Н
Наджаков Борис. Роден на 8 март
1908 г. Като добър шахматист се изя
вява в Софийския шахматен клуб, в
първенствата на който играе 3 пъти.
Шампион е за 1940 г.; през 1937 зае
ма 2 м., а през 1938 – 3-то. През 1940
г. играе в първенството на България
и се класира на 7 м.. Играл е в отбор
ните турнири за купа “Хоринек”, как
то и в градски отборни състезания на
София. На индивидуалното първен
ство на София през 1945 г. заема 7-9
м. Участва и на майсторския турнир
Плевен-Ловеч през 1962 г. Умира на
6 септември 1984 г.
Б. Наджаков – А. Малчев [E90]
Първенство на София,1945

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 Bg7
4.¤c3 d6 5.e4 ¤bd7 6.Be2 e5 7.de5
de5 8.h3 0–0 9.Be3 Qe7 10.Qc2 c6
11.0–0 ¤h5 12.g3 ¤c5 13.Kh2 ¤e6
14.¦ad1 f5 15.ef5 gf5 16.¤h4 Qf7
17.¤f5 Qf5 18.Qf5 ¦f5 19.g4 ¦f8
20.gh5 ¤d4 21.Bg4 Bf5 22.¦g1 Bg4
23.¦g4 Kh8 24.h6 Bf6 25.¤e4 ¦ad8
26.Kg2 ¤f5 27.¦d8 ¤e3 28.fe3 Bd8
29.¤d6 Bb6 30.¦g7 Be3 31.¤f7 ¦f7
32.¦f7 Bh6 33.¦b7 a5 34.¦c7 Bc1
35.b3 e4 36.¦c6 e3 37.¦e6 Kg7
38.Kf3 Kf7 39.¦e3
1-0
Найденов Димитър (Диди). Роден
на 16 октомври 1929 г. в София. С
шахмат се занимава от ученически
те си години. Участва в републикан
ските студентски първенства през
1948 г. и 1950 г. Един от добрите сто
лични шахматисти в началото на
50-те години на миналия век, когато
в 4 последователни години участва
на полуфиналите за републиканско
индивидуално първенство. Най-доб

ре се представя
през 1950 г. във
Велинград, къде
то заема 7 м. с 9
т. [+6=6-3] м. и
се класира за фи
нала. Там разде
ля 14-15 м. с 4,5
т. [+2=5-7]. През
1959 г. е шампи
он на „Септември” (Сф) с 9,5 т. от 13.
Участва в международната среща
Септември – Градител (Скопие). В
следващите години играе от отбора
на Софийски окръг. в редица пър
венства. Участвал е в няколко май
сторски турнири – Пазарджик, 1962
г.; Перник, „Металург”, 1976 г. и др.
На IV открито първенство на София
през 1978 г. заема 3-6 м. с 7 т. От 70те години се включва активно в със
тезанията по кореспондентен шах.
Играл е 4 пъти на финалите. Дебю
тира във Ф/14 – 9-10 м. с 7,5 т. [+4=74]. Във Ф/15 също завършва на 50 %
– 7 т. [+4=6-4], които му отреждат 7-8
м. Във финалите е играл 72 партии
[+16=30-26]. Последното му участие
е във Ф/19. Капитан е на отбора на
„Искър” (Сф), участник в I републи
канско отборно първенство по корес
пондентен шах. С националния от
бор на България играе във II група
на ПФ на IХ Олимипиада на ICCF.
На VI дъска постига 5,5 т. от 11. Иг
рае и в няколко приятелски срещи
– срещу Украйна постига 1:1. Умира
през 1991 г.
Ä. Íàéäåíîâ – Åì. Ëîçåâ [C29]
Полуфинал, Велинград,1950,1950 г.

1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.f4 d5 4.fe5
Ne4 5.Nf3 Bg4 6.Qe2 Nc6 7.Ne4 Nd4
8.Qd3 de4 9.Qe4 Bf3 10.gf3 Be7 11.c3
Bh4 12.Kd1 Ne6 13.Qb7 0–0 14.Bc4
Nc5 15.Qd5 Qe7 16.b4 Na4 17.Qb5
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Nb6 18.Bb3 c6 19.Qc5 Qd7 20.Qe3
Rae8 21.Ba3 Qf5 22.f4 Nd5 23.Bd5 cd5
24.b5 Be7 25.Be7 Re7 26.d4 f6 27.Re1
fe5 28.fe5 Qg4 29.Qe2 Rf3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+-tr-zpp0
9-+-+-+-+0
9+P+pzP-+-0
9-+-zP-+q+0
9+-zP-+r+-0
9P+-+Q+-zP0
9tR-+KtR-+-0
xiiiiiiiiy

30.e6 Qf5 31.Qc2 Rd3 32.Kc1 Qf3
33.Kb2 Qh3 34.Re2 Rf3 35.Rae1 Qh4
36.Re5 g6 37.R1e2 Qf6 38.Qb3 Rf2
39.Qd5
1-0
Найденов Никола. Роден през
1923 г. в София. Като шахматист се
изявява в ученическите състезания
през 40-те години на миналия век
и бързо се утвърждава като един от
добрите и перспективни млади със
тезатели. В играта си умело съчета
ва законите на позиционната борба
с тактическите усложнения, в кои
то се ориентира бързо и правилно.
През 1947,1948 и 1949 г. участва пре
димно в градските отборни първен
ства на София. На последното от тях
се представя слабо и постепенно се
оттегля от шахматна дейност. Заги
ва трагично при пътно транспортно
произшествие през 1971 г. в София.
Ал.Кипров – Н.Найденов [D48]
Градско отборно първенство на София
за 1948 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 c6
5.e3 Nbd7 6.Bd3 dc4 7.Bc4 b5 8.Bd3 a6
9.e4 c5 10.e5 Ng4 11.Bf4 Bb7 12.Be4
Be4 13.Ne4 Qb6 14.h3 Nh6 15.Bh6
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gh6 16.d5 Bg7 17.Nd6 Ke7 18.de6 fe6
19.0–0 Ne5 20.Ne4 Rad8 21.Qe2 Nf3
22.Qf3 Rhf8 23.Qh5 Rd5 24.Qh4 Kf7
25.Nc3 Rd4 26.Qh5 Kg8 27.Rae1 Qc6
28.Re3 b4 29.Nd1 Qd5 30.Qd5 ed5
31.Re7 Rd2 32.Ra7

