, който се провежда в Пирдоп
по швейцарската система. Впоследс
твие се отказва от участие. В следва
щите години шахматните му изяви
намаляват и почти не участва в офи
циални състезания.
Ïåòêî Ãåíîâ (2300) – Ä. Äîí÷åâ (2520) [D85]
Първенство на България, Банкя,
(6),1992 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cd5
Nd5 5.e4 Nc3 6.bc3 Bg7 7.Nf3 c5
8.Rb1 0–0 9.Be2 Nc6 10.d5 Bc3 11.Bd2
Bd2 12.Qd2 Na5 13.h4 Bg4 14.h5 Bf3
15.gf3 e5

XIIIIIIIIY
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9r+-wq-trk+0
9zpp+-+p+p0
9-+-+-+p+0
9sn-zpPzp-+P0
9-+-+P+-+0
9+-+-+P+-0
9P+-wQLzP-+0
9+R+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

16.d6 b6
19.Qe5 Qf6
22.Rd1 Nc6
25.Rd4 cd4
28.Qe4 Kf8
31.Qh8 Qf8
34.Bc4

17.hg6 fg6 18.Qd5 Kg7
20.Qh2 h5 21.Qg3 Rad8
23.Rh5 Nd4 24.e5 Qe6
26.Bd3 Rf3 27.Qf3 gh5
29.Qf4 Qf7 30.Qh6 Ke8
32.Qh5 Qf7 33.Qf7 Kf7
1-0

Генов Петър Генков. Роден на 5
април 1970г. В Пловдив. Гросмайс
тор. С шахмат се
занимава от 9годишен в шко
лата на Локомо
тив (Пд) под ръ
ководството на
треньора Є. Аян
ски. През 1984
г. е победител в
турнира „Морс
ко конче” във Варна. След това пе
чели и квалификационния турнир
за световно първенство в Израел, но
участието му се осуетява. През пе
риода 1985-1988 г. Шахматните му
занимания са сведени до минимум,
поради големите натоварвания в
училище. След дипломирането си
и влизането в казармата, в спор
тна рота, започва да играе почти
нон стоп и бързо постига впечат
ляващи резултати: Пловдив,1988
г., Мемориал „Юрий Тошев” – 1 м.;
Тетевен, 1989 г. – 1 м.; Албена,1990
г. – 1-2 м. (с Ал. Делчев), покрива

първи бал за международен майс
тор; Пловдив, 1991 г. – 1-2 м. (с Г.
Трингов), покрива втори бал; Зва
нието Международен майстор му
е присъдено на конгреса на ФИДЕ
през 1992 г.. Шампион на Бълга
рия от първенството в Пирдоп през
1993 г. С 7 т. от 9 [+5=4-0]. Това е
5-то му участие на финалите. Де
бютът му е през 1987 г., на Елени
те, когато финалът се провежда по
швейцарската система. До завою
ването на златния медал има още
едно много добро класиране – през
1992 г. на финала в Банкя разделя
4-5 м. с 7,5 т. [+5=5-3]. В периода
1995-1998 г. почти не участва в тур
нири с изключение на републикан
ските първенства. Отново започва
да се състезава активно от 1998
г. По препоръка на Г. Трингов е
включен в отборите на Херцег нови
(Юг) и Студент Скопие (Мак). След
доброто му представяне в отборни
те първенства на Югославия и Ма
кедония идват и поканите за учас
тие в международни турнири. През
1999 г. за втори път става шампи
он на страната. На първенството в
Пловдив разделя 1-3 м. с 10 т. от 13
[+7=6-0], но е с най-добър допълни
телен коефициент. Този резултат
му гарантира първи гросмайсторс
ки бал. Вторият си бал покрива на
открития турнир в Лозана (Швейц)
през 2001 г., където заема 1 м. През
същата година на отборното пър
венство на Югославия постига 11 т.
от 12 [+10=2-0]. През 2002 г. е по
бедител в открития турнир в Хер
цег Нови (Юг) с 7 т. от 9. Третият
си гросмайсторски бал покрива на
турнира в Суботица (Юг), където
печели 1 м. с 8,5 т. от 11 [+7=3-1].
Гросмайстор от 2002 г. През 1999
г. дебютира в националния отборна

Европейското първенство в Батуми
(Грузия), където българските шах
матисти постигат най-големият си
успех в тези състезания – 4 м., като
резерва постига 1 т. от 3 [+0=2-1];
През 2002 г. играе на Олимпиада
та в Блед (Словения) – на III дъска
постига 1,5 т. [+0=3-1]. Участвал с
успех в редица турнири: Белград
2000 г. – 1 м. с 7,5 т. от 10; с же
лезничарския отбор на България
е 5-ти от първенството на USIC в
Дрезден (Герм), на I дъска постига
4,5 т. от 7; Тетевен, 2000 г. – 1-2 м.
с 7,5 т. от 9 (победител е поради подобър коефициент Бухолц); Кочани
2000 г., ускорен шах – 1 м. с 9 т. от
11; Патрас (Гър),2001 г. – 5-15 м. с
6,5 т. [+6=1-2]; Солун (Гър), 2001 г.
– 14-17 м. с 6 т. [+4=4-1];Пампорово,
2001 г., ДОП – играе от отбора на
Марица (Пд). Победител е на I дъс
ка с 6,5 т. от 7; Победител е в ново
годишния турнир „Марица`2001 по
успорен шах с 8,5 т. от 9; на откри
тото първенство в Пловдив разделя
4-7 м. с 6,5 т. от 9; София, 2002 г.,
Мемориал Бахаров – 4-6 м. с 5 т. от
7; Икария (Гър) – 6-16 м. с 6,5 т. от
9; Ница (Фр), 2003 г. – 1-5 м. с 6 т.
от 7; Белфор (Фр) – 3-8 м. с 6 т. от 9;
Кутро (Ит), 2003 г. - 11-13 м. с 5 т. от
9; Марсилия (Фр), 2003 г. – 6-10 м. с
6,5 т. от 9; Планкоет (Фр), 2003 г. – 2
м. с 7 т. от 9; Шарлероа (Фр), кръгов
турнир – 2-3 м. с 6 т. [+5=2-2]; През
тази 2003 г. е лидер на втория от
бор на България на Европейското
отборно първенство в Пловдив, на
I дъска постига 5 т. от 9 [+3=4-2];
Пловдив, 2004 г. – 7-10 м. с 6 т. от 9;
с отбора на Локомотив (Пд) печели
сребърен медал от ДОП, на II дъс
ка постига 4 т. от 7; с отбора на Бъ
лгария е 2-ри на първенството на
USIC в Пиесчани (Словакия), на I

Г119

дъска постига 5 т. от 7 [+3=4-0]; Бад
Цвестен, 2005 г. – 1-7 м. с 7 т. от 9
[+6=2-1]; Фере (Фр), 2005 г. – 2-5 м.
с 6,5 т. от 9 [+4=5-0]; Кондом (Фр),
2005 г. – 3 м. с 6,5 т. от 9 [+5=3-1];
Токе (Фр), 2005 г. – 9-14 м. с 6 т. от 9
[+4=4-1]; Мюлюз (Фр), 2006 г., V ка
тегория, 1-4 м. с 6 т. [+3=6-0]; Сан
себастиян (Исп), 2006 г. – 4-11 м. с
6,5 т. от 9 [+5=3-1]; Лозана (Швейц),
2006 г. – 2-7 м. с 5,5 т. от 7 [=5=1-1];
отборно първенство на Черна гора,
2006 г. – 7,5 т. от 11 [+4=7-0] и др. В
първенствата на България е играл
14 пъти. Освен двете шампионски
титли има и два бронзови медала
– през 2003 г. в София – 3-4 м. с 6 т.
от 10 [+3=6-1] и през 2007 г. в Пер
ник – 3-4 м. с 8 т. от 13 [+4=8-1].
Изиграл е 149 партии [+56=53-40].
Ñ. Êîöè÷ – Ï. Ãåíîâ [A30]
Белград, 2000 г.

1.Nf3 c5 2.c4 b6 3.g3 Bb7 4.Bg2
Nf6 5.0–0 e6 6.b3 a6 7.Bb2 Be7 8.Nc3
d6 9.d4 cd4 10.Qd4 Nbd7 11.Rfd1
0–0 12.Nd2 Bg2 13.Kg2 Rc8 14.e4
Qc7 15.f3 Qb7 16.Nf1 b5 17.Ne3 Ne5
18.cb5 ab5 19.Rac1 Rfd8 20.Ne2 Nc6
21.Qd2 d5 22.ed5 Nd5 23.Nd5 Rd5
24.Qe3 Bg5 25.f4 Rd1 26.Rd1 Nd4
27.Kh3 Nf5 28.Qd3 Be7 29.Nd4 Rc5
30.Qf3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+q+-vlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+ptr-+n+-0
9-+-sN-zP-+0
9+P+-+QzPK0
9PvL-+-+-zP0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

30...Ne3!!
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0-1

Генова Ружка Милчева. Известна
в началото на спортната си кариера
с моминското си
име Цветкова.
Възпитаничка
на Плевенската
шахматна шко
ла. Родена на
31 юли 1963 г. в
Плевен. С шах
мат се занимава
от 8 годишна въз
раст в Пионерския дом под ръковод
ството на баща си д-р М. Цветков.
Още в първото си сериозно шахмат
но състезание през 1976 г. постига
успех, като става републиканска
шампионка за пионерки, а отборът
на Плевен заема 2-ро място. През
следващите години се утвърждава
като една от най-талантливите мла
ди шахматистки. През 1977 г. на
пионерското отборно първенство в
Мездра на I дъска при пионерките е
без конкуренция и с 9 т. заема първо
то място, а на индивидуалното пър
венство се класира 3-та. През 1978
г. на традиционната в онези години
среща между националните отбори
на България и Румъния за жени и
девойки в Синая, прави своя дебют
в националния отбор. През 1980 г.
на републиканското индивидуално
първенство за девойки разделя 1-2
м. с М. Войска – 6 т. от 7, но за шам
пионка е обявена Войска, поради подобър коефициент „Бухолц”. През
същата година дебютира на финала
за жени – 5 т. от 13 и остава 13-та.
През следващите години се премес
тва да живее в Пловдив и играе под
името Генова. През 1982 г. печели
открития турнир във Велинград със
7,5 т. от 9 и разделя 1-2 м. с Н. Кал
чева на турнира в Приморско. Вто
рото є участие на финала за жени

е много по-успешно, независимо, че
се класира в златната среда. Срещу
класиралите се на първите 5 места,
тя постига 3,5 т. като печели срещу
шампионката М. Войска. През 1988
г. е победителка в 37-то републикан
ско индивидуално първенство за же
ни. На финалите за жени е играла
19 пъти. От тези първенства е спече
лила 1 златен, 2 сребърни и 4 брон
зови медала Равносметката и от
изиграните 213 партии е: +86=8146. Участва 2 пъти в зонални тур
нири за световно първенство – Бър
но 1989 г. и Острава 1998 г., а през
2003 г. играе и на Европейското ин
дивидуално първенство за жени в
Истанбул. Многократна участничка
в републиканските (държавните) от
борни първенства за жени. С отбора
на Локомотив (Пд) 7 пъти е шампи
онка и 3 пъти втора, а с Локомотив
2000 (Пд) – 1 път е 1-ва, 1 път – 2-ра
и 3 пъти – 3-та. Като състезателка
от националния отбор на България
печели наградите за най-добре пред
ставила се шахматистка в срещите
с ГДР през 1987 г. в Берлин и с Гър
ция през 1990 г. в Кавала. Победи
телка, или най-добър резултат сред
жените постига на турнирите в Са
раево 1992 г.; Белград 1993 г.; Ско
пие 1999 г.; Атина 1999 г.; Икария
1999 г. и 2000 г.; Торино 2000 г.; Мон
тен 2002 г. и др. Завършила е ВФСИ
“Д. А. Ценов” Свищов – икономика,
специалност “ОПУП” и НСА “В. Лев
ски” София, специалност “Учител
по физическо възпитание и спорт”.
От 2001 г. работи като помощник
директор по административно сто
панската дейност в спортно учили
ще “В. Левски” (Пд). Шахматистка
с добре отработен позиционен стил
на игра, която не е безразлична и
към тактическите усложнения.

В.Котрониас [2539] – Р. Генова
[2191] [B60]
Гърция, 2000 г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4 Nf6
5.Nc3 Bd7 6.Bg5 Nc6 7.Be2 Qa5 8.Bf6
gf6 9.0–0 Rg8 10.Kh1 Nd4 11.Qd4 f5
12.Nd5 Bg7 13.Qe3 e6

XIIIIIIIIY
9r+-+k+r+0
9zpp+l+pvlp0
9-+-zpp+-+0
9wq-+N+p+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-wQ-+-0
9PzPP+LzPPzP0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

14.b4 Qd8 15.ef5 Ba1 16.fe6 Be6
17.Ra1 Kd7 18.Qd4 Rg5 19.Nf6 Kc7
20.Ne4 Rd5 21.Qc3 Kb8 22.Bd3 a6
23.Nf6 Rg5 24.Nh7 Rh5 25.Qd4 d5
26.Nf6 Qh8 27.Qf4 Ka7 28.b5 ab5
29.Rb1 Rh4 30.g4 Qb8 31.Qe3 b6 32.Qg3
Qg3 33.fg3 Rhh8 34.Rb5 Kb7 35.Nd5
Ra2 36.Be4 Ka7 37.Nb4 Ra1 38.Kg2
Bg4 39.c4 Bh3 40.Kf2 Bd7 41.h4 Bb5
42.cb5 Ra4 43.Nc6 Kb7 44.Nd8 Kc8
45.Nf7 Rf8 46.Bf5 Kc7 47.Bg6 Kd7
48.Kg2 Ke7 49.Ne5 Rc8 50.Nc6 Kf6
51.Bd3 Rg8 52.Be2 Re8 53.Bh5 Re3
54.Kf2 Rb3 55.Be2 Ra2 56.Nd4 Rb4 0-1
Генчев Божидар Генчев. Роден на
25 април 1957 г. в Габрово. Завър
шва техникум по
дървообработва
не, специалност
“дърворезба”. От
1994 г. работи в
община Трявна.
С шахмат актив
но се занимава от
1972 г. От 1979 г.
до 2004 г. непре
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къснато е градски шампион. Освен в
местните състезания и първенствата
на Габровски окръг, играе и в редица
открити турнири – Тетевен, Павли
кени, Банкя, Севлиево, Габрово и др.
От 1986 г. участва в редица турнири
по кореспондентен шах. За кратко
време достига до финалите за репуб
ликанско първенство. Най-доброто
му класиране е 4-5 място във Ф/24,
където покрива и нормата за май
стор на спорта по кореспондентен
шах. Участва с успех и в редица меж
дународни турнири: EU/I/1413 – 1 м.
с 6 т. от 6; WT/I/980 – 1 м. с 5,5 т. от
6; WT/M/507 – 1 м. с 5,5 т. от 6.. Ак
тивен общественик и организатор.
Организира отбор – КФС “Машиност
роител”, с който участва в Първото
републиканско отборно първенство
по кореспондентен шах. Един от уч
редителите на шахматен клуб “Тряв
на 2001”.
Б. Генчев – Є. Димитров [D85]
Градско първенство, Трявна,

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cd5 Nd5
5.e4 Nc3 6.bc3 Bg7 7.Nf3 c5 8.Rb1 0–0
9.Be2 Nc6 10.d5 Na5 11.h4 Bg4 12.h5
b6 13.hg6 hg6 14.Ng5 Be2 15.Ke2 Qd7
16.f3 e6 17.de6 Qd1 18.Rd1 f6

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zp-+-+-vl-0
9-zp-+Pzpp+0
9sn-zp-+-sN-0
9-+-+P+-+0
9+-zP-+P+-0
9P+-+K+P+0
9+RvLR+-+-0
xiiiiiiiiy

19.Nf7 Rfe8 20.Rd7 Re6 21.Bh6
Nc6 22.Bg7 Kg7 23.Nd8 Re7
24.Rbd1
1-0
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Генчев Генчо Стефанов. Роден на 4
декември 1935 г. в Казанлък. Средно
образование за
вършва в родния
си град и след 1
година работа в
ДВТК “Д. Благо
ев” през 1954/56
г. завършва полу
висшия учител
ски институт в
Ст. Загора. След отбиване на воен
ната си служба през 1958 г. работи
като учител по математика. Три го
дини работи в Казанлък, а през 1961
г. се премества в Чирпан, където се
установява. Научава се да играе шах
на 12-годишна възраст. Голям при
нос в развитието му като шахматист
през годините 1948-1952 г. има ка
занлъшкият шахмайстор Ив. Чапра
зов. През годините 1950-1961 играе в
първенствата на Казанлък, междуг
радски срещи и някои турнири на
областно ниво. След преместването
си в Чирпан, продължава да играе в
градски турнири и окръжни първен
ства (там покрива няколко пъти нор
ми за КМС). От 1965 г. започва да ра
боти с пионери в градския пионерски
дом. Възпитаниците му получават
шахматна подготовка, която им поз
волява да се представят много добре
на градски, окръжни, зонални и ре
публикански първенства. От 1964 г.
играе кореспондинтин шах и това е
голямото му хоби в продължение на
26 години. Започва с турнири 51/А,
61/А и няколко тематични турнира
(Т/19, Т/33, Т(защита Нимцович).
Участва в 7 полуфинала за републи
канските първенства – ПФ12, 15, 25,
30, 35, 40 и 45 и 6 финала -Ф7, 12,
14, 15, 19 и 20). Най-доброто му пред
ставяне е във Ф/12 – 2 м и покриване
на майсторска норма. Играе и в тур

нирите в памет на Ю. Бендерев, ор
ганизирани от шах секцията в Пер
ник. В периода 1975-88 г. участва в
международните срещи на нацио
налния отбор с ГДР, Австрия, Куба,
УзбССР – 2 срещи, Литва, Чехосло
вакия. През 1975 г. започва участие
в международни турнири, организи
рани от ICCF. В турнир WT/H/154
заема 1 м ; в WT/M/GT/81 – 2 м и
WT/M/GT/258, където не е ясно как
во е крайното класиране. През 1988
г. е включен в олимпийския отбор на
страната, но поради професионална
заангажираност не играе. От 1999 г.
по финансови причини се отказва от
участия в кореспондентни турнири.
Понастоящем е пенсионер и рядко
играе практически партии в град
ския пенсионерски клуб.
Г. Генчев – П. Петков [B43]
Републиканско първенство по кореспон
дентен шах, Финал 12, 1974 г.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6
5.¤c3 Qc7 6.Be2 b5 7.0–0 ¤f6 8.Bf3
b4 9.e5 Bb7 10.¤cb5 ab5 11.ef6 ¦a5
12.Bb7 Qb7 13.¤b3 ¦a8 14.fg7 Bg7
15.Qg4 Bf8 16.f4 h5 17.Qg5 ¤c6 18.f5
¤e7 19.fe6 de6 20.Qf6 ¦h7 21.Bg5 ¤d5
22.Qe5 Bg7 23.Qe4 ¦h8 24.¤d4 Qb6
25.¦ad1 ¦c8 26.Kh1 ¦c4 27.Qf3 ¦c7

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+-tr-+pvl-0
9-wq-+p+-+0
9+p+n+-vLp0
9-zp-sN-+-+0
9+-+-+Q+-0
9PzPP+-+PzP0
9+-+R+R+K0
xiiiiiiiiy

28.¤e6 fe6 29.¦d5 ed5 30.Qd5 ¦b7
31.¦e1
1-0

Генчев Красимир Генчев. Роден на
25 май 1957 г. във Велико Търново.
Завършва мате
матическата гим
назия в родния
си град и Стопан
ската академия в
Свищов. По шах
мата се увлича в
края на 60-те го
дини на миналия
век. Градски пър
венец на Велико Търново за 1971 г.
На 15 години през 1972 г. става окръ
жен първенец. В следващите години
още 4 пъти е шампион на Великотър
новски окръг. Покрива нормите и ста
ва кандидат майстор. Като студент е
основен състезател в отбора на акаде
мията, който става шампион и пече
ли златен медал от Студентските иг
ри през 1979 г. След завръщането си
във В. Търново работи като главен
счетоводител на ОС на БФС. Почти
не играе в шахматни състезания, но
участва активно в шахматния живот
на града и страната – директор е на
зоналния турнир за световно първен
ство за жени (1985 г.). По негова идея
се организират открити първенства
на България за жени във Велико
Търново, на които е главен организа
тор. За кратко време те стават найсилните и масови открити турнири
в света. През 1998 г. поставя начало
то на Великотърновските шахмат
ни празници, в рамките на които се
провежда едно от най-популярните
и днес състезания за младите шахма
тисти “Търновска царица”. В продъл
жение на 2 мандата е член на УС на
БФ Шахмат, а един е председател на
Контролния съвет. По негова иници
атива през 1998 г. се издава фотоко
пие на първото българско шахматно
списание, печатано в Търново през
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1928 – 29 г. Главен организатор на
финала за жени през 2005 г. В пери
ода 1993-2001 г. е ръководител на ок
ръжната данъчна администрация, а
от 2001 до 2005 г. е управител на Ве
ликотърновска област.
Георгиев-Равнинов Георги Въл
ков. Роден на 26 декември 1930 г.
Завършва българ
ска филология в
СУ „Климент Ох
ридски” в София.
Бил е директор
на гимназия в
Сунгурларе. От
1954 г. е препода
вател по българ
ски език в гимназия „В. Левски” в
Карнобат. От 1 януари 1966 г. е завеж
дащ отдел в редакцията на вестник
„Черноморски фронт” (Бургас), а от 1
април 1990 г. до края на живота си е
зам.-гл. редактор на вестника. Автор
е на много статии, разкази, интервю
та. Повече от 15 години е председа
тел на Окръжната секция по шахмат
в Бургас. Кандидат майстор на спор
та. Участник в редица турнири и пър
венства, предимно в Бургас и окръга.
Организатор на почти всички големи
шахматни прояви в Бургаски окръг.
Умира на 30 октомври 1990 г.
Г. Георгиев-Равнинов – М. Джембински
[C68]
Приморско, 1975 г.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Bc6
dc6 5.d4 ed4 6.Qd4 Qd4 7.Nd4 Bd7
8.Be3 0–0–0 9.Nd2 Re8 10.0–0–0
c5 11.Ne2 Bc6 12.Ng3 b6 13.f3 h5
14.h4 Ne7 15.Nc4 Ng6 16.Rde1 Bd7
17.b3 Be7 18.Bg5 Bg5 19.hg5 Nf4
20.Rh2 g6 21.Ne2 Ne2 22.Re2 Bb5
23.g3 Bc4 24.bc4 Rd8 25.Rd2 Rhe8
26.Rhe2 Rd4
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XIIIIIIIIY
9-+k+r+-+0
9+-zp-+p+-0
9pzp-+-+p+0
9+-zp-+-zPp0
9-+PtrP+-+0
9+-+-+PzP-0
9P+PtRR+-+0
9+-mK-+-+-0
xiiiiiiiiy

27.Rd4 cd4 28.f4 Kd7 29.Kd2
c5 30.c3 dc3 31.Kc3 Kc6 32.e5 b5
33.Rd2 b4 34.Kb3 Re6 35.Ka4 Kc7
36.Rd5 Rc6 37.Ka5 Kc8 38.Rd6 Rd6
39.ed6 Kb7 40.d7 Kc7 41.Ka6 Kd7
42.Kb5 Ke6 43.Kc5 Kf5 44.Kb4 Kg4
45.c5
1-0
Георгиев Бисер Христов. Роден на
4 октомври 1962 г. във Велико Тър
ново. Майстор на
спорта от 1982 г.
В родния си град
прави първите си
стъпки в шахма
та при треньора
М. Манев и пости
га първите си ус
пехи. През 1981 г.
с отбора на Етър
(Вт), на който играе на I дъска, ста
ва победител във II турнир за купата
„Хан Аспарух” в Ихтиман. През след
ващата, 1982 г. се представя много
добре на републиканското индивиду
ално първенство за юноши в Кърджа
ли, където разделя 2-3 м. със 7 т. от
9, на отборното първенство с ЦСКА
заема 2 м., победител е на I дъска с
5,5 т. от 7. Играе и на открития тур
нир за юноши в Приморско – 2-3 м.
с 6,5 т. от 9. През 1983 г. в републи
канското първенството за студенти в
София разделя 4-6 м. с 6 т. от 9; 4-7

м. разделя и на младежкия турнир
в Ковачевци. В следващите години
постепенно намалява щахматните си
изяви. През 1984 г. в Тетевен разделя
2-7 м. с 8,5 т. от 11. Добре се предста
вя и в някои от откритите първенства
на България в Пловдив: 1985 – 3-9 м.
с 8 т. от 11, 1986 г. – 10-23 м. с 7,5 т. от
11. В следващите години играе глав
но в отборните първенства от името
на ЦСКА. Член е на ръководството
на армейския шахматен клуб.
Георгиев Веселин Йорданов Роден
на 4 март 1975 г. С шахмат сериозно
започва да се за
нимава от 16 го
дишна възраст в
ШК “Хемус” в Со
фия. През 1993 г.
заема 3-то място
на републиканско
то първенство за
юноши до 18 г. От
1994 г. участва в
международните първенства за глухи,
организирани от ICSC [International
Committee for Silent Chess] От тогава
работи с мс П. Арнаудов, който по това
време е треньор към шахматния клуб
на съюза на глухите в България. Учас
тва на 3 световни първенства за глухи,
от които печели 2 златни и един сребъ
рен медал – през 1996 г. в Ротердам е
2-ри; през 2000 г. в Закопане (Полша)
и през 2004 г. в Маленте (Германия) е
първи, като и двата пъти става свето
вен шампион. За тези му успехи е ут
върден за международен майстор. С
отбора на ICSC e играл на две Олимпи
ади – в Блед 2002 г.[+5=3-4] и Торино
2006 г.[+5=5-3]. Участвал е в 3 държав
ни индивидуални първенства за мъже
– София, 1996 г.; Царево 2001 г. и Бан
кя 2002 г. В момента е състезател от
отбора на ЦСКА.