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9tR-+-+-vlp0
9p+-+-+-zp0
9+-zpp+-+-0
9-zp-+-+-+0
9+-+-+-+P0
9PzP-tr-zPP+0
9+-+N+RmK-0
xiiiiiiiiy

32...c4 33.Ra6 c3 34.bc3 bc3 35.Ne3
d4 36.Nd5 c2 37.Rc6 d3 38.Nb4 Rd8
39.a4 Bf8 40.Na2 Rd1
0-1
Нанчева Доротея Николаева. Роде
на на 25 септември 1996 г. в Плевен.
Започва да тренира шах от 5-годиш
на възраст в Центъра за работа с де
ца при треньорката З. Тинкова. От
2003 г. досега неин треньор е баща є.
За кратката си състезателна дейност
е постигнала следните по-значими ус
пехи: 2003 г. – 2 м. в ДИП момичета до
8 г.; 2003 г. – 1 м в шахматния турнир
“Млади надежди” в Плевен; 2004 г. –
1 м за момичета до 8 г.; 2006 г. – 2 м в
групата до 10 г. на шахматния турнир
“Търновска царица”. 1 м в групата до
10 г. на международния турнир “Мор
ско конче” във Варна. Състезателка
на ШК “Плевен ХХI”, а в последствие
на ШК “Спартак Плевен ХХI”.
Недев Атанас (Наско). Роден през
1933 г. Един от най-добрите глухи
шахматисти в страната. С шахмат
започва да се занимава в края на
40-те години. . През 1953 г. играе

на полуфинала за републиканско
първенство за мъже в София – 18
м. с 1 т. Независимо от слабото
класиране, играта му прави
впечатление и той е привлечен
към отбора на Спартак и отбора
на Съюза на глухите. Остава в
София и започва да отделя много
повече време за усъвършенстване
на шахматното си майсторство.
Участва с успех в редица столични
първенства и турнири. През 1958
г. е шампион на Спартак (Сф) с 9,5
т. [+8=3-0], а през 1959 г. участва
извън класирането на първенството
на Славия и разделя 1-2 м. с 8 т.
През 1962 г.играе за втори път на
полуфинал – 10-11 м. с 6 т. [+3=6-4].
Един от най-силните състезатели
в България с увреден слух. През
1956 г. в първия официален турнир
на глухите в Закопане (Пол) се
класира на 2 м. с 9 т. [+6=6-2]. През
1962 г. в РИП на глухите се класира
на 3 м. с 5 т.. През същата година
на IV световно първенство, което
се провежда на Златните пясъци, с
отбора на България е на 2 м. Играе
на III дъска. В следващите години
изявите му са все така стабилни.
1964 г. РИП, 1 м. с 9 т. [+8=2-2];
1966 г. – 2 м. с 4,5 т. [+4=1-1]. През
1970 г. с отбора на България става
световен шампион от първенството
във Финландия. От средата на 70те години се оттегля от активна
състезателна дейност.
Àò. Íåäåâ – É. Çàê (Ïîë) [C02]
Закопане, 1956 г.

1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 d5 4.e5 Qb6
5.Nf3 Nc6 6.a3 Nge7 7.b4 cd4 8.cd4
Nf5 9.Bb2 Be7 10.Bd3 0–0 11.0–0 g6!?
12.Bf5 ef5 13.Nc3 Be6 14.Qd2 Rfd8
15.Rfd1 Bf8 16.Rac1 Rd7 17.Na4 Qd8
18.Nc5I Re7?! 19.Nb7 Rb7 20.Rc6 a5

XIIIIIIIIY
9r+-wq-vlk+0
9+r+-+p+p0
9-+R+l+p+0
9zp-+pzPp+-0
9-zP-zP-+-+0
9zP-+-+N+-0
9-vL-wQ-zPPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

21.Rc5 ab4 22.ab4 Ra2?! 23.Ne1?!
Qb6?! 24.Nd3 Bc5 25.dc5 Qb5 26.Qg5
Rb8 27.h3 Qc4 28.Bc1 Ra1 29.Kh2
Qc2 30.Bf4? Qd1 31.Qf6 Qh5? 32.c6
Ra7 33.b5© g5 34.b6 Qg6? 35.ba7± Ra8
36.Qe7 gf4 37.Qb7 Re8 38.a8Q Ra8
39.Qa8 Kg7 40.Nf4 Qh6 41.g3
1-0
Недев Георги Савов. Роден на 20 ок
томври 1969 г. във Варна. Майстор
на спорта. Завър
шил е ВИНС Вар
на, специалност
„финанси”, а през
2006 г. и ВСУ „Чер
норизец Храбър”
– психология. С
шахмат започва
да се занимава
14 годишен. Учас
твал е предимно на градски и окръж
ни състезания във Варна. С отбора
на ЖСК „Спартак” е заемал призови
места през 1985 г., 1986 г. и 1987 г.
Кандидат майстор е от 1984 г., а май
стор на спорта от 1988 г. Класирал
се е в челото на някои от открити
те турнири в които е играл – „Ален
мак” (Вн), Албена, Тетевен. Поради
служебна заетост отдавна не участва
в шахматни състезания.
Недев Здравко Борисов. Роден на
4 юли 1941 г. в Пловдив. Междуна
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роден съдия на
FIDE, председа
тел на съдийска
та комисия и член
на Управителния
съвет на БФ Шах
мат. През 1966 г.
завършва ВМЕИ
София. От 1966
до 1969 г. работи
в Текстилния комбинат „Марица”
(Пд), а от 1969 до 2003 г. е препода
вател във ВИХВП (Пд). Специализи
рал е във Франция и Беларус. Автор
и съавтор на повече от 30 научни
статии и доклади; съавтор на 6 учеб
ника и ръководства. От 1993 г. до
сега е управител на „Балкан” ООД
– Пловдив; през 1997 г. е съучреди
тел и оттогава член на Пловдивски
граждански клуб. От 1989 г. е член,
от 1992 – вицепрезидент, а от 2000 г.
– президент на българо-френското
дружество „Алфонс дьо Ламартин”
Алианз Франсез, Пловдив. Интере
сът му към шахмата е от 1950 г. През
1958 г. е вицешампион на Пловдив
за юноши. От 1984 г. се занимава с
шахматно съдийство. От 1989 г. е
член на Бюрото на републиканската
спортно-съдийска колегия; от 2001 г.
е зам. председател, а от ноември с.г.
– председател на РССК. Междунаро
ден съдия от 1990 г. Като съдия е учас
твал на 3 Олимпиади – през 1996 г.
в Ереван (Армения); 2002 г. – в Блед
(Словения) и през 2006 г. в Торино
(Италия), където в 3 кръга ръководи
мач № 1 при мъжете. Бил е главен
съдия на Европейски първенства: III
ЕП индивидуално за жени във Варна
през 2002 г.; ХIV ЕП отборно за мъже
и V за жени в Пловдив през 2003 г. и
зам. главен съдия на: IV ЕП индиви
дуално за мъже в Истанбул през 2003
г.ЕП за юноши до 10, 12,14, 16, 18 г. в
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Юргюп (Турция) през 2004 г. и на ма
ча по ускорен шах между В. Топалов
и Г. Каспаров през 1998 г. в София.
Ръководил е партии на световните
шампиони Г. Каспаров, В. Топалов,
Р. Касимджанов, В. Крамник, Жу Чен
и А. Стефанова. Ръководил е редица
държавни индивидуални и отборни
първенства за всички възрасти. Съ
автор на „Шахматен наръчник” (за
едно с Р. Ангелов, Р. Атанасов и Кр.
Беровски). Носител на „Значката на
град Пловдив” от 2005 г. – отличие
връчвано на заслужили състезатели,
треньори и деятели.
Ан. Карпов – Здр. Недев [C11]
Сеанс, Пловдив, 1983 г.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7
5.¤ce2 c5 6.c3 ¤c6 7.f4 Qb6 8.¤f3
cd4 9.cd4 Bb4 10.Bd2 Bd2 11.Qd2
Qb4 12.Qb4 ¤b4 13.Kd2 ¤b6 14.b3
Bd7 15.¤c3 a6 16.Be2 ¦c8 17.¦hc1
Ke7 18.¤e1 f6 19.¤d3 ¤d3 20.Bd3 f5
21.¦g1 g6 22.h3 h5 23.g4 hg4 24.hg4
¦h2 25.¤e2 ¦ch8 26.gf5 gf5 27.¦g7
Kf8 28.¦gg1 ¦2h7 29.¦g5 ¤c8 30.¦c1
¤a7 31.¦c7 Bc6 32.¦h7 ¦h7
½-½
Недев Николай Петков. Роден на
5 февруари 1952 г. Шахмат играе
от края на 60-те
години на мина
лия век. Многок
ратен участник
в градските пър
венства на Тряв
на. През 1985 г.
и 2004 г. се кла
сира на 3-то мяс
то.
Н.Недев – Б. Генчев [E76]
Градско първенство, Трявна, 1979 г.