Л. Спасов (2394) – В. Георгиев (2326) [A65]
Полуфинал, Велинград, 2004 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4
d6 5.f3 0–0 6.Nge2 c5 7.d5 e6 8.Ng3
ed5 9.cd5 a6 10.a4 Nbd7 11.Be2 Re8
12.0–0 Qc7 13.Be3 Rb8 14.Qd2 Ne5
15.h3 b6 16.f4 Ned7 17.Bc4 h5 18.e5
de5 19.d6 Qc6 20.f5

XIIIIIIIIY
9-trl+r+k+0
9+-+n+pvl-0
9pzpqzP-snp+0
9+-zp-zpP+p0
9P+L+-+-+0
9+-sN-vL-sNP0
9-zP-wQ-+P+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

20...b5 21.ab5 ab5 22.Nb5 Nb6
23.Be2 Bb7 24.Bd3 h4 25.Nh1 c4
26.Na7 Qd6 27.Be2 Qd2 28.Bd2 gf5
29.Rf5 Be4 30.Rff1 Bd3 31.Rfe1 e4
32.Nb5 Nfd5 33.Nd6 Bd4 34.Kf1 Re6
35.Nf5 Rf6 36.g4 hg3 37.Nhg3 e3
38.Bd3 cd3
0-1
Георгиев Владимир. Роден на 27
август 1975 г. в София. По шахма
та се увлича 6-го
дишен в Добрич,
където
семей
ството му живее
по това време.
Първият му тре
ньор е М. Тон
чев. През 1998
г. е включен в
Н а ц и о н ал н а т а
шахматна школа, където се усъ
вършенства под ръководството на
гм М. Бобоцов. По-късно работи
с братята Ив. и Є. Стойнови и се
състезава за „Славия”. Републикан
ски шампион за деца и юноши във
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всички възрастови групи, като за
юноши до 20 г. е трикратен победи
тел – 1993, 1994 и 1995 г. Шампион
на СССР до 16 г. през 1991 г. (!) Ре
публикански шампион за мъже за
1995 г. и двукратен шампион с отбо
ра на Локомотив (Пд) – 1995 и 1997
г. и с Лукойл-Нефтохим за 2006 г.
Носител на сребърен медал от Ев
ропейското първенство за юноши
до 16 г. през 1991 г. в Мамая (Рум).
Международен майстор от 1995 г.,
а гросмайстор от 2000 г. През 2004
г. е треньор на Ант. Стефанова при
спечелването от нея на световната
титла за жени. Победител в десет
ки международни турнири, по-го
лемите от които са: 1996 г. – Шалон
(Фр), Нигрян (Исп), Вила Горская
(Исп); 1997 г. – Тулон (Фр), Бордо
(Фр); 1998 г. – Балагел (Исп), Шам
бер (Фр), Лион (Фр); 1999 г. – Тулон
(Фр), Байлен (Исп), Порто (Порт);
2000 г. Бургос, Салу (Исп); 2001 г. –
Кутро (Исп), Сайхал Храдец (Исп),
Вайк аан Зее (2005 г.) и др. Той е
най-добре представилият се шахма
тист в Бундеслигата на Германия
през 2001 г., постигайки 12 т. от
13 партии [+11=2-0]. През 1998 г.
участва в олимпиадата в Елиста,
където постига 7 т. от 11[+5=4-2].
От 2002 г. играе за Македония. На
олимпиадата в Калвия (Исп) през
2004 г. е 2-ри на III дъска с 9 т. от
12.
Вл. Георгиев – Хар Зви [B80]
Мамая, 1991 г.

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.Be3 ¤c6 7.f3 e6 8.Qd2 Be7
9.0–0–0 0–0 10.g4 ¤d7 11.h4 ¤de5
12.Qf2 Qc7 13.g5 b5 14.¦g1 ¤c4 15.Bc4
bc4 16.f4 ¦b8 17.f5 ¤e5 18.f6 Bd8 19.fg7
Kg7 20.h5 Qb7 21.b3 Kg8 22.¦df1 Qe7
23.¤f3 ¤f3 24.Qf3 Bb7 25.Qh3 Ba5
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XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9+l+-wqp+p0
9p+-zpp+-+0
9vl-+-+-zPP0
9-+p+P+-+0
9+PsN-vL-+Q0
9P+P+-+-+0
9+-mK-+RtR-0
xiiiiiiiiy

26.Ba7 ¦bc8 27.g6 cb3 28.gf7 Kh8
29.Bd4 e5 30.Qg3
1-0
Георгиев Димитър. Роден на 12
декември 1935 г. в Петрич. Шахмат
започва да играе
от
12-годишна
възраст. В гим
назията,
която
завършва с отли
чие, се запознава
и с шахматната
литература. По
време на следва
нето си в СУ “Кл.
Охридски” в София (1955-1960) се
занимава активно с шахмат и се
включва в редиците на “Академик”.
Тогава става и кандидат майстор.
Завършил е руска филология. За
почва работа като учител по руски
език в гимназията в с. Катунци,
Благоевградски окръг. В първите го
дини участва активно в шахматни
състезания – играе в първите май
сторски турнири в Благоевград през
1962 и 1964 г., включен е в предста
вителния отбор на окръга, участва с
успех в селските спартакиади. Още
в с. Катунци създава група от любоз
нателни ученици, на които започва
да преподава тайните на шахматна
та игра. През 1965 г. се установява
в Петрич. Наред с преподавател

ската си работа, започва да води и
кръжок по шахмат към Пионерския
дом. Близо 30 години неуморно раз
палва любовта към шахматното из
куство у своите ученици. Много от
тях достигат до републикански пър
венства. Представителите на “Бела
сица” са многократни призьори от
първенствата за юноши и девойки.
През всичките тези години, той не
пропуска възможността и сам да сед
не зад шахматната дъска. През 1978
г. печели открития шампионат на
Благоевградски окръг с резултат 8,5
т. от 9, изпреварвайки редица сил
ни шахматисти. Освен като шахма
тист и шахматен организатор, той е
и голям туристически деец. Един от
най-активните членове на местна
та организация на БТС – провежда
множество туристически мероприя
тия, екскурзионни летувания, лаге
ри, туристически походи и др. Уми
ра на 3 ноември 2003 г. в Петрич.
Георгиев Жеко Стефанов. Роден
на 26 август 1942 г. във Видин. За
вършва
ВХТИСофия. Инженерхимик. С шахмат
се занимава от
16-годишен. През
1959 и 1960 г. е ок
ръжен шампион
за юноши и мъже
на Видински ок
ръг. През 1959 г.
играе на републиканското индивиду
ално първенство за юноши, на което
се класира на 3-то място, а през 1960
г. е 6-ти. През същата година играе
и на полуфинала за републиканско
първенство – мъже в София – 7 м. с
5,5 т.[+4=3-5]. Като войник в Сливен
се включва в местния шахматен жи
вот. Играе с успех в майсторските тур

нири – през 1961 г. става кандидат
майстор, а през 1962 г. и майстор на
спорта. През 1963 г отново участва в
полуфинал за мъже – Благоевград де
ли 6-7 м. със 7,5 т. [+5=5-3]. Особено
стабилни са изявите му като студент.
В първенствата на “Академик” неиз
менно е в челото. Включен е в нацио
налния отбор и участва в 3 световни
студентски първенства (1966 г., 1967
г. и 1968 г.). През 1966 г. и 1967 г. с
отбора на Академик (Сф) е републи
кански шампион за мъже. В спортна
та си кариера има победи над редица
известни шахматисти, сред които В.
Тукмаков, Райкович, и др. След 80-те
години постепенно се оттегля от ак
тивна състезателна дейност.
Ж. Георгиев – А. Витлей [E60]
ХIV Световно студентско първенство,
Харахов, 1967 г.

1.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.d4 Nf6 4.Bg2
0–0 5.0–0 d6 6.b3 Nbd7 7.Bb2 e5
8.de5 Ng4 9.c4 Re8 10.Nc3 de5 11.e4
c6 12.Qe2 Nc5 13.Rfd1 Qb6 14.h3 Nf6
15.Rd2 a5 16.Ba3 Nfd7 17.Ne1 Bh6
18.Rdd1 Bf8 19.Nc2 Ne6 20.Na4 Qc7
21.Bf8 Kf8 22.h4 Ndc5 23.Nc5 Nc5
24.Qe3 Qe7

XIIIIIIIIY
9r+l+rmk-+0
9+p+-wqp+p0
9-+p+-+p+0
9zp-sn-zp-+-0
9-+P+P+-zP0
9+P+-wQ-zP-0
9P+N+-zPL+0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Rd2 Be6 26.Rad1 a4 27.Rd6 ab3
28.ab3 Nd7 29.c5 Ra2 30.Qc3 Rea8
31.b4 Nf6 32.R1d2 Nd7 33.Bf1 Rd8
34.Be2 Raa8 35.Ne3 Rac8 36.Kg2 f6
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37.Bc4 Bc4 38.Nc4 Kf7 39.Qb3 Kg7
40.Qd3 Rc7 41.Nb6
1-0
Георгиев Кирил Димитров. Роден
на 28 ноември 1965 г. в Петрич. Ба
ща му, учител
по професия, го
запознава с пра
вилата на шах
матната игра и
му дава първите
насоки на разви
тие. В официал
ни
състезания
се включва през
1977 г. Победител в турнирите “Мор
ско конче” през 1977 и 1978 г. На
републиканското първенство за юно
ши през 1980 г. е 3-ти, а 2 години
по-късно на първенството в Кърджа
ли постига първия си голям успехзаема 1-во място и става републи
кански шампион. От 1980 г. учи в
Перник и играе за местния отбор, а
от 1981 г. се премества в Пловдив,
където намира чудесна среда за раз
витие на големия си шахматен та
лант. През 1983 г. на Европейското
отборно първенство в Пловдив дебю
тира в националния отбор и постига
най-добър резултат от българите – 4
т. от 6 [+3=2-1]. Месец по-късно на
световното първенство за юноши в
Белфор (Фр) става световен шампи
он с рекорден резултат 11,5 т. от 13.
Това е първа индивидуална светов
на титла, спечелена от български
шахматист. През 1981 г. дебютира
в републиканските индивидуални
първенства за мъже. В тях има 7
участия, като в 3 от тях е шампион
(1984, 1986 и 1989 г.). От 1984 г. е
неизменен участник в Олимпиа
дите, в които е записал 11 участия
(7 пъти на I дъска). Изиграл е 132
партии [+50=63-19], от които е спе
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челил 81,5 т. През 2002 г. играе за
Македония. От 2004 г. е играещ
треньор на националния отбор на
България. Участвал е и в 5 Евро
пейски отборни и 5 индивидуални
първенства (3-ти от първенството
в Кушадасъ, Турция през 2006 г.)
Победител в зоналния турнир за све
товно първенство в Будапеща през
1993 г. Участник в 2 междузонални
турнира и 4 за световно първенство.
Най-добре се представя в Гронин
ген през 1998 г. и Лас Вегас 1999 г.
където разделя 9-16 място. Победи
тел е в международните турнири
Стокхолм (“Рилтон”) 1983, Вайк ан
Зее 1984, Сентугата 1985 г., Сарае
во 1986 г. и 2001 г, Маливо 1987 г.
Тарагона 1990 г.; Елените 1992 и
1995 г., Белград 2000 г. и др. Втори
е в Пловдив1986 г., Реджо Емилия.
Трети – в Ленинград 1987 г., Вайк
аан Зее 1988 г. и др. Победител в
десетки турнири по ускорен шах и
блиц. На световното първенство по
блиц в Сент Джон през 1988 г. на ¼
финала елиминира световния шам
пион Г. Каспаров побеждавайки го
с 3:1 [+2=2-0], а в крайното класи
ране разделя 3-4 м. Международен
майстор от 1983 г., а гросмайстор от
1986 г. Заслужил майстор на спор
та. Дълги години е председател на
Експертния съвет към БФШ и член
на Управителния съвет. В периода
2004 – 2007 г. е играещ треньор на
националния отбор.
П. Свидлер (2689) – Кирил Георгиев (2661)
[B80]
Истанбул, Олимпиада, 2000 г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4 Nf6
5.Nc3 a6 6.Be3 e6 7.f3 b5 8.g4 Nfd7
9.Qd2 Nb6 10.0–0–0 N8d7 11.Bg5
Qc7 12.Kb1 Bb7 13.Ndb5 ab5 14.Nb5
Qc5 15.b4?!

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+l+n+pzpp0
9-sn-zpp+-+0
9+Nwq-+-vL-0
9-zP-+P+P+0
9+-+-+P+-0
9P+PwQ-+-zP0
9+K+R+L+R0
xiiiiiiiiy

15...Qc6 16.Nd6 Bd6 17.Qd6 Qd6
18.Rd6 Na4 19.Kc1 Bc8 20.Bb5 Nc3
21.Bd7 Bd7 22.Kb2 Rc8 23.Bd2 Na4
24.Kb3 Bb5 25.Rd4? Nb6 26.Rc1 e5!
27.Rd6 Bc4 28.Kb2 Na4 29.Ka3 Ke7
30.Rd5 Bd5 31.ed5 Nc3
0-1
Георгиев Крум Иванов. Роден
на 24 март 1958 г. в Пазарджик. С
шахмата се запоз
нава рано, но в
официални със
тезания се включ
ва през 1973 г.
Дебютът му в ре
п у бл и к ан с к и т е
юношески пър
венства е твърде
скромен – едва
18-о място. Следващата година е 4ти, а през 1975 и 1976 г. – 2-ри след
В. Инкьов и печели сребърни меда
ли. Година по-късно, през 1977 г. е
републикански шампион. Първото
му международно участие е на мла
дежки турнир в Бъкау (Рум) през
1976 г. където заема 1-2 м. Малко
по-неуверен е на европейското пър
венство в Гронинген, 1976 г. и на све
товното първенство в Инсбрук 1977
г., но при второто си участие на
европейското първенство в Гронин
ген 1977 г. печели бронзов медал..
В републиканските първенства за

мъже дебютира през 1975 г. В тях
е участвал 20 пъти, като винаги се
класира в първата половина на таб
лицата. Най-добрите му резултати
са през 1979 г. (1-2 м, но губи ма
ча за титлата срещу Е. Ерменков),
през 1988 г., когато разделя 2-4 м.,и
печели сребърен медал. Още 2 пъ
ти е втори – през 2002 г и 2003 г.
На финалите е играл 267 партии:
+68=173-26. Участва в 6 олимпиади.
Най-успешно е представянето му в
Дубай 1986 г. където покрива и грос
майсторски бал. Резултатът му в тях
е: 51 партии +18=23-10. Участва 3
пъти в зонални турнири за световно
първенство, Бъйле Херкулане 1982
г., Прага 1988 г. и Варшава 1987 г.
Играе в десетки международни тур
нири – победител в Сату Маре 1987
г., Пазарджик 1978 г., Приморско
1978 г и 1987 г., Атина 1978 и 1983
г., Солун 1980 г., Улма 1981 г., Пле
вен 1985 г. Втори е в Пловдив 1980
г., Албена 1985 г. и др. Спечелил е
и много други призови места. Меж
дународен майстор от 1977 г., а грос
майстор от1988 г.
Кр. Георгиев – Г. Каспаров [B96]
Малта, Ла Валета, 1980 г. Олимпиада