1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.d4 Bg7 4.e4
d6 5.f4 c5 6.dc5 Qa5 7.Bd3 Qc5 8.Nf3

Nbd7 9.Qe2 Qc7 10.0–0 a6 11.Be3
Nc5 12.Bd4 Bg4 13.h3 Be6 14.Ng5
0–0 15.f5 Bd7 16.Bc2 e5 17.fe6 fe6
18.b4 e5 19.Be3 Ne6 20.Nd5 Nd5
21.Ne6 Nf4

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+pwql+-vlp0
9p+-zpN+p+0
9+-+-zp-+-0
9-zPP+Psn-+0
9+-+-vL-+P0
9P+L+Q+P+0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

22.Rf4 Be6 23.Rf8 Bf8 24.Bb3
Rc8 25.Rc1 Qd8 26.Qd3 Be7 27.c5
Bb3 28.Qb3 Kg7 29.Rf1 Qg8 30.Qg8
Kg8 31.cd6 Bd6 32.a3 Rc3 33.Bc1
a5 34.Bb2 Re3 35.Rd1 ab4 36.Rd6
ba3 37.Ba3 Ra3 38.Rd8 Kg7 39.Rd7
Kf6 40.Rb7 h5 41.Rb6 Kg5 42.h4
Kh4 43.Rg6 Re3 44.Kh2 Rh3! 45.gh3
пат!
½-½
Недев Пламен Стоянов. Роден на
22 януари 1955 г. във Варна. За
вършил е ВМЕИ
Варна, специал
ност „Радиотех
ника” през 1980
г. Работи като на
чалник отдел в
„Черно море” АД
– Варна. Шахмат
се научава да иг
рае на 10 години.
Като ученик в 7 клас се включва в
курса за начинаещи към шах-дома
във Варна. Кандидат майстор от
1980 г. С отбора на ЖСК „Спартак”
е участвал в републикански юно
шески отборни първенства, както
и в индивидуални градски и окръж

ни турнири. Като студент е играл в
отбора на ВМЕИ и е бил зам.пред
седател на шахматната секция
към ФСФД „Академик” (Вн). Про
фесионалните му ангажименти не
му позволяват да участва в шахмат
ни състезания, но участва актив
но в шахматния живот на Варна.
Избран е за член на секцията на
ЖСК Спартак, а по-късно и на ок
ръжната секция. Един от учредите
лите на ВШК „Г.Даскалов” и негов
секретар от 1990 г. Със заслуги за
популяризирането на шахмата.
През периода 1992 – 1999 г. е акти
вен сътрудник на регионалните пе
чатни издания. Шахматен съдия.
Ръководил е редица регионални и
национални състезания.
Неделчева Милена Неделчева. Ро
дена на 23 август 1985 г. в Габрово.
Още първите є изяви показват един
голям талант, но сериозно с шахмат
се занимава само 2 години, През
1994 г. е 4 – та в републиканските
първенства по ускорен и класичес
ки шах, през следващата година е
5-та в класическия шах и 7 в блица.
Участва и в 2 междуобластни пър
венства, в детски турнири в Дря
ново, Казанлък и Варна („Морско
конче”) и в откритите турнири за
мъже и жени в Павликени и Вели
ко Търново. След 1995 г. не участва
в състезания.
Нейкирх Олег. Роден на 8 март
1914 г. в Тифлис (днешния.Тбилиси)
Семейството му се преселва в Бъл
гария през 1920 г.Първоначално се
установява в Бургас,а след това във
В.Търново.Баща му е бил запален
шахматист.Един от основателите на
Великотърновския шахматен клуб.
От него наследява голямата любов
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към
древната
игра.През 1941
г. завършва фи
нанси в София.
По време на след
ването си е сред
най-ревностните
посетители
на
Руския шахма
тен кръжец.Учас
тва активно в шахматния живот в
страната и се утвърждава като един
от най-добрите български шахматис
ти.Шест пъти е бил победител в пър
венствата на България,но първите
три титли (1937,1938 и 1940) не са
му присъдени,тъй като не е бил още
български поданик.С националния
отбор участва в първата Олимпиада
в Буенос Айрес през 1939 г. (Играл е
на 4 олимпиади).Той е първият бъл
гарски шахматист участвал в между
зонален турнир за световно първен
ство. Типичен представител на рус
ката шахматни школа. През 50-те
години на миналия век превежда ня
колко книги от руски език, като по
този начин прави достъпно съветско
то шахматно изкуство на многоброй
ните му български почитатели. Сам
е автор на редица шахматни книги.
“Международен майстор”, “Заслу
жил майстор на спорта” и “Заслу
жил деятел на физкултурата”. След
прекратяване на състезателната си
дейност през 1960 г. дълги години ра
боти като съюзен треньор в БФ Шах
мат и треньор на националните отбо
ри за мъже и жени. Умира внезапно
на 9 август 1985 г. от инфаркт.
Ол. Нейкирх – Л. Сабо [D86]
Междузонален турнир, Порторож,
1958 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.cd5 Nd5
5.e4 Nc3 6.bc3 Bg7 7.Bc4 0–0 8.Ne2
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Nc6 9.Bg5 Qd7 10.Qd2 Qg4 11.Ng3
e5 12.d5 Na5 13.Be2 Qd7 14.0–0 b6
15.Bh6 f6 16.Be3 c6 17.f4 cd5