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤f6 5.¤c3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qc7 8.Qf3
b5 9.0–0–0 b4 10.e5 Bb7

9rsn-+kvl-tr0
9+lwq-+pzpp0
9p+-zppsn-+0
9+-+-zP-vL-0
9-zp-sN-zP-+0
9+-sN-+Q+-0
9PzPP+-+PzP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy
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11.¤cb5 ab5 12.Bb5 ¤fd7 13.¤e6
fe6 14.Qh3 Kf7 15.f5 Be4 16.fe6
Kg8 17.Qb3 Bc2 18.Qc2 Qc2 19.Kc2
¤e5 20.e7 Be7 21.Be7 ¤bc6 22.Bd6
¦a5 23.¦d5 ¦b5 24.¦b5 ¤d4 25.Kb1
¤b5 26.Be5 Kf7 27.¦c1 Ke6 28.¦c5
¤d6 29.Kc2 ¦f8 30.Bd4 ¦f1 31.¦e5
Kd7 32.Bc5 Kc6 33.Bb4 ¦f2 34.Kc1
¤b7 35.¦g5 g6 36.a3 ¦e2 37.Kb1 ¦f2
38.Ka2 ¤d8 39.¦c5 Kb7 40.¦d5 ¤c6
41.Bc3 ¦g2 42.¦d7 Kb6 43.¦h7 Kb5
44.Kb3 ¦g4 45.¦d7 ¦h4 46.¦d2 ¦h3
47.¦g2 ¤d4 48.Ka2 ¤f5 49.Be5 ¦e3
50.Bb8 ¦e6 51.¦g4 ¤e7 52.Bg3 ¤c6
53.a4 Kc5 54.Ka3 ¦f6 55.b3 Kd5
56.¦g5 Ke4 57.¦c5 ¦e6 58.a5 Kd3
59.b4 ¤d4 60.Be5 ¤f3 61.Bb2 ¤d2
62.¦c3 Ke2 63.Ka4
1-0

2-ри с отбора на “Абритус”за юноши до
18 г. През 2006 г. е държавен шампион
за юноши до 16 г.

Георгиев Стелян Димитров. Роден
на 7 март 1990 г. в Пловдив. В момен
та е ученик в ПМГ „Академик Н. Об
решков” (Рз). Правилата на шахмат
ната игра научава от дядо си когато е
на 6 години. От 9 годишен започва да
тренира, първоначално при мс З. Ну
хов, а след 2 години с него се занимава
мс Р. Русев. Още първите му участия
в състезания в Разград, или в държав
ните първенства разкриват един само
битен талант. Играта, а и резултатите
му, привличат вниманието. На дет
ския турнир „Морско конче” във Вар
на през 2002 г. заема 1 м. в групата до
12 г. От тук започва низ от успехи: 3 м
на държавните отборни първенства за
юноши ст. възраст през 2002 г. и 2003
г. с отбора на ШК „Абритус” (Рз); през
2003 г. – 2 м на ДИП по блиц и 2 м на
„Морско конче” до 14 г.; на финала на
Ученическите игри през 2004 г. с отбо
ра на своята гимназия ПМГ „Акаде
мик Н. Обрешков” печели първото мяс
то, а през 2005 г. и 2006 г. отборът на
неговото училище е 2-ри.; Той е 3-ти
на турнира „Морско конче” до 16 г. и

Георгиева-Драгашевич Антонина.
Родена на 25 март 1948 г. във Варна.
Завършва иконо
мическия инсти
тут в родния си
град, а по-късно
и в Белград (Юг).
В ъ зп и т а н ич к а
на варненската
шахматна школа.
Една от най-доб
рите
български
шахматистки през 60-те и 70-те годи
ни на миналия век. В шахматни със
тезания участва от началото на 60-те
години. Четирикратна шампионка за
девойки (1963, 1964, 1965 и 1966 г.).
През 1964 г. дебютира на финалите
за жени. Класира се на 11 място с 5,5
т. [+3=5-6]. При четвъртото си участие
през 1968 г. става шампионка с 10,5
т. [=10=1-2]. През същата година е ут
върдена за майстор на спорта. През
1969 г. разделя 3-5 м., но остава без ме
дал поради най-слаб коефициент Бер
гер. През същата година дебютира в
националния отбор на олимпиадата в
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Ст. Георгиев – Д. Карапчански [D00]
България,2006 г.

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¤c3 d5 4.Bf4
Bg7 5.Qd2 h6 6.0–0–0 c6 7.¤e5 b5
8.¤d3 ¤bd7 9.f3 a5 10.¤f2 ¤b6 11.e4
b4 12.¤b1 e6 13.g4 Ba6 14.Ba6 ¦a6
15.Qd3 Qc8 16.¤d2 a4 17.Bd6 Bf8
18.Bf8 Kf8 19.Qe3 Kg7 20.¤d3 ¤bd7
21.e5 ¤h7 22.¤b4 ¦b6 23.¤d3 Qb7
24.b3 ¦a8 25.¤b1 ab3 26.ab3 Qa7
27.Kd2 Qa5 28.Ke2 Qa2 29.Qd2 f6
30.¤c3 Qa6 31.¦a1 Qa1 32.¦a1 ¦a1
33.ef6 ¤hf6 34.¤a4 ¦b7 35.¤f4 e5
36.¤e6 Kh7
1-0

Люблин (Пол), където постига 6,5 т. от
10 [+5=3-2]. През следващите години
резултатите є са още по-стабилни и
убедителни. През 1970 г. печели вто
рата си шампионска титла, след като
печели допълнителния мач срещу П.
Тодорова с 3,5:2,5. Победата є в пър
венството на страната през 1971г. е
най-убедителна. В него тя изпревар
ва следващата я с 2,5 т – 11,5 т. от 13
[+10=3]. Четвъртият си златен медал
печели през 1977 г., когато е и послед
ното є участие на финалите. Играла
е в 11 първенства, изиграла е 136
партии [+75=38-23]. С националния
отбор на България е участвала в 4
олимпиади. Бронзова медалистка от
Меделин (Колумбия) през 1974 г. На
II дъска постига 6,5 т. от 10 [+5=3-2].
При четирите си участия е изиграла
37 партии [+15=15-7]. Много добра
отборна състезателка. През 1972 г. е
победителка в Балканиадата за жени
с 4,5 т. от 6 и е обявена за балканска
шампионка. През 1975 г. играе на
зоналния турнир за световно първен
ство в Карлови Вари. Международен
майстор от 1972 г. С отбора на Славия
е двукратна републиканска шампи
онка. Победителка, или призьорка
от редица международни турнири:
Белград 1975 – 1 м.; Пловдив 1974 – 2
м.; Владимир 1968 г. – 4 м.; Циновиц
1968 – 4 м.; Врънячка баня 1971 – 4
м (този турнир е обявен като Европей
ско индивидуално първенство); Тби
лиси 1970 – 5 м. и др. От 1978 г. живее
в Белград. Започва работа като иконо
мист в „Гоша” и се състезава от името
на едноименния клуб. През 1996 г.
ШК Гоша става европейски клубен
шампион. В периода 1989 – 1995 г.
работи в представителството на РАД
в Самарканд, Ленинград и Москва. В
Москва установява контакти с много
от най-големите гросмайстори в све

та, начело с М. М. Ботвиник. Тя е пос
ледната интервюирала патриарха на
руския шахмат. През последните годи
ни участва в отборните първенства на
България.
Ант. Георгиева – М. Мурешан [B38]
Будапеща, 1975 г.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
g6 5.Be3 Bg7 6.c4 Nf6 7.Nc3 0–0 8.Be2
Nd4 9.Bd4 Qa5 10.0–0 d6 11.Rc1 Bd7
12.b3 Bc6 13.Nd5 Nd5 14.ed5 Bd7
15.Bg7 Kg7 16.Qd4 Kg8 17.Qb2 Rac8
18.b4 Qb6 19.Qc3 Qc7 20.c5 Rfe8

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zppwqlzpp+p0
9-+-zp-+p+0
9+-zPP+-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-wQ-+-+-0
9P+-+LzPPzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

21.c6 bc6 22.Ba6 Rb8 23.dc6 Bc8
24.Bd3 Be6 25.a4 f5 26.b5 Bf7 27.a5
e5 28.Rb1 e4 29.Be2 Re7 30.Rfc1 Be6
31.Qb4 Ree8 32.b6 Qc8
1-0
Георгиева Емилия Енчева. Родена
на 18 януари 1967 г. в Оряхово. С шах
мат се занимава
от 5-годишна въз
раст. Израства в
семейство, в кое
то брат є и баща
є са майстори на
спорта. Като уче
ничка (до 7 клас)
е неколкократна
шампионка
за
девойки (мл. в.) на Врачански окръг.
През 1980 г. е победителка в турнира
„Морско конче”. С отбора на Локомо
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тив (Мз) играе в „А” група. Впослед
ствие играе в отборите на Академик
(Сф) и Локомотив (Сф). В републи
канските първенства за жени дебю
тира през 1989 г., когато се омъжва
за гм Кирил Георгиев. В тях е учас
твала 5 пъти. Играла е и в редица
други турнири – Тимишоара (Рум)
1985 г. – 2 м. (девойки до 20 г.) и в отк
рити турнири в Гърция, Швейцария,
САЩ, Сърбия, Германия, Румъния,
Полша и др. С призови класирания
от Кавала, Корфу и Бил. Майстор на
спорта. През 1989 г. завършва ВИФ
„Г. Димитров”, специалност учител
по физкултура и треньор по шахмат.
Ем. Георгиева – Р. Генова [B92]
Първенство на България, Правец,1989г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 Qc7 6.Be2 a6 7.g4 h6 8.h4
Nc6 9.Be3 Nd4 10.Bd4 Qa5 11.f3 e5
12.Be3 Be6 13.Rg1 d5 14.g5 d4 15.gf6
dc3 16.b4 Bb4 17.fg7 Rg8 18.Bd3 Be7
19.h5 0–0–0 20.Ke2 Bc5 21.Bc5 Qc5
22.Qc1 Bc4 23.Qe3 Bd3 24.cd3 Qe3
25.Ke3 b5 26.a3 Rd7 27.Rac1 Rc7
28.Rc2 Kb7 29.f4 f6 30.fe5 fe5 31.d4
ed4 32.Kd4 Rcg7 33.Rg7 Rg7 34.Rc3
Kb6 35.e5 a5 36.Kd5 Rd7 37.Ke6 Rd1
38.Rf3 b4 39.ab4 ab4 40.Kf7 Rd5 41.e6
Rh5 42.e7 Re5 43.Rf6 Kc5 44.Re6 Rf5
45.Kg6 Rg5 46.Kh7
1-0
Георгиева-Генова Любка Ташева.
Родена на 25 октомври 1983 г. в Со
фия. На 6-годиш
на възраст мм Д.
Андреев я въвеж
да в шахмата и є
дава първите уро
ци. По-късно рабо
ти с братя Иван и
Йордан Стоянови,
които имат найголяма
заслуга
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за оформянето є като състезателка.
Под тяхно ръководство 9-годишна за
почва успешните си участия в състе
зания. За шлифоване на шахматния
є талант допринасят и гросмайстори
те Л. Спасов и М. Бобоцов и междуна
родните майстори Н. Нинов и С. Ни
колов. От всеки взема по нещо, за да
го пречупи през собствения си стил
и да го използва най-рационално. Ка
то състезателка в националния отбор
през 2002 г. работи известно време и
с белоруския шахматен специалист
гм А. Ковальов. Спортният є път е
низ от непрекъснати успехи. Още
през първата си състезателна година
– 1992 г. печели първото място във
всички официални състезания, в кои
то участва – шампионка е за момиче
та до 10 г. в първенствата по нормал
на контрола, ускорен шах и блиц, в
първенството по ускорен шах до 12
г. Победителка е и на турнира “Мор
ско конче” във Варна, дебютира и на
световното първенство в Дуисбург
(Герм) – 12 м. През следващите годи
ни е неизменна победителка в своята
възрастова група. В периода 1992 г.
– 2002 г. от държавните индивидуал
ни първенства при нормална контро
ла, ускорен шах и блиц е спечелила
25 златни медала (!!) – изключително
постижение. Шампионка е във всич
ки възрастови групи – до 10, 12, 14
и 16 г. по 2 пъти, а до 18 и 20 г. по
веднъж. Безпорното є превъзходство
над връстничките си, є дава правото
да играе в световните и европейските
първенства за девойки, в които има
13 участия. През 1993 г. на ЕП в Сом
батхей (Унг) и на СП в Братислава се
класира 2-ра сред момичетата до 10
г. и печели сребърни медали. Сребъ
рен медал има и от СП в Париж през
1995 г. но по ускорен шах за момиче
та до 12 г. През 1998 г. е победителка

на международния турнир в Сатурн
(Рум). През 2000 г. дебютира в инди
видуалните първенства за жени. На
следващата година печели сребърен
медал с 8 т. от 11[+6=4-1], а през 2005
г. постига най-големия си успех в до
сегашната си спортна кариера, като
става шампионка със 7 т. от 10 [+5=41]. Международен майстор от 2004 г.
Л. Генова (2241) – Е. Петц (2385) [A08]
EU-ch 3rd (Women) Варна (9), 2002 г.

1.e4 c5 2.d3 e6 3.Nf3 d5 4.Qe2 Ne7
5.g3 Nbc6 6.Bg2 g6 7.0–0 Bg7 8.c3 h6
9.h4 b6 10.Na3 Ba6 11.e5 Qc7 12.Re1
Rd8 13.Rb1 d4 14.c4 Nb4 15.Nc2 Nc2
16.Qc2 Bb7 17.Qe2 Qc6 18.a3 a6
19.b4 cb4 20.Rb4 Nc8 21.h5 g5 22.Nh4
Qc7 23.Bb7 Qb7 24.Nf3 Na7 25.Rb1
Qc7 26.Qe4 Nc6 27.Bb2 0–0 28.Bc1
f5 29.ef6 Rf6 30.Nh2 e5 31.Ng4 Re6
32.Qf5 Red6 33.a4 Rf8 34.Qe4 Rf7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-wq-+rvl-0
9pzpntr-+-zp0
9+-+-zp-zpP0
9P+PzpQ+N+0
9+-+P+-zP-0
9-+-+-zP-+0
9+RvL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

35.Ba3 Re6 36.c5 bc5 37.Bc5 Nd8
38.Rec1 Qd7 39.Rb8 Re8 40.Bb6 Nb7
41.Re8 Qe8 42.Qg6 Re7 43.Nf6
1-0
Георгиева Нора Кирилова Родена
на 4 февруари.1987 г. в Габрово, сту
дентка. С шахмата се запознава на
6-годишна възраст. Шест месеца покъсно през 1994 г. се класира на 7-мо
място в републиканското първенство
по ускорен шах за деца до 10 г. в Ка
занлък. Участва 11 пъти в републикан

ски първенства по
класически шах
в почти всички
възрастови групи.
Класира се на 4
м. през 1997 г. (мо
мичета до 10 г.) и
на 2 м., през 1996
г; 1998 г; и 1999 г.
През същите годи
ни играе на световното първенство в
Испания (1996 г., до 10 г.), и европей
ските първенства за момичета до 12 г.
в Австрия (1998 г.) и Гърция (1999 г.).
Участва 12 пъти в републикански пър
венства по ускорен шах. Шампионка е
през 1996 г. (до 10 г.), 1999 г. (до 12 г.),
с бронзови медали през 1999 г. (до 16 г.
и 2001 г. (до 14 г.). Републиканска шам
пионка по блиц за 1996 г. (до 10 г.), със
сребърни медали през 2000 г. (до 20
г. и 2002 г. (до 18 г.) и бронзови през
1997 г. (до 10 г.) и 1999 г. (до 12 г.). През
1999 г. е на 5-то място в първенството
за девойки до 20 г. Има 4 участия в ре
публикански първенства с отбора на
ШК „Орловец 1997” (Гб). През 1999 г.
има две 4-ти места – за момичета и за
девойки, а през 2002 г. – 5 м. за девой
ки. В турнирите за «Купа България»
участва 4 пъти (2 м до 12 г. през 1998
г. и 2 м до 14 г. през 2001 г. в турнири
те „Търновска царица”; и 1 м до 18 г.
през 2002 г. и 2 м до 18 г. през 2003 г.
в турнирите „Пристис”). Многократно
играе в междуобластни индивидуал
ни и отборни първенства, като 9 пъти
е победителка в своята възрастова гру
па. Редовна участничка в отбора на
своето училище в републиканските
ученически игри. С успех участва в
открити турнири за деца, юноши и де
войки и др.в Дряново, Русе, Казанлък,
Славяново и др. През 1999 г. е обявена
за спортист № 9 на Габрово. През 2003
г. недобросъвестен съдия грубо я още
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тява (за трети път в кариерата є), след
което повече не участва в състезания.
Герасимов Димитър Методиев. Ро
ден на 25 октомври 1942 г. Завършва
руска филология в
СУ “Кл. Охридски”.
Работи като учител
в Кърджалийско,
коректор към “Зе
миздат”, редактор
в списание “Меж
дународни отноше
ния”. С правилата
на
шахматната
игра се запознава в младежките си
години. Играе предимно в състезани
ята на Академик. Няма амбиции да
става състезател. След това се отдава
на кореспондентния шах. Участва в
най-различни турнири, полуфинали
и 5 финала за републиканско първен
ство, както и в редица международни
турнири – “50 години кореспондентен
шах в България”; II дъска на отбора
на България в I турнир за Славянска
та купа и др. Като състезател на “Пе
гас” (Сф) – I дъска, е републикански
първенец от V отборно първенство на
страната. Няколко пъти е покривал
нормативите за майстор на спорта по
кореспондентен шах. Човек с поетич
ни наклонности и дарби, шахматист
със самобитен стил, с неочаквани
хрумвания, подчертано комбинацио
нен, свързан с жертви за инициатива.
Никога не е играл с компютър и всич
ко ценно в неговите партии е плод на
творчеството му. Заболява тежко и
умира през 2000 г. в София.
Д. Герасимов – П. Дармограй [Укр] [C18]
50 години кореспондентен шах
в България,1991-1996 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5
5.a3 Bc3 6.bc3 Ne7 7.Qg4 Qc7 8.Qg7
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Rg8 9.Qh7 cd4 10.Kd1 Nd7 11.Nf3
Ne5 12.Bf4 Qc3 13.Ne5 Qa1 14.Bc1
Rf8 15.Bd3 Bd7 16.Ke2 Nc6

XIIIIIIIIY
9r+-+ktr-+0
9zpp+l+p+Q0
9-+n+p+-+0
9+-+psN-+-0
9-+-zp-+-+0
9zP-+L+-+-0
9-+P+KzPPzP0
9wq-vL-+-+R0
xiiiiiiiiy

17.Nf7 Rf7 18.Qg8 Rf8 19.Bg6 Ke7
20.Qg7 Kd6 21.Bf4 Rf4 22.Ra1 Rg4
23.Rb1 Ne7 24.Rb7 Rg8 25.Qf7 R8g6
26.g3 Rg7 27.Qf3 a6 28.Kd2 Nc8 29.h3
R4g6 30.Qf8 Kc6 31.Qb4 e5 32.Rb8
Bh3 33.c4 Rc7 34.Qa5 Rd6 35.Qa4 Kc5
36.Rb5 Kc6 37.cd5 Kd7 38.Rb7 Kd8
39.Qa5 Rdd7 40.d6 Nd6 41.Rb8 Nc8
42.Qe5 Rh7 43.g4
1-0
Герасимов Кирил. Роден през
1918 г. След политическите събития
от 1925 г. семейството му емигрира
в Съветския съюз. В Москва К.Гера
симов посещава Москворецкия шах
матен дом, където се оформя като
добър играч и получава I шахматна
категория.Там се сприятелява с бъ
дещия световен шампион Василий
Смислов. Една партия между двама
та играна през 1935 г. обикаля шах
матния печат и днес В.Смислов я
поставя под №1 в своето творчество.
Завършва право. След завръщането
си в страната се включва активно в
шахматния живот. През март 1948
г. е избран за председател на Цент
ралния шахматен комитет, на който
пост остава до септември 1949 г. По
това време е и главен редактор на
сп.”Шахматна мисъл”. След процеса

срещу Трайчо Костов (брат му проф.
Михаил Герасимов е бил близък с не
го.) е освободен от председателския
пост, но остава подпредседател на
новосъздадената
Републиканска
шахматна секция. Дълги години
участва активно в шахматния жи
вот в страната. Работи като журна
лист и публикува редица статии на
шахматна тематика. Умира в София
през 1992 г.
Геренски Христо Петров. Роден
на 21 март 1934 г. във Враца. Шах
мат играе от 12
годишен. През
1950 г. е шампи
он на Враца за
юноши и за мъ
же. Като силен
шахматист
се
усъвършенства
след установява
нето си в София
през 1952 г. От 1953 г. участва в
полуфиналите за републиканско
първенство, но за финала успява
да се класира едва през 1956 г., ко
гато на турнира в Коларовград (Шу
мен) разделя 3-4 м. с 10,5 т. от 16
[+7=7-2]. На финала през 1957 г. се
представя отлично за дебютант и в
крайното класиране разделя 5-7 м
(със Здр. Милев и Р. Филчев) с 11
т. от 19 [+8=6-5]. В следващите го
дини не участва активно в шахмат
ния живот, посвещавайки се изцяло
на следването и професионалното
израстване. Участва епизодично в
първенствата на “Локомотив”. Два
пъти е шампион, а с националния
отбор на железничарите участва 3
пъти в Европейските първенства
на УСИК, като на първенството
през 1962 г. във Варна е победител
на своята дъска с 6 т. от 6. В репуб

ликанските първенства се завръща
през 1968 г. и за по-малко от 3 го
дини достига до националния от
бор. Най-доброто му представяне
на финалите е през 1970 г. – 3-5
м. (заедно с Н. Киров и С. Бохосян)
с 11,5 т. от 19. Включен е в нацио
налния отбор и играе на финала на
Европейското отборно първенство в
Капфенберг (Ав). С резултат 4,5 т.
от 5 става победител на Х дъска и е
най-добре представилият се от бъл
гарския отбор. През следващите го
дини служебните му ангажименти
го откъсват от активна състезател
на дейност. Работи като хоноруван
треньор към ДФС “Локомотив” и
създава редица първокласни шах
матисти като Р. Витанова, М. Коен,
Г. Дойкова, Евг. Янев, Д. Дочев, С.
Алексиева и др. Майстор на спорта
от 1967 г. След кратко боледуване
умира на 5 февруари 2007 г.
Л. Попов – Хр. Геренски [E15]
Първенство на България, София,1957 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.g3 b6
5.d5 ed5 6.cd5 b5 7.Bg2 Bb7 8.Nh4 d6
9.0–0 g6 10.e4 Bg7 11.a4 b4 12.Re1
0–0 13.Nd2 Ba6 14.Bf1 Bf1 15.Nf1
Nbd7 16.Qb3 a5 17.Nd2 Nb6 18.Ng2
Re8 19.f3 Nfd7 20.Ne3 Bd4 21.Ndc4
Nc4 22.Qc4 Ne5 23.Qe2 c4 24.Kg2
Rc8 25.Rd1 Bb6 26.f4

XIIIIIIIIY
9-+rwqr+k+0
9+-+-+p+p0
9-vl-zp-+p+0
9zp-+Psn-+-0
9Pzpp+PzP-+0
9+-+-sN-zP-0
9-zP-+Q+KzP0
9tR-vLR+-+-0
xiiiiiiiiy
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26...Nd3 27.Nc4 Rc4 28.Qd3 Ree4
29.Bd2 Red4 30.Qe2 Rc2 31.Rab1 Qa8
32.Kh3 Qd5
0-1
Гечков
Александър
Никола
ев. Роден на 3 април 1971 г. в
София. Завършил е с пълно
отличие Англий-ската гимназия в
Кърджали, а след това и института
по международен туризъм във
Варна. Първите си уроци получава
от баща си, многократен шампион
на
Кърджали.
Десетгодишен
започва да посещава школата на
„Арда” (Кж) под ръководството на
треньора В. Тъпанджиев. Дебютът
му в републиканските първенства
започва от турнира „Морско кон
че” във Варна през 1982 г., в кой
то заема 1 м. с 7,5 т. от 9. В след
ващите години работи упорито и
непрекъснато подобрява резулта
тите си. През 1983 г. е включен
в националната детско-юношеска
школа на М. Бобоцов. През 1984 г.
прави реми на сеанса на М. Тал в
Кранево. През 1985 г. играе с отбо
ра на „Арда” (Кж) в първенството
за юноши младша възраст. Става
победител на I дъска с 6,5 т. от 7;
на турнира „Морско конче” заема 6
м. с 6 т. През 1986 г. играе в репуб
ликанското индивидуално първен
ство за юноши в Кърджали, разде
ля 6-12 м. с 5,5 т. от 9. На открития
турнир във Велинград дели 5-14 м.
с 6 т. от 9, а в Ивайловград – 5-11 м.
с 6,5 т. от 9, в Търговище през 1987
г. – 8-10 м. с 6 т. от 9. През 1987 г.
е утвърден за майстор на спорта.
През 1988 г. е включен в национал
ния отбор на страната и участва в
II Мемориал Т. Петросян в Москва.
Отборът печели купата, а той е по
бедител на III дъска с 7,5 т. от 9, на
индивидуалното първенство за юно
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ши дели 6-11 м. с 5,5 т. от 9; през
1989 г. на РИП във Варна дели 4-5
м. със 7,5 т. от 11, а през 1990 г. за
ема 2 м. с 8 т. от 11. Победител е в
международния турнир за юноши
в Глогов (Пол). С националния от
бор играе на Балканиадите за юно
ши в Кавала. През 1994 г. играе на
световното студентско първенство
в Антверпен, където заема с 4 т.
[+3=2-4]. В момента живее в САЩ.
Ал. Гечков – Б. Ден Воер (2335) [A44]
Wch U26 Antwerp (2), 1992

1.d4 c5 2.d5 e5 3.e4 d6 4.Nc3 Be7
5.Nf3 a6 6.h3 b5 7.a4 b4 8.Nb1 f5 9.ef5
Bf5 10.Bc4 e4 11.Ng5 Bg5 12.Qh5
Bg6 13.Qg5 Ne7 14.h4 0–0 15.h5 h6
16.Qh4 Bh7 17.Bf4 Qd7 18.Nd2 Nf5
19.Qh2 Nd4

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9+-+q+-zpl0
9p+-zp-+-zp0
9+-zpP+-+P0
9PzpLsnpvL-+0
9+-+-+-+-0
9-zPPsN-zPPwQ0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