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zp-+q+-vlp0
9-zp-+-zpp+0
9sn-+pzp-+-0
9-+-+PzP-+0
9+-zP-vL-sN-0
9P+-wQL+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

18.Rad1 ef4 19.Bf4 Bb7 20.ed5
Rac8 21.Ne4 f5 22.Nd6 Bc3 23.Qe3
Bb4 24.Bb5 Nc4 25.Bd7 Ne3 26.Nb7
Nd1 27.Bc8
1-0
Ненков Людмил Георгиев. Роден
на 4 април 1958 г. в Перник. С шах
мат се занимава
от 1968 г. под ръ
ководството на
Ст. Сергиев. Ка
то юноша показ
ва много добри
данни. Играл е
на две републи
кански първен
ства за юноши
– Кюстендил 1975 г. и Ловеч 1976
г. В отбора на Перник дебютира
през 1976 г. на турнира във Враца.
Печелил е призови места в редица
силни турнири – Велинград 1975 г.;
Тетевен 1979 г. – покрива първия
си майсторски бал; Нареченски ба
ни 1980 г. – с втори бал; Мемориал
„Бендерев 1981 г. – 1-3 м.; Пловдив
1983 г. и др. Майстор на спорта от
1980. г. В периода 1982 – 1992 г. иг
рае и кореспондентен шах, където
също има добри резултати.Завър
шил е ВИСИ. Работи като строите

лен инженер и в последните годи
ни по-рядко участва в шахматни
състезания. Зам. председател на
ШК “Ю. Бендерев” (Пк).
Л. Ненков – М. Попчев [D20]
Открито първенство, Пловдив, 1983 г.

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.¤c3 ¤f6 4.e3
e6 5.Bc4 Be7 6.¤f3 ¤bd7 7.0–0 0–0
8.Qe2 c6 9.a4 Qa5 10.Bd2 Qh5 11.h3
Bd6 12.e4 e5 13.a5 ed4 14.¤d4 Qe2
15.Be2 ¤c5 16.f3 ¤e6 17.¤f5 Bc5
18.Be3 g6 19.Bc5 ¤c5 20.¤d6 ¦b8
21.b4 ¤cd7 22.f4 ¤e8 23.¦fd1 ¤d6
24.¦d6 ¦e8 25.e5 Kg7 26.¦ad1 ¤f8
27.¤e4 Bf5 28.¤f6 ¦e7 29.g4 Bc2
30.¦1d2 Bb3 31.¦d8 ¦d8 32.¦d8 g5
33.fg5 ¦e5 34.¦f8 ¦g5 35.¤h7 Kh7
36.¦b8 c5 37.bc5 ¦c5 38.¦b7 ¦c3
39.¦a7 ¦h3 40.¦d7 Be6 41.¦d3 ¦h4
42.a6 Bg4 43.¦d4 ¦h3 44.¦g4 ¦a3
45.¦b4
1-0
Несторова
Лозана
Петрова.
Родена на 17 юли 1947 г. във Ви
дин. Майстор на
спорта от 1978
г. Заслужил тре
ньор. В големия
шахмат навлиза
сравнително къс
но. Още първо
то є участие на
полуфинала за
жени в София
през 1973 г. завършва триумфално
– разделя 1-4 м. с 5 т. от 7 [+4=2-1]
и се класира за финала. На фина
ла също се представя добре – 6 м.
с 6 т. [+4=4-3]. До 1992 г. участва
активно в шахматния живот в стра
ната. На финалите играе 15 пъти.
Изиграла е 185 партии [+62=6855]. Най-добре се представя през
1978 г., когато разделя 3-5 м. с 9 т.
от 13 [+6=6-1]. Много добре се пред

ставя и през 1985 г., когато заема 4
м. с 7 т. [+4=6-2]. Почти винаги се
е класирала в първата половина на
таблицата. От 1974 г. е състезател
ка на Славия и участва в редица
индивидуални и отборни състеза
ния. 1974 г. – Пловдив, междунаро
ден турнир за жени – 10 м. с 3 т.
[+3=0-8], Приморско, 1-3 м. с 7 т.;
1975 г. – с отбора на Славия е репуб
ликанска шампионка; 1976 г. – по
бедителка в полуфинала в София с
6,5 т. от 7, на финала заема 5 м. с
6 т. [+5=2-4], Пловдив – 9 м. – 6,5 т.
[+5=2-5]; 1977 г. – полуфинал в Со
фия – 2-4 м. с 5 т. [+5=0-2], Пловдив
– 4 м. с 6,5 т. [+4=5-1], Перник – 5-6
м. с 6 т. [+5=2-4], Албена, опен – 3
м. с 4,5 т. от 7; 1978 г. – полуфинал
в София – 1 м. с 6 т. [+6=0-1], Пер
ник – 3 м. с 6,5 т. [+5=3-2], Пловдив
– 7-11 м. с 6 т. [+5=2-6]. Включена
е в националния отбор и играе в
срещата с Румъния [+1=0-5]. След
доброто си представяне на финала
през 1978 г., получава правото да
играе на зоналния турнир за жени
за световно първенство в Залаегер
сег (Унг), който се провежда през
1979 г. Там се представя слабо – 10
м. с 3 т. [+1=4-4]; През същата годи
на печели международния турнир
в Перник с 8,5 т. [+7=3-1], а в Албе
на разделя 4-9 м. с 4,5 т. от 7; 1980
г. полуфинал в Перник – 1-4 м. с
6,5 т. от 9, международен турнир в
Перник – 1 м. с 9,5 т. от 14; 1981 г.
– за първи път не успява да се кла
сира за финала. На полуфинала е
след 9 м., Перник – 2-6 м. [+5=6-2],
Тетевен 1 м. с 7,5 т. от 9, Пьотърков
Трибуналски (Пол) – 8 м. с 4,5 т. от
12. От началото на 80-те години
работи като треньор в Славия. С
големи заслуги за израстването на
К. Аладжова, световна шампионка
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за девойки до 16 г. от Рио галегос
(Арж). След 1992 г. се оттегля от ак
тивна състезателна дейност Зани
мава се с бизнес.
В.Асенова – Л. Несторова [B12]
Първенство на България,
София (11),1982 г.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nf3 e6 5.Be2
c5 6.c3 cd4 7.Nd4 Bg6 8.0–0 Nc6 9.f4 Bc5
10.Be3 Qb6 11.Qd2 Nge7 12.g4 h5 13.h3
hg4 14.hg4 Be4 15.Bf3 0–0–0 16.b4

XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zpp+-snpzp-0
9-wqn+p+-+0
9+-vlpzP-+-0
9-zP-sNlzPP+0
9+-zP-vLL+-0
9P+-wQ-+-+0
9tRN+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

16...Bd4 17.Bd4 Nd4 18.cd4 Nc6
19.Nc3 Bf3 20.Rf3 Nd4 21.Kg2 Rh2 0-1
Низам Расим Ахмед. Роден на 10
юни 1971 г. в Асеновград. Шахмат
играе от ученическите си години.
При трудова злополука загубва зре
нието си. От 1977 г. е член на Съюза
на слепите и активно участва в орга
низираните от него състезания. Пет
пъти е шампион на страната за нез
рящи (1999, 2000, 2001, 2003 и 2004
г.). Играе в редица първенства и
турнири в чужбина. През 1999 г. на
Балканското първенство в Солун се
класира на първо място. През 2002
г. на Х световно първенство за незря
щи в Истанбул (Тур) при участието
на 94 състезатели от 34 страни пос
тига 7 т. от 9 и разделя 1-4 м. (трети
по коефициент). За този резултат
му е присвоено званието междунаро
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ден майстор. През 2003 г. на между
народен турнир в Линарес (Исп) за
незрящи и професионалисти заема
8 м. През 2004 г. на Балканиадата
в Охрид е 1-ви, а на световното пър
венство във Виго (Исп) – 4-ти. През
2006 г. е отново балкански шампион
от първенството в Белград и победи
тел в I републиканско първенство
за хора с увреждания. На ХI светов
ното първенство в Гоа (Инд) се кла
сира на 14 място.
Р. Низам (2244) – Ф. Млачник (2128) [B15]
XI WCh, Индия, 2006 г.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 de4 4.¤e4 ¤f6
5.¤f6 ef6 6.c3 Bd6 7.Bd3 0–0 8.Be3
¤a6 9.Qc2 Kh8 10.¤e2 ¦e8 11.0–0 Qc7
12.h3 g6 13.a3 c5 14.c4 cd4 15.Bd4 Be5
16.b4 Be6 17.¦fc1 ¦ad8 18.Be5 fe5 19.c5
¤b8 20.¤c3 a6 21.¤e4 ¤c6 22.¤d6
¦e7 23.Bc4 Bc4 24.Qc4 ¤d4 25.¦e1
¤f5 26.¤e4 ¦d4 27.Qc3 Qc6 28.¤g3
¤h4 29.f3 f6 30.¤e4 ¦ed7 31.Qc2 ¦7d5
32.Qf2 g5 33.Kh2 h6 34.¤c3 ¦d8 35.¦e2
f5 36.¦ae1 Qc7 37.Kh1 ¦d3

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9+pwq-+-+-0
9p+-+-+-zp0
9+-zP-zppzp-0
9-zP-+-+-sn0
9zP-sNr+P+P0
9-+-+RwQP+0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

38.¦e5 ¦c3 39.Qb2

1-0

Николов Асен. Роден на 11
август 1925 г. в София. През 40те години участва в столичните
отборни първенства. Постепенно
се ориентира към шахматното
съдийство. Ръководил е редица

първенства, турнири и двустранни
срещи предимно в София. Един от
първите трима българи удостоени от
ФИДЕ със званието Международен
съдия, през 1957 г. Доайен на
българското шахматно съдийство.
Участва като съдия на V световно
студентско първенство през 1958 г.
и на ХV шахматна олимпиада на
Златните пясъци през 1962 г.
Николов Атанас. Роден през 1926 г.
в Свищов. Икономист. Освен с шахмат
на композиция, в
свободното си вре
ме се занимава и с
филателия. Колек
ционерският му
интерес в продъл
жение на десетиле
тия е ангажиран с
шахматната тема
във филателията.
Чрез това второ свое голямо хоби още
през 1955 г. успява да установи плодот
ворни контакти с редица проблемисти
и редакции на шахматни списания
в Европа (“Schach”(ГДР), “Problem”
(Юг), “Revista de Sah” (Рум), “Szachy”
(Пол). Композира от 1954 г., когато ус
тановява за пръв път връзка с арх. Вл.
Рангелов – завеждащ рубриката “Ком
позиция “ на сп.”Шахматна мисъл”.
Плод на почти полувековното му твор
чество са 250 задачи от различни жан
рове. Развива активна организаторска
и пропагандна дейност. По негова ини
циатива през 1957 г. местният вестник
“Дунавско дело” организира първия
в България международен конкурс
по съставяне на шахматни задачи. В
своя коронен жанр – многоходовките,
работи активно около две десетилетия.
Поклонник е на стратегическите идеи,
но в парадоксален вид и в необичайна
конструкция. Предпочита “маратон

ска” игра – почти 90% от задачите му
са с дълги, сложни маневри. Проявява
удивително майсторство и упоритост
в проверката на сложните си компози
ции. След 1974 г. насочва усилията си
към фееричния жанр “Максимумер”.
Един от първите автори в света, които
комбинират това интересно условие
с друга парадоксална идея – “Рех со
лус”(сам цар). Умира през 2003 г.
Атанас Николов
Шахматна мисъл 1995 г.