20.0–0 Qg4 21.Bd6 Rc8 22.Qf4 Ne2
23.Be2 Qe2 24.Rad1 Nd7 25.Rfe1 Qh5
26.Ne4 Be4 27.Qe4 Re8 28.Qd3 Nf6
29.Re8 Re8 30.f3 Rb8
1-0
Гешев Георги. Роден на 8 октомв
ри 1903 г. в София. Първият бъл
гарски шахматист достигнал меж
дународна класа. Като силен играч
се оформя в Софийския шахматен
клуб под влиянието на Т. Траянов,
с когото играе много леки партии,
анализира шахматни позиции, изу
чава шахматната теория. Четирик

ратен шампион
на
България
(1933, 1934, 1935
и 1936) и трик
ратен победител
в първенството
на
Софийския
шахматен клуб
(1927, 1931 и
1935). На учреди
телния конгрес на Българския шах
матен съюз през 1928 г. в Търново
е избран за член на контролната ко
мисия. Като шампион на България
развива голяма дейност за пропа
гандирането на шахмата – изнася
редица беседи и сеанси на едновре
менна игра. През 1935 г. играе мач
с руския майстор Евг. Зноско-Бо
ровски, в София, в който се предста
вя добре, а през следващата 1936 г.
на Турнира на нациите в Мюнхен,
в срещи с едни от най-силните по
това време шахматисти в света,
показва, че е овладял много от тай
ните на шахматната игра. Идеята,
която демонстрира в ендшпила на
партията си с П. Керес (Ест) е це
нен принос в шахматната теория.
Той е първият български шахма
тист, демонстрирал професионал
но отношение към изучаването на
шахматната теория и подготовката
за състезания. Умира от перитонит
на 15 юли 1937 г. в София.
П. Керес – Г. Гешев [C90]
Турнир на нациите, Мюнхен, 1937 г.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 a6 4.Ba4
¤f6 5.0–0 Be7 6.¦e1 b5 7.Bb3 d6 8.c3
¤a5 9.Bc2 c5 10.d4 Qc7 11.a4 ¦b8
12.ab5 ab5 13.de5 de5 14.¤e5 Qe5
15.¦a5 g5 16.¤d2 Qc7 17.¦a1 Bg4
18.f3 Be6 19.e5 ¤d5 20.¤e4 h6 21.¦a6
¦d8 22.Qe2 c4 23.¤d6 Bd6 24.ed6
Qb7 25.Qe5 Kd7 26.¦a1 ¦a8 27.¦a8

¦a8 28.f4 gf4 29.Bf4 ¤f4 30.Qf4 ¦g8
31.Qf2 b4 32.cb4 Qb4 33.Qa7 Kd6
34.¦d1 Bd5 35.Be4 ¦g5 36.Qa6 Kc7
37.Qa7 Kd6 38.Qa6 Kc7 39.Qa7 Kd6
40.Bd5 ¦d5 41.¦d5 Kd5 42.Qf7 Kd4
43.Qf2 Kd3 44.g4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-wqp+-+P+0
9+-+k+-+-0
9-zP-+-wQ-zP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

44...Qd2 45.Qd2 Kd2 46.h4 Kc2
47.g5 h5 48.g6 Kb2 49.g7 c3 50.g8Q c2
51.Qb8 Ka2 52.Qc7 Kb2 53.Qe5 Kb1
54.Qb5 Ka2 55.Qh5 c1Q 56.Kf2 Qf4
57.Kg2 Qd2 58.Kg3 Qd6 59.Kg4 Qd4
60.Kg5 Qd5 61.Kg6 Qg8 62.Kf6 Qd8
63.Kg7 Qd4 64.Kh7 Qd7 65.Kh6 Qd6
66.Qg6 Qf4 67.Qg5 Qf8 68.Kh7 Qf7
69.Kh8 Ka3 70.Qe3 Kb4 71.Qe4 Ka3
72.Qe3 Kb4 73.Qe5 Qf8 74.Kh7 Qf7
75.Kh6 Qf8 76.Kg5 Qg8 77.Kf4 Qf7
78.Ke3 Qb3 79.Ke4 Qc2 80.Kf3 Qd3
81.Qe3 Qd1 82.Kg3 Kb5 83.Qe5 Kc6
84.h5 Qg1 85.Kh4 Qh1 86.Kg5 Qg2
87.Kh6 Qh3 88.Kg5 Qg2 89.Kf6 Qf3
90.Qf5 Qc3 91.Kf7 Qd2 92.Qf6 Kb5
93.h6 Qd7 94.Kf8 Qc8 95.Kg7 Qg4
96.Kf7 Qd7 97.Kg6 Qe8 98.Kg7 Qd7
99.Qf7 Qd4 100.Kh7 Qe4 101.Kg8
Qg4 102.Kf8 Qb4 103.Ke8 Qe4 104.
Kf8 Qb4 105.Qe7 Qf4 106.Kg7 Qg4
107.Kf7 Qh5 108.Kg7 Qg4 109.Kh7
Qf5 110.Kg8 Qg6 111.Qg7 Qe6 112.
Kf8 Qc8 113.Kf7 Qc7 114.Ke6 Qc6
115.Ke5 Qc5 116.Ke4 Qc2 117.Kf3
Qd1 118.Kg2 Qe2 119.Kh3 Qf3 120.
Qg3 Qh1 121.Qh2 Qf3 122.Kh4 Qf6
123.Kg4 Qg6 124.Kf3 Qd3
½:½
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Гичекова Мария Василева Роде
на на 10 октомври 1947 г. в Плов
див. В детските си години участва в
турнири в Хисаря, „Морско конче”
и др. През 1996 г. печели сребърен
медал с отбора на техникума по
икономика „Рачо Стоянов” (Дряно
во) във финалите на ученическите
игри.. През 2004 г. – сребърен ме
дал от работнически състезания в
Пловдив. Състезателка с качества,
но много рядко участва в състеза
ния.
Гогов Лозко Костадинов. Роден на
22 август 1944 г. в Димитровград.
Шахмат
играе
от ученическите
си години. В със
тезания участва
активно по вре
ме на следването
си в София. За
вършил е ВХТИ.
Инженер-химик.
След завършва
не на висшето си образование през
1973 г. започва работа в Химкомби
нат Димитровград. От същата годи
на ръководи и кръжок по шахмат
към местния пионерски дом. В про
дължение на 17 години е подготвил
десетки млади шахматисти, много
от които са били окръжни шампио
ни. Отборите момчета и момичета
(мл. в.) са играли в републикански
те първенства. С отбора на Хасково
е играл в „А” РШГ. Майстор на спор
та от 1986 г. От 2002 г. в преименува
ния ШК „Традекс” работи като секре
тар и треньор. През 2005 г. и 2006 г.
с отбора на клуба играе в „А” група.
Неговите възпитаници, отборите до
14 г. момчета са на 2 м., а момичета
та – на 1-во в междуобластните пър
венства за 2006 г.
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М. Станковски – Л. Гогов [A00]
Раднево, 2002 г.

1.b4 e5 2.Bb2 f6 3.b5 a6 4.a4 d5
5.e3 ab5 6.ab5 ¦a1 7.Ba1 Bd6 8.¤f3
¤e7 9.Be2 0–0 10.0–0 c5 11.c4 d4
12.d3 ¤d7 13.¤bd2 de3 14.fe3 ¤f5
15.Kf2 Qe7 16.¤e4 Bc7 17.Qd2
¦d8 18.¤c3 ¤b6 19.¤e4 Be6 20.g4
¤h6 21.h3 f5 22.gf5 Bf5 23.Qc3 Bh3
24.¦g1 Bf5 25.¤e5 ¤a4 26.¤c6 Qh4
27.¤g3 ¤c3 28.Bc3 bc6 29.b6 Bb8
30.e4 Bg4
0-1
Гочев Младен Вълков. Роден на
4 май 1955 г. в София. Майстор на
спорта. Завършва
ВИИ „К. Маркс”,
икономист. Като
шахматист
из
раства и се офор
мя в школата на
ЦСКА. Още като
юноша участва
в редица състеза
ния в Столицата
и се утвърждава като един от найперспективните млади състезатели.
През 1972 г. на открития турнир за
юноши в Приморско заема 4 м. с 6,5
т. от 9. През 1973 г. с отбора на ЦСКА
става шампион от републиканското
отборно първенство за юноши в Пле
вен. Играе на IV дъска. На следва
щата година отборът на ЦСКА се
представя по-слабо и остава на 4 м.,
но той е победител на IV дъска с 6 т.
от 7. На индивидуалното първенство
разделя 3-6 м. с 6,5 т. от 9 (5-ти по до
пълнителни показатели). През 1975
г. играе отново на индивидуалното
първенство – 6-9 м. с 6 т. от 9. Учас
тва в полуфинала за мъже – 10-17 м.
с 6 т. [+5=2-4]. Като студент играе в
много индивидуални и отборни сту
дентски първенства. По-добри резул
тати постига през 1978 г. – 4-5 м. и

през 1979 г. – 6 м. с 5,5 т. През тази
година играе на турнира в Златни
пясъци – 9-14 м. с 4,5 т. от 9. На отк
рития турнир в Приморско разделя
1-5 м. с 7 т. от 9, а в пловдив – 2-4 м.
с 7 т. от 9. Следващите 2 години са
най-силните в състезателната му ка
риера. През 1980 г. става студентски
шампион с 7 т. от 9, на майсторския
турнир вв Толбухин разделя 3-4 м. с
6,5 т. от 11. и дебютира на финала
за мъже. През 1981 г. е победител в
откритото първенство на България
в Пловдив с 8,5 т. от 11 и за втори
път се класира на финала. Там пред
ставянето му е по-добро – 13-14 м. с
7,5 т. (+4=7-6). На международния
турнир в Албена разделя 3-5 м. с
6,5 т. [+4=5-2], а в Приморско – 3-7
м. с 7 т. от 9. В следващите години
играе в редица турнири, в много от
които печели призови места: 1982 г.
– Приморско 3-9 м. с 7 т. от 9, София
– общостудентско първенство – 6-8
м. с 5,5 т. от 9; 1983 г. – Плевен, ¼
финал– 5-12 м. с 6 т. от 9, класира се
за полуфинала, София,½ финал – 89 м. с 6,5 т. [+5=3-5], Слънчев бряг
– 8-12 м. с 6,5 т. от 9, Шумен – 9-10
м. с 4,5 т. [+2=5-6], Плевен – 5 м. с
6 т. от 11, Марикостино, майсторски
турнир – 4-5 м. с 5,5 т. от 9; 1984 г. –
Слънчев бряг – 10-17 м. с 6,5 т. от 9;
1985 г. – Елхово, II фестивал „Стран
джа-Cакар” – 1 м. с 7,5 т. от 9; 1986
г. – Старозагорски минерални бани,
Раднево`86 – 12-14 м. с 5 т. от 14,
Елхово, III фестивал – 8-17 м. с 6 т.;
1987 г. Пловдив – 15-31 м. с 7,5 т. от
11; 1988 г. Асеновград – 1 м. с 7,5 т.
от 9; 1990 г. – Orange op(Фр) – 14-16
м. с 6 т. [+6=0-3] и др. В следващите
години играе малко. Занимава се с
бизнес. Спонсорирал е редица шах
матни издания. В периода 2001 2005 г. е член на УС на БФ Шахмат.

П. Пеев – Мл. Гочев [A61]
III Открито първенство на България,
Пловдив, 1981 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 c5 4.d5 ed5
5.cd5 d6 6.Nc3 g6 7.Bg5 h6 8.Bh4
g5 9.Bg3 Nh5 10.e4 Ng3 11.fg3 Bg7
12.Qa4 Nd7 13.Be2 0–0 14.0–0 Qe7
15.Qc2 Ne5 16.Ne5 Qe5 17.g4 a6 18.a4
Rb8 19.a5 Qd4 20.Kh1 Be5 21.Ra2
Bd7 22.Nb1 b5 23.ab6 Rb6 24.Nc3
Rfb8 25.Ba6 Rb3 26.Be2 Qb4 27.Nd1
Qb6 28.Bc4 Rb4 29.b3

XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-+l+p+-0
9-wq-zp-+-zp0
9+-zpPvl-zp-0
9-trL+P+P+0
9+P+-+-+-0
9R+Q+-+PzP0
9+-+N+R+K0
xiiiiiiiiy