I премия

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-sn0
9+-zp-+-+-0
9-+Kzp-tr-vl0
9+-+-+-zp-0
9p+nzp-+pwq0
9+-+p+r+l0
9-zp-+-mk-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
S#5
Maximumer (1+16)
1.Kb5 Bf8 2.Ka4 Qh7 3.Kb3 Qe4
4.Ka2 Qa8 5.Kb1 Qa1#; 1...Bf1 2.Kc4
Qh1 3.Kd4 Qh5 4.Kc3 Qe8 5. Kd2
Qe1# Красива игра в любимия “Rex
Solus”!
Николов Димитър Ангелов. Роден
на 6 декември 1942 г. в гара Бов, Со
фийска област. Завършва гимназия
в Своге и задочно
механотехникум
„Сталин” в София.
По шахматната
игра се увлича 10
годишен под влия
нието на учителя
ПетърРуски.Учас
тва в много състе
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зания и достига до представителния
отбор на Софийски окръг, в който иг
рае дълги години. Кандидат майстор
от 1967 г. Майстор на спорта от 1975
г . През 1971-73 г. завършва задочна
та треньорска школа по шахмат към
ВИФ „Г. Димитров”. До 1974 г. работи
като машинен техник в БДЖ и води
школа по шахмат в Бов. От края на
1974 г. до 1995 г. работи като щатен
треньор по шахмат: в ДФС Локомо
тив (Мездра) 1974-1979 г.; Локомотив
(Сф) 1979-1982 г. и Левски-Спартак
1982-1995 г. През тези години създа
ва десетки шахматисти, които дости
гат до върховете на родния шахмат.
С определени заслуги за израстване
то на Ал. Делчев и Т. Данова. Голям
организатор. Организира и провежда
много майсторски и международни
турнири за деца. Установява и дълги
години поддържа връзки с шахмат
ни колективи от бившия Съветски
съюз. Инициатор на семейните спар
такиади „Мама, татко и аз”. Един от
създателите на Националната купа
„Септември”, най-масовото официал
но отборно шахматно състезание в
страната през 80-те години на мина
лия век.
Николов Ивелин Николаев. Роден
на 6 май 1967 г. в Плевен. Завършва
спортното учили
ще ССУ “Г. Бен
ковски” в родния
си град и ВТУ “Св.
Св. Кирил и Мето
дий”, специалност
“Организация и
управление на об
разованието”. От
1979 г. се занима
ва активно със спорт. Бил е треньор на
Н. Иванова, Цв. Маринов, В. Георгие
ва и др. С шахмат се занимава от 2001
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г. Председател на ШК “Дракон” (Пл)
– един от най-активните шахматни
клубове в страната, постигнал високи
резултати сред подрастващите. Негов
възпитаник е Вал. Йотов – най-добри
ят млад български състезател, който
на 17 години вече е национален със
тезател. Добър организатор – органи
зира финала за мъже в Плевен през
2005 г. От януари с.г. до 2008 г. е член
на УС на БФ Шахмат.
Николов Йордан Велинов. Роден на
23 юли 1960 г. в с. Велковци, Перниш
ка област. Сред
но
образование
завършва в СУ
„Хр. Смирненски
– Перник, а вис
ше, Технически
университет – Со
фия, специалност
„съобщителна тех
ника, през 1995 г.
В момента е началник отдел в БТК
– Ад, София. С шахмат се занимава
от детските си години. От начало
то на 70-те години живее в Перник,
който по това време се утвърждава
като един от най-големите шахмат
ни центрове в страната. Занимава
се активно под ръководството на С.
Аспарухов. Бързо се усъвършенства
и намира място в представителния
отбор на Перник. Играл е с успех в ре
дица младежки и майсторски турни
ри. От 1995 г. играе кореспондентен
шах. Участник във финал 35, където
разделя 5-6 място с 9,5 т. [+7=5-2].
Участвал е и в много полуфинали и
открити турнири (Мемориал Баха
ров; турнир за купата на България).
В турнирите Ф/35, ПФ/2 КБ покрива
на два пъти нормата за майстор на
спорта. Активен участник в много от
откритите турнири в страната. През

1999 г. на полуфинала за републикан
ско първенство за мъже и през 2006 г.
на “Мемориал Георгиев-Кесаровски”
покрива майсторски балове и по прак
тически шах. В момента е състезател
на ШК “ “Ю. Бендерев” (Пк).
Ил. Христов – Є. Николов [C63]
Финал, 35, 1998 г.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 f5 4.¤c3 fe4
5.¤e4 d5 6.¤e5 de4 7.¤c6 Qg5 8.Qe2 ¤f6
9.f4 Qf4 10.¤a7 Bd7 11.Bd7 Kd7 12.Qb5
Ke6 13.Qb7 Bd6 14.Qb3 Kd7 15.¤b5

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+-zpk+-zpp0
9-+-vl-sn-+0
9+N+-+-+-0
9-+-+pwq-+0
9+Q+-+-+-0
9PzPPzP-+PzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

15...e3 16.Qd3 Qf2 17.Kd1 Qg2
18.Qf5 Kd8 19.¦e1 ¦e8 20.¦e3 Qh1
21.Ke2 Qh2 22.Kd3 ¦a5 23.a4 c6
24.¦e8 ¤e8 25.b4 Bb4 26.Qg4 Bc5
27.¤c3 Qd6 28.Kc4 ¤f6 29.Qg7 Qe6
30.Kd3 ¦a7
0-1
Николов Красен Василев. Роден на
12 март 1953 г. в Хасково. Шахматист,
треньор и организатор. Завършил
е ВИНС Варна и и ВИФ „Г. Димит
ров” в София, специалност треньор
по шахмат. Шахматната му дейност
започва в родния му град и продължа
ва във Варна, където започва работа
като хоноруван треньор през 1976 г.
От 1979 г. е щатен треньор към ЖСК
„Спартак”, където работи до 1993 г.
След разформироването на физкул
турните дружества преминава на ра
бота към Общински детски комплекс

– Варна, като учи
тел по шахмат.
През 1997 г. съз
дава ШК „Варна”
и е негов предсе
дател. Продължа
ва работата си
като треньор към
клуба. През всич
ките тези години
Кр. Николов създава редица добри
шахматисти, сред които се открояват
Ив. Папазов, Т. Доврамаджиев, В. Ра
данска, К. Тодорова и др., спечелили
десетки медали от държавните ин
дивидуални и отборни първенства.
Възпитаниците му са участвали в
Световни и Европейски първенства.
През 1981 г. организира, станалия в
последствие традиционен, турнир за
купа „Варна”, през 1991 г. поставя на
чалото на първата шахматна верига
„Дружба 91”, която включва 4 турни
ра годишно. Участвал е и в органи
зацията на най-големия наш детски
турнир „Морско конче.”
Кр. Димитров – Кр. Николов [A90]
Павликени, 1995 г.