29...Rb3 30.Bb3 Qb3 31.Qf2 f6
32.Ra7 Bd4 33.Qd2 Bb5 34.Re1 Qb4
35.Qb4 cb4 36.Ra2 b3 37.Rd2 Be5
38.Kg1 Ba6 39.Nb2 Bc3 40.Red1
Bd2 41.Rd2 Re8 42.Kf2 Re4 43.Nd1
Rb4 44.Rb2 Bb7 45.Nc3 Kf7 46.Ke3
Ke7 47.Rb1 Kd7 48.Kd2 Ba6 49.Rb2
Kc7 50.Ke3 Bb7 51.Ne4 Bd5 52.Nf6
Bf7 53.Ne4 Re4 54.Ke4 Bg6 55.Kd5
Bc2 56.g3 Kd7 57.h4 Ke7 58.hg5 hg5
59.Kd4 Ke6
0-1
Гочева Румяна Христова. В продъл
жение на близо 20 години Румяна
Гочева е една от най-силните бъл
гарски шахматистки. Родена е на
21 юли 1957 г. в Асеновград, където
прохожда в шахмата. Като състеза
телка от голяма величина се оформя
в Пловдив под ръководството на зас
лужилия треньор Аврам Друмев. На
шахматната сцена дебютира през
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1971 г. на първен
ството за девойки
в Казанлък. През
същата година от
ново в Казанлък
разделя 1-4 мяс
то на полуфина
ла за жени с 5 т.
от 7 [+5=0-2] и се
класира за фина
ла, където дебютира ненавършила
16 години. През 1973 г. е първата от
последвалата серия успешни години
за младата шахматистка. От репуб
ликанските първенства за девойки
печели 2 златни медала – с Локомо
тив (Пд) е отборна шампионка, а в
индивидуалното първенство е първа
със 7 т. от 9 – като изпреварва с цели
2 точки следващите я П. Драганова
и М. Дончева. През тази година ид
ва и първият голям международен
успех.- става победителка в турнира
на шахматните таланти в Нови Сад
(Юг) с 8 т. от 11 [6=4-1]. През 1974 г.
е 3-та на първенството за девойки, а
на първия международен турнир за
жени в Пловдив разделя 3-4 м. с Ел.
Полихрониаде с по 8,5 т. от 12. През
1976 г. става балканска шампионка
с 2,5 т. от 3 и дебютира в национал
ния отбор в срещата с Румъния (же
ни и девойки). Играе на I дъска при
девойките и постига 3 т. от 6 партии.
През 1978 г. печели международния
турнир за жени в Пловдив с 10 т. от
13 [+8=4-1]. През 1979 г. печели и
първия си медал от републиканските
индивидуални първенства за жени
– с 8,5 т. от 13, в крайното класиране
разделя 2-3 м с В. Асенова, но оста
ва трета поради по-слаб коефициент
„Бергер”. На следващата година вече
е на върха с 10 т. от 13 [+8=4-1]. Това
е първият є златен медал. В нейна
та колекция те са 6. Два пъти през
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1982 г. и 1984 г. е шампионка заедно
с М. Войска. Първият път двете пече
лят допълнителния мач-турнир меж
ду 5-те шахматистки, завършили в
първенството с равен брой точки, а
втория – Бюрото на БФШ обявява
и двете за шампионки. Останалите
є титли са през 1987, 1989 и 1991 г.
В републиканските индивидуални
първенства за жени е участвала 24
пъти, от които е спечелила 9 медала
(6 златни, 1 сребърен и 2 бронзови).
Изиграла е 283 партии [+119=85-79}.
През 1980 г. дебютира на олимпиади
те. В Малта българските шахматис
тки за първи път побеждават многок
ратните олимпийски шампионки от
отбора на СССР с 2:1. Успехът идва
след великолепната победа на Р. Го
чева над Н. Александрия на II дъска.
Представянето є е 6,5 т. от 11[+6=14]. На олимпиадите играе 5 пъти.
Носителка на сребърен медал от Со
лун през 1984 г. При 5-те си участия
е изиграла 50 партии [+23=13-14].
През 1981 г. на зоналния турнир за
световно първенство в Бидгош (Пол)
разделя 7-8 м с П. Чилингирова – 9 т.
от 17 [+4=10-3] резултат, който є оси
гурява втори бал за международен
майстор. С това звание е утвърдена
в края на годината. Още веднъж иг
рае на зонален турнир – през 1985 г.
във Велико Търново – 5-6 м. Победи
телка и призьорка е в редица между
народни турнири, сред които: Плов
див 1976 г. – 1 м.; Албена 1980 г. – 1-3
м.; Пловдив 1981 г. – 2-4 м.; Йер (Фр)
1981 – 6 м.; Пловдив 1982 – 1-2 м. (с
Т. Лемачко); Атина 1988 – 1 м. и. др.
Н. Александрия – Р. Гочева [E12]
Олимпиада, Ла Валета, Малта, 1980

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3 Bb7
5.Nc3 Be7 6.d5 0–0 7.g3 a5 8.Bg2 Na6
9.Nd4 Re8 10.0–0 ed5 11.cd5 Bf8 12.b3

Nc5 13.Qc2 Rc8 14.Rd1 g6 15.Bb2
Qe7 16.b4 ab4 17.ab4 Nce4 18.Ne4
Ne4 19.Nb5 Qb4 20.Na7 Ra8 21.Rd4
Qc5 22.Be4 Qc2 23.Bc2 Re2 24.Rc4
Bd5 25.Rc7 Bc5 26.Ba3 Ba3 27.Bd3
Ra2 28.Ra2 Ba2 29.Rd7 Be6 30.Rc7
Rd8 31.Rc3 Bb4 32.Nc6 Rc8 33.Rc2
Bc5 34.Be4 Re8 35.Rd2 b5 36.Kg2
b4 37.Kf3 b3 38.g4 Bg4 39.Kg4 Re4
40.Kf3 Re6 41.Na5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+r+p+0
9sN-vl-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+p+-+K+-0
9-+-tR-zP-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

41...Rf6 42.Kg3 Bf2

0-1

Григоров Григор Гошев. Роден на 26
май 1987 г. в Петрич. Международен
майстор. Завър
шил е МГ „П.
Яворов” в родния
си град. Студент
в Нов Български
университет, спе
циалност „Ориен
талистика”. Състе
зател на Локомо
тив 2000 (Пд). С
шахмат се занимава от ученическите
си години под ръководството на баща
си. Пътят му към големия шахмат за
почва от 2000 г., когато участва на дър
жавното индивидуално първенство за
юноши до 14 г. и разделя 3-5 място с 6,5
т. от 9. С играта си прави впечатление
на специалистите и е привлечен в редо
вете на новоучредения клуб Локомотив
2000 (Пд). През 2001 г. в първенството

на юношите до 14 г. разделя 9-14 м. с
5,5 т. от 9. Работи упорито и търпеливо
и резултатите не закъсняват. През 2002
г. в първенството до 14 г. разделя 1-2 м.,
но остава със сребърния медал, поради
по-слаб допълнителен коефициент.
През същата година на II открит тур
нир в Петрич, печели 1 м. На ДИП по
ускорен шах и блиц печели 1 м. сред
юношите до 16 г. През същата година
прави и международния си дебют – на
Европейското първенство за юноши в
Пенискола (Исп) в групата до 16 г. е 30ти с 4,5 т. от 9. През 2003 г. прави качес
твен скок в своето развитие. На ДИП
за юноши до 18 г. в Плевен разделя 4-8
м. с 6 т. от 9, а на полуфинала за мъже
в Банкя постига 5 т. и е в групата от 33
до 44 м. На първенството сред връстни
ците си – до 16 г. е победител с 7,5 т. от
9; на открития турнир в Разград е 4-ти.
През 2004 г. на първенството за юноши
до 20 г. разделя 1-4 м. с 6,5 т. от 9, но
изпреварва съперниците си, благода
рение на по-добрия си допълнителен
коефициент и е обявен за шампион. В
първенството до 18 г. е 4-ти. В IV тур
нир по ускорен шах в родния си град
разделя 1-3 м., а на открития турнир
в Тетевен дели 1-5 м. с 7 т. от 9. Като
шампион до 20 г. е включен и играе
на финала за мъже в София. Разделя
11-12 м. с 6 т. [+4=4-0]. На финалите
е играл още 2 пъти – през 2005 г. в
Плевен, 11 м. с 5 т. [+1=8-4], през 2006
г. в Свиленград, 4-5 м. с 6,5 т. [+3=72]. Един от победителите в открития
турнир в София през 2006 г. (1-3 м.
със 7 т. от 9). Участвал е и в 3 световни
първенства за юноши: Халкидики
(Гър) 2003 г. до 16 г.; Кохин, 2004 г. до
20 г. и Белфор 2005 г. до 18 г. От 2006
г. играе в първенството на Франция и
Германия. През 2006 г. е утвърден за
международен майстор. В България се
състезава за Локомотив 2000 (Пд).
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Д. Мастровасилис (2567) – Гр. Григоров
(2425) [B80]
3rd Kalamaria, open (4), 02.09.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 cd4
5.Nd4 a6 6.Be3 e6 7.f3 b5 8.Qd2 Nbd7
9.g4 Nb6 10.Qf2 Nfd7 11.0–0–0 Bb7
12.Bd3 b4 13.Nce2 d5 14.e5 Nc4 15.f4
Bc5 16.Kb1 Qb6 17.Rhf1 0–0–0 18.Ka1
Nb8 19.Bc4 dc4 20.c3 b3 21.Nf5 Rd1
22.Rd1 Rd8 23.Nfd4 Nc6 24.Nc1 ba2
25.Qe2 Na5 26.Bf2 Bd5 27.Na2

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-+0
9+-+-+pzpp0
9pwq-+p+-+0
9sn-vllzP-+-0
9-+psN-zPP+0
9+-zP-+-+-0
9NzP-+QvL-zP0
9mK-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

27...Bd4 28.Bd4 Nb3 29.Kb1 Qc6
30.Re1 Be4
0-1
Григоров Евгени Радославов. Ро
ден на 27 ноември 1939 г. във Ви
дин. Средното си
образование за
вършва в родния
си град, а след
това ВЛТИ в Со
фия, специалност
“Механична тех
нология на дър
весината”. През
1976 г. завършва
школа за следдипломна квалифика
ция по специалността “Автоматизи
рани системи за управление (АСУ)”.
Шахмат играе от ранна детска въз
раст, но съзнателно през студентски
те си години. Кандидат майстор от
1975 г., а майстор на спорта от 1980
г. По-големите му шахматни успе
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хи са: 1975 г. победител в кандидат
майсторски турнир във Видин; 1976
г. участие с отбора на ХимкомбинатВидин в заключителния турнир на
републиканското работническо пър
венство; 1977 г. 9-13 м; (46 участни
ци) в първия открит турнир Златни
пясъци във Варна; 1979 г. победи
тел на I дъска с 4,5 т. от 5 в репуб
ликанското първенство на автот
ранспорта; 1980 г. и 1981 г. – 2 м. в
окръжното първенство; 1980, 1981,
1982, 1983 и 1984 г. – победител на
I дъска с отбора си в мемориалите
в памет на загиналите 17 партиза
ни в с. Макреш (Видинско) с между
народно участие; 1976, 1979, 1980,
1981 и 1985 г. е редовен участник в
представителния отбор на Видин и
Видински окръг.
Григоров Йордан. Роден на 8 де
кември 1953 г. в София. Тайните на
шахматната игра
започва да усвоя
ва в Двореца на
пионерите
под
ръководството на
един от най-голе
мите български
шахматни педаго
зи Т. Тодоров. Та
лантът, съчетан с
любознателност и трудолюбие му по
магат бързо да напредне. Още пър
вите участия в състезания разкри
ват шахматното му дарование. През
1971 г. е републикански шампион
за юноши. През 1975 г. дебютира на
финала за мъже в Перник, където
се класира на 4-то място, само на
половин точка след победителите.
На финалите е играл 12 пъти. През
1985 г. дели 2-3 място (3-ти по кое
фициент) с Д. Дончев, а през 1979
г. и 1986 г. дели 3-4 място. Първият

път с П. Великов (остава 4-ти), а вто
рия с Д. Дончев (3-ти и печели брон
зов медал). Шахматист с активен,
позиционен стил на игра. Създал е
десетки интересни партии. Постиг
нал е победи срещу почти всички
силни български шахматисти от не
говото време. Особено показателен
е резултатът му на финалите срещу
най-силния български шахматист
за всички времена В. Топалов – 3 бе
запелационни и безответни победи.
Играл е в повече от 20 международ
ни турнири в страната и в чужбина,
на които е завоювал редица призови
места: Русе (1978) – 1 м.; Пазарджик
(1978) – 1-4 м.; Албена (1981) – 1-2
м.; Варна (1982) – 1-3 м.; Русе (1984)
– 1 м.; Перник (1983) – 3-5 м.; Плов
див (1987) – 2-4 м. и др. Майстор на
спорта от 1975 г., а международен
майстор от 1979 г. През 1984 г. е
включен в националния отбор и иг
рае на олимпиадата в Солун. Като
състезател е играл най-много за род
ния си клуб ЦСКА. В началото на
80-те години се състезава за отбора
на ШК “Ю. Бендерев” (Пк). Играл е
и за “Спортист” (Кремиковци), “Гам
бит” (Шн) и “Нефтохимик” (Бс). Уми
ра внезапно на 15 октомври 1999 г.
в София. От 2001 г. в негова памет
се провежда открит турнир по уско
рен шах “Мемориал Є. Григоров”.
Евг. Ерменков – Є. Григоров [C55]
Отборно първенство на България, София,
1988 г.

1.e4 e5 2.Bc4 Nf6 3.d3 Nc6 4.Nf3 h6
5.0–0 d6 6.c3 g6 7.Re1 Bg7 8.Bb3 0–0
9.Nbd2 a6 10.h3 Re8 11.d4 b5 12.a4 Bb7
13.d5 Ne7 14.c4 c6 15.a5 Qc7 16.Re3 bc4
17.dc6 Bc6 18.Bc4 d5 19.ed5 Ned5 20.Re1
e4 21.Nd4 e3 22.N2f3 ef2 23.Kf2 Bb7
24.Re8 Re8 25.Qa4 Rc8 26.Bd3 Nh5 27.Ne2
Qc5 28.Kf1 Nb4 29.Qa3 Rd8 30.Bc2

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9+l+-+pvl-0
9p+-+-+pzp0
9zP-wq-+-+n0
9-sn-+-+-+0
9wQ-+-+N+P0
9-zPL+N+P+0
9tR-vL-+K+-0
xiiiiiiiiy

30...Qb5 31.Ba4 Ng3 32.Kf2 Qe2
33.Kg3 Rd3 34.Qb4 Rf3 35.gf3 Qf3 0-1
Грозев Марин Досев. Роден на 9 де
кември 1935 г. Завършва ВИИ “К.
Маркс” в София.
По време на след
ването си се увли
ча по шахмата.
Посещава студен
тския шахклуб на
ул.”Княз Борис I”
и клуба на ЦСКА
на ул. “Шишман
30”. Участва в
редица студентски първенства и тур
нири, както и в Софийското градско
първенство. След завършване на вис
шето си образование работи в МЗ “Ив.
Йонков” в Трявна. През 1966 г. е един
от инициаторите за създаване на шах
матна секция към завода. Дългогоди
шен неин председател. Активен шах
матен деятел, организатор на редица
шахматни прояви. Бил е дълги годи
ни председател на шахматната сек
ция към ДФС “Анг. Кънчев”. Участва
с успех в първенствата на МК “Точно
машиностроене” и ДСО “Металхим”.
М. Грозев – Л. Панов [B54]
Градско първенство, Трявна, 1973 г.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
d6 5.c4 Nf6 6.Nc3 e6 7.Be2 Bd7 8.Be3
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Be7 9.0–0 Qc7 10.f4 a6 11.Qd2 0–0
12.Rad1 Rfd8 13.f5 Nd4 14.Bd4 e5
15.Be3 Bc6 16.Bf3 b5 17.cb5 ab5 18.a3
Qb7 19.Nd5 Bd5 20.ed5 Rdc8 21.g4
Bd8 22.g5 Ne8 23.Qg2 Bb6 24.Bb6
Qb6 25.Kh1 Ra4

XIIIIIIIIY
9-+r+n+k+0
9+-+-+pzpp0
9-wq-zp-+-+0
9+p+PzpPzP-0
9r+-+-+-+0
9zP-+-+L+-0
9-zP-+-+QzP0
9+-+R+R+K0
xiiiiiiiiy

26.g6 fg6 27.fg6 h6 28.Bg4!