1.c4 e6 2.d4 d5 3.Nf3 c6 4.Qc2 Bd6
5.g3 f5 6.Bg2 Nf6 7.0–0 Nbd7 8.Rd1
Ne4 9.Ne1 0–0 10.Nd3 Qf6 11.e3 Qh6
12.Nd2 Ndf6 13.Nf1 Bd7 14.f3 Ng5
15.h4 Nge4

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+l+-zpp0
9-+pvlpsn-wq0
9+-+p+p+-0
9-+PzPn+-zP0
9+-+NzPPzP-0
9PzPQ+-+L+0
9tR-vLR+NmK-0
xiiiiiiiiy
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16.fe4 fe4 17.Ne5 Be8 18.Bh3 Nd7
19.Nh2 Be5 20.Ng4 Qh5 21.de5 Rf3
22.Kh2 Qg6 23.Rg1 h5 24.Nf2 Ne5
25.cd5 cd5 26.Nh1 Bc6 27.b3 Rf7 28.Rf1
Rf1 29.Qc3 Nf3 30.Kg2 Rg1 31.Kf2 Rh1
32.Bg2 Rh2 33.Bb2 Rf8
0-1
Николов
Михаил
Михайлов.
Роден на 25 март 1997 г. в Плевен. С
шахмат започва да се занимава от 7годишна възраст под ръководството
на треньорката мс Хр. Илиева. В
първото си опициално състезание
– първенството до 8 г. заема 4
м. През 2007 г. става държавен
шампион от първенството за юноши
до 10 г. на класически шах и блиц и
сребърен медалист на ускорен шах.
Сребърен медал печели и от турнира
„Търновска царица” във Велико
Търново. Победител е и турнира
за деца „Мемориал Зоя Петкова” в
Плевен. Като държавен шампион
получава правото и играе на
Световното първенство за юноши до
10 г. в Анталия (Тур). В първенството
по решаване на шахматни задачи
заема 5 м. Състезател е на СКШ
„Плевен ХХI”. През 2007 г. със своя
отбор е шампион от първенството за
юноши до 12 г.
Николов Момчил Петров. Роден
на 3 март 1985 г. в Добрич. Шахмат
играе от 7-годиш
на възраст. Още
от малък проли
чава
големият
му талант. Шам
пион и призьор
от редица дър
жавни първен
ства за юноши:
2 м. до 10 г., 2 м.
до 12 г., 1 м. до 14 г., 1 м. до 16 г.,
1 м. до 18 г. и 1 м. до 20 г. по класи
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чески шах. Многократен участник
на Световни и Европейски първен
ства. Най-доброто му представяне
е 11-то място до 16 г. на световното
първенство в Испания. През 2005
г. печели 1 м до 20 г. на откритото
първенство на Сърбия. Вицешам
пион по ускорен шах за мъже през
2006 г. на България..Неизменен
титуляр в отбора (мъже) на СКШ
“Спартак Плевен XXI” на държав
ните отборни първенства. На инди
видуалното първенство в Перник
през 2007 г. е втори. Същата годи
на става и студентски шампион на
страната. Добър и перспективен
шахматист. На конгреса на ФИДЕ
в Анталия през 2007 г. е утвърден
за международен майстор. Студент
по специалност приложна матема
тика в СУ “Климент Охридски”.
М. Николов (2335) – М. Петров (2471) [A43]
Отборно първенство, Пловдив, (8), 2003
г.

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.e4 c5 4.d5 d6
5.Nc3 e6 6.Be2 ed5 7.ed5 Ne7 8.h3 0–
0 9.Nf3 h6 10.g4 Re8 11.Be3 f5 12.g5
h5 13.Bf4 a6 14.0–0 Qc7 15.Re1 Nd7
16.Bf1 Nf8 17.Re3 Bd7 18.Qd2 Rad8
19.Rae1 Nc8 20.a3 Re3 21.Re3 Re8
22.Re8 Be8 23.Qe3 Bf7 24.b4 Nd7
25.Nb1 Qb6 26.b5 ab5 27.cb5 Qc7
28.Nh4 Ndb6 29.Bg2 Ne7 30.Qg3 Be5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+pwq-snl+-0
9-sn-zp-+p+0
9+PzpPvlpzPp0
9-+-+-vL-sN0
9zP-+-+-wQP0
9-+-+-zPL+0
9+N+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

31.Nc3 Bf4 32.Qf4 Nbd5 33.Nd5
Nd5 34.Bd5 Bd5 35.Ng6 Qg7 36.Qd6
Qa1 37.Kh2 Qh1 38.Kg3 Qf3 39.Kh4
Qf2 40.Kh5 Qf3 41.Kh4 Qe4 42.Nf4
Qe1 43.Kh5 Bf3 44.Kh6 Qh4 45.Kg6
Qh7 46.Kf6 Qf7 47.Ke5 c4 48.Qd8
Kg7 49.g6
1-0
Николов Николай Петров. Роден
на 3 януари 1981 г. в Габрово. За
вършва информатика. Участник в
републикански първенства за юно
ши по класически шах през 1994
г., 1995 г. (бронзов медал), 1997 г и
2001 г., ускорен шах 1995 г. – 4 м,
1996 г и 1997 г. (5 м) и по блиц през
1994 г., 1995 г., 1997 г. и 2001 г. (6
м). Междуобластен шампион по ус
корен шах и блиц за младежи през
2001 г., шампион на Габрово за
мъже по ускорен шах и блиц през
2005 г.. На първенството на града
през същата година по класически
шах е 2-ри, като покрива норма за
кандидат-майстор на спорта. През
1998 г. с отбора на ПМГ „Ив. Гюзе
лев” участва във финалния кръг
за ученическо първенство – 7 м. и
в детски турнири в Дряново, Сла
вяново и др. Участник в мъжкия
отбор на ШК „Орловец 1997” (Гб),
междуобластен шампион за 2005 г.
и 2004 г. (2 м).