Çë. Ãóíåâ (2310) – À. Áèòìàí (2370) [E61]
III Мемориал камен Писков, Русе, (2),
1983 г.

1.c4 g6 2.Nc3 c5 3.g3 Bg7 4.Bg2 Nc6
5.e3 d6 6.Nge2 Nf6 7.d4 0–0 8.0–0 Bf5
9.d5 Na5 10.e4 Bd7 11.b3 a6 12.Bb2
b5 13.Qd3 Rb8 14.Nd1 bc4 15.bc4 Rb6
16.Rc1 Qb8 17.Ba1 e6 18.Ne3 ed5
1-0

Гунев Златан Христов. Роден на 1
август 1945 г. в Русе. Майстор на
спорта от 1976 г.
Инженер.
Един
от
най-добрите
млади русенски
шахматисти през
60-те години на
миналия
век.
През 1963 г. на
републиканското
индивидуалнопър
венство за юноши в София разделя 1-2
м. със своя съгражданин П. Атанасов с
по 5,5 т. от 7. Губи последвалия мач за
титлата с 0-2. По време на следването
си участва в студентски индивидуални
и отборни състезания. Работата му като
инженер, а по-късно и като стопански
ръководител, не му позволява да
играе активно. Участва епизодично
в състезания. По-добри резултати
постига през 1970 г. на полуфинала в
Михайловград – 4-5 м. с 6 т. [+5=2-2].
Само половин точка не му достига, за
да се нареди сред финалистите. 1972 г.
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– Приморско, 7-12 м. с 6 т. от 9; 1977 г.
– Варна, опен, 9-12 м. с 5,5 т. от 9; 1978
г. – Русе, I Мемориал Камен Писков,
11 м. с 4 т. [+2=4-6]; 1979 г. – Албена,
опен, 1-3 м. с 7,5 т. от 9 и др. Бил е
член и председател на русенската
шахматна секция.

XIIIIIIIIY
9-wq-+-trk+0
9+-+l+pvlp0
9ptr-zp-snp+0
9sn-zpp+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-+QsN-zP-0
9P+-+NzPLzP0
9vL-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.Bf6 Bf6 20.Nd5 Be5 21.Nb6 Qb6
22.f4 Bg7 23.Nc3 Qd8 24.Nd5 Nc6
25.Rb1 Bc8 26.h3 h5 27.Kh2 h4 28.g4 g5
29.f5 Be5 30.Kh1 f6 31.Nf6 Qf6 32.Qd5
Qf7 33.Qc6 Qc4 34.Qd5 Qd5 35.ed5
Kg7 36.Rfe1 Rf7 37.Bf1 Kf6 38.Rb8
Rc7 39.Bc4 Ke7 40.Kg2 Kd7 41.Reb1
Ra7 42.R8b3 Kd8 43.Kf3 Re7 44.Rb8
Ra7 45.Re1 Kc7 46.Rbb1 Bd4 47.Re8
Bd7 48.Rf8 Bg7 49.Rg8 Be5 50.Rg5
Bb5 51.Rc1 Bc4 52.Rc4 Rb7 53.Rh5 Rb2
54.Rh4 Kb6 55.g5 Rd2 56.f6
1-0
Гущеров Иван Тимчев. Роден на 11
септември 1940 г. в Петрич. Завър
шва ВМИ – София през 1966 г., специ
алност “фармация”. Същата година
постъпва в армията и служи до 1992

г., когато се пенсио
нира с войнско зва
ние “полковник”.
Последните 10 го
дини е началник
нацентралнатале
карствено-снабди
телна база на МО.
С шахмат се зани
мава от ученичес
ките си години. Играе в отборите на
“Медик” (Сф) и Дупница. Кандидат
майстор. От 1985 г. е зам. председател
на шахматната секция на ЦСКА. В пе
риода 1986 – 1990 г. е член на Бюрото
на БФ Шахмат, а през следващите го
дини е постоянен член на Контролния
съвет на шахматната федерация. От
2000 до 2002 г. е председател на ШК
“ЦСКА”. Един от най-активните шах
матни деятели в страната.
Гълъбов Свилен Серафимов. Роден
на 19 октомври 1952 г. в град Неде
лино, Смолянска област. Основното
си образование завършва в родния
си град през 1967 г. Завършва мате
матика в ПУ „П. Хилендарски”. Пра
вилата на шахматната игра научава
като ученик в 5-ти клас. По-сериозно
започва да се занимава от 1975 г., от
когато играе и в шахматни турнири.
Изявява се и като организатор. Играл
е в отборни състезания и в шахматни
те фестивали в Тетевен, Пловдив, На
реченски бани, Скопие, Бърно и др.
Един от организаторите на фестивала
в Ивайловград в периода 1984 – 1989
г. От 1989 г. живее и работи в родния
си град, където активно се занимава с
организирането и пропагандирането
на шахмата. Секретар на новоучреде
ния шахматен клуб „Неделино 2006”.
Гърков Митко. Роден на 21 януари
1960 г. в Мадан. Основното си обра

зование завършва в родния си град,
а средното в Смолян. С шахматната
игра се запознава в ученическите си
години и бързо израства като добър
шахматист. Многократен шампион
на Смолянски окръг за юноши и за
мъже. В републиканските първен
ства за юноши дебютира през 1976
г., на първенството в Ловеч, където
разделя 4-11 място с 5,5 т. от 9. Съща
та година е победител на турнира за
юноши в Приморско с 7,5 т. от 9. През
1977 г. в Русе постига 5,5 т. от 9, но
остава в групата от 7 до 14 г. В пър
венствата за юноши играе още 3 пъ
ти. Най-добре се представя през 1979
г. в Ихтиман, където разделя 2-6 м. с
6,5 т. от 9 (4-ти по Бухолц). През 1960
г. с отбора на ЦСКА е републикан
ски шампион за юноши. В система
та на републиканските първенства
за мъже се включва през 1981 г. На
¼ финала в Казанлък разделя 13-15
м. с 5,5 т. от 9. На открития турнир
в Пловдив дели 8-13 място с 7,5 т от
11. През следващите години играе
много и се утвърждава като перспек
тивен млад състезател. 1982 г. е една
от върховите години в шахматната
му кариера. Ето по-важните му резул
тати: Велинград, опен – 2-6 м. с 7 т.
от 10; Албена, опен – 7-12 м. с 6,5 т.
от 10; Шумен – 5 м., с 6,5 т. [+4=5-2];
Михайловград, ¼ финал РИП, 5-11
м. с 6 т. от 9, класира се за полуфи
нала; Перник, ½ финал, 3 м. с 8,5 т.
[+5=7-1], класира се за финала. Там
разделя 13-14 място с 5,5 т. [+2=7-6].
През 1983 г. на полуфинала в София
остава на 13 м. с 4,5 т. [+2=5-6], но на
международния турнир в Плевен зае
ма 3 м. с 7,5 т. от 11 и покрива първия
си бал за международен майстор. На
следващата година е победител в то
зи турнир с 9,5 т. [+8=3-0] с нов бал.
Участва на турнира „За мир и друж
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ба на Балканите” в Бъйле Херкулане
(Рум) – 6 м. с 4,5 т. от 9. Междунаро
ден майстор от 1986 г. На финала за
мъже играе още веднъж, през 1987 г.,
когато първенството се провежда по
швейцарската система на Елените
– 13-19 м. с 6,5 т. от 11 [+4=5-2]. През
80-те години е състезател на Спартак
(Пл), с който играе в републикански
те отборни първенства. Играл е с ус
пех в редица международни турни
ри: Пампорово-Смолян, 1977 г. – 8-9
м. с 6,5 т. [+3=7-3]; Пловдив, открито
първенство, 1985 г. – 3-9 м. с 8 т. от 11;
Албена, опен 1985 г. – 4-11 м. с 7 т. от
10; Русе, 1987 г., VI Мемориал Камен
Писков – 6-12 м. с 6,5 т. от 14; Шумен
1987 г. – 5-6 м. с 7,5 т. от 12; Банкя
1988 г., опен – 12-25 м. с 6 т. от 9; Мос
ква-4, 1990 г. – 8-10 м. с 4,5 т. от 11.
През следващите години поради вло
шаване на здравословното му състоя
ние почти не участва в състезания.
М. Гърков – В. Панбукчиян [B01]
Полуфинал, Елхово, (3), 1988 г.

1.e4 d5 2.ed5 Qd5 3.Nc3 Qd6
4.d4 Nf6 5.Nf3 Bf5 6.Bd3 Bg4 7.h3
Bh5 8.g4 Bg6 9.Be3 a6 10.Ne5 Nc6
11.Ng6 hg6 12.Qf3 e6 13.0–0–0 Qd7
14.d5 Nd5 15.Nd5 Qd5 16.Be4 Qb5
17.Kb1 Bc5 18.Bc1 Bd6 19.h4 Ne5
20.Qg2 0–0–0 21.f4 Nc6 22.Rd3 Nb4
23.Rb3 c5 24.a3 c4

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+p+-+pzp-0
9p+-vlp+p+0
9+q+-+-+-0
9-snp+LzPPzP0
9zPR+-+-+-0
9-zPP+-+Q+0
9+KvL-+-+R0
xiiiiiiiiy

Д146

25.Rb4 Bb4 26.ab4 Qb4 27.c3 Qb5
28.Be3 Rd7 29.Bd4 Rhd8 30.Bc2 Rd4
31.cd4 Rd4 32.Qg3 Qd5 33.Rf1 b5 34.f5
e5 35.fg6 fg6 36.Qa3 Kb7 37.Qe7 Kb6
38.Qg7 Rg4 39.Rf6 Ka5 40.Qa7 Kb4
41.Qe3
1-0
Гюров Адриен. Роден на 28 фев
руари 1900 г. в Лом. Правилата на
шахматната игра научава от своя
баща. По-късно започва да посеща
ва клуб „Сплендид” и книжарница
та на Петър Боднянски, където по
това време е имало няколко комп
лекта шахматни фигури и ломски
те любители са имали възможност
да играят. Проявява се като добър
шахматист. След завършване на
средното си образование с отличие,
баща му го изпраща във Виена и
Инсбрук да учи обществени науки
– дипломация. Пребиваването му
във Виена се превръща в чудесна
шахматна школа. Посещава шах
матните кафенета, където прекар
ва не малко часове, играе със сил
ни играчи. Участва и в няколко
сеанса на най-големите шахматни
майстори от началото на миналия
век. В България се завръща с отлич
на диплома, като високо ерудирана
личност, владеещ няколко езика и
силен шахматист. Започва работа
като учител по френски език във
Варна. Тук са и първите му шахмат
ни изяви в България. По-късно се
премества в София. Поради служеб
ната си заетост (и бедния спортен
календар) не участва много в състе
зания, но където играе оставя голе
ми следи: В. Търново 1928 г. неза
вършило първенство на България
– 3-4 м.; София, 1929 г. първенство
на Софийския шахматен клуб–1
м.; 1931 г. 1-2 м. (с Г. Гешев); в пър
вата междуградска среща с отбора

на Варна се представя отлично на
I дъска, но не успява да играе вто
рата във Варна, тъй като е извикан
спешно в София; започва участието
си в държавното първенство през
1934 г., но не успява да го завър
ши. Професионалното му развитие
го откъсва от шахмата. В периода
1930 – 1939 г. завършва два докто
рата – по дипломация във Виена
и по право в Берлин. Работи като
аташе в българските посолства във
Франция, Берлин и Анкара. Девети
септември 1944 г. го заварва като
началник канцелария във Външно
министерство. Той е един от мал
кото останали на тази длъжност и
при новия режим. Причините за то
ва са високия му професионализъм,
принципност и честност. Умира вне
запно през 1949 г. в София.

Генчо Димитров – А. Гюров [C63]
Първенство на Софийския шахматен
клуб,1931 г.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 f5 4.d3
¤f6 5.0–0 Bc5 6.Bc4 d6 7.¤g5 f4 8.¤f7
Qe7 9.¤h8 Bg4 10.Qd2 ¤d411.Kh1

XIIIIIIIIY
9r+-+k+-sN0
9zppzp-wq-zpp0
9-+-zp-sn-+0
9+-vl-zp-+-0
9-+LsnPzpl+0
9+-+P+-+-0
9PzPPwQ-zPPzP0
9tRNvL-+R+K0
xiiiiiiiiy

11...¤f3 12.Qa5 ¤e4 13.g3 ¤f2
14.¦f2 Bf2 15.Bf7 Kd8 16.¤c3 fg3
17.¤d5 ¤h2
0-1
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