на ЦСКА. От то
зи момент шах
матът става сми
съл на живота
му. Оформя се и
стилът му на иг
ра – активен и
безкомпромисен.
Това му носи мно
го успехи. През
1982 г. дебютира на финалите за
мъже (12 м. с 6,5 т. от 15 [+4=5-6].
Второто му участие през 1987 г. е
най-успешно за него – 2-6 м. със
7,5 т. от 11 [+7=1-3]. На финалите
за мъже е играл 9 пъти. Освен с от
бора на ЦСКА в републиканските
отборни първенства е играл и за
Марица-изток (Раднево), „64” (Ст.
Загора) и др. През 1985 г. на турни
ра в Приморско заема 5-то място с
8 т. от 11 и покрива първия си бал
за международен майстор; втория
покрива на турнира в Старозагор
ските минерални бани през 1986
г. – 7 м.. През същата година е ут
върден за международен майстор.
Участник в десетки открити турни
ри в страната и чужбина като в по
вече от 30 е победител. Безпредел
но влюбен в шахмата.
М. Драшко – С. Николов [A07]
Струга, 1996 г.

Николов Сашо Андонов. Роден на
1 септември 1958 г. в Кърджали.
Шахмат играе от ученическите си
години, но сериозно започва да се
занимава от 1975 г. в младежкия
дом „Л. Димитрова” в София при
треньора Ив. Дяков. Изучава с го
ляма любов шахматната теория
и бързо се откроява сред връстни
ците си. Участва с успех в редица
юношески състезания в столицата.
Като войник е привлечен в отбора

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 Nbd7 4.0–
0 e5 5.d3 Bd6 6.Nc3 0–0 7.e4 de4 8.de4
Re8 9.Qe2 c6 10.Rd1 Bf8 11.Be3 Qc7
12.Nd2 Nc5 13.f3 Nfd7 14.Qf2 Ne6
15.Nb3 b5 16.Bf1 a5 17.a4 b4 18.Nb1
c5 19.N1d2 Nd4 20.Nc4 Bb7 21.g4
Be7 22.Nc1 Nf8 23.c3 Nde6 24.Ne2
Ng6 25.Ng3 Red8 26.Nf5 Bf8 27.Rd8
Rd8 28.Qc2 Ngf4 29.Rd1 g6 30.Rd8
Nd8 31.Ng3 Nde6 32.Ne2 Ng5 33.Bg2
Ba6 34.b3 Bc4 35.bc4 Bh6 36.Nf4 ef4
37.Bf2 Qe5 38.h4
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-+-+pvl0
9zp-zp-wq-sn-0
9PzpP+PzpPzP0
9+-zP-+P+-0
9-+Q+-vLL+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

38...Qc3 39.Qc3 bc3 40.Bc5 Ne6
41.Ba3 Bf8 42.Bc1 Bc5 43.Kf1 Be3
44.Be3 fe3 45.Ke2 c2
0-1
Николов Стефан Борисов. Роден
на 18 април 1956 г. Майстор на спор
та от 1985 г. Дългогодишен състеза
тел от отбора на Стара Загора. Пър
вите му шахматни изяви са по време
на студентските години. През 1982 г.
участва в финала на първенството
на Академик – 16 м. с 4 т.; през 1983
г. на турнира в Каваците, „Южно
Черноморие” разделя 7-14 м. с 6 т. от
9; през 1984 г. Албена, опен 4-8 м. с 7
т. от 10 и покрива бал за майстор на
спорта; 1985 г.Албена, опен – 10-20
м. с 6,5 т. от 10; 1986 г. Старозагор
ски минерални бани, I междунаро
ден турнир, Раднево`86 – 12-14 м. с
5 т. от 14; 1987 г., Търговище 3-7 м.
с 6,5 т. от 9; 1988 г. Ямбол, полуфи
нал мъже – 12-17 м. с 4 т. от 7, Ста
розагорски мин. бани, опен – 9-21 м.
с 6 т. от 9, Тетевен, опен – 7-13 м. с
6,5 т. от 11, Павликени, опен – 11-14
м. с 6,5 т. от 19; 1990 г. Албена, опен
– 10-24 м. с 7,5 т. от 11; 1992 г. Ямбол,
ускорен шах – 5-7 м. с 6 т. от 9; 1994
г. Сливен, „Сини камъни” – 9-20 м.
с 6 т. от 9; 1997 г. На първенството
на „Б” група с отбора на „64” (Ст З)
е победител на IV дъска с 4,5 т. от 5.
В следващите години участва епизо
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дично в шахматни състезания.
Ë. Ñïàñîâ – Ñò. Íèêîëîâ [A11]
Елените, опен,(4),1993 г.

1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 c6 4.0–0
Bg4 5.c4 e6 6.cd5 ed5 7.d3 Nbd7
8.Nbd2 Bd6 9.h3 Bh5 10.b3 0–0 11.Bb2
Re8 12.Re1 a5 13.a3 Qe7 14.Qc2 Rad8
15.e4 de4 16.de4 Bg6 17.Nh4 Be5
18.Ng6 hg6 19.Nc4 Bb2 20.Qb2 Nc5
21.Re3

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9+p+-wqpzp-0
9-+p+-snp+0
9zp-sn-+-+-0
9-+N+P+-+0
9zPP+-tR-zPP0
9-wQ-+-zPL+0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

21...Nfe4 22.f3 b5 23.Na5 Nd3
24.Rd3 Rd3 25.Qe2 Qc5 26.Kh2 Rd2
27.Qe1 Qc2
0-1
Николов Стоичко Михайлов. Ро
ден на 8 февруари 1938 г. в село Дъб
рава, Благоевградска община. С шах
мат се занимава от юношеските си
години. Участва в редица местни със
тезания и се утвърждава като добър
и перспективен състезател. Намира
място в представителния отбор. В
градските и окръжните първенства
на Благоевградски окръг заема пър
вите места. През 1973, 1974 и 1975
г. е окръжен шампион. Кандидатмайстор на спорта. На квалифика
ционния турнир в София за влизане
в “А” група през 1965.г. постига 6 т.
от 7. Един от най-добрите шахматис
ти на Благоевград през 60-те и 70-те
години на миналия век. През 1964
г. играе на полуфинала за републи

канско първенство в Перник, но без
успех.
Николов Тодор Борисов. Роден на
12 декември 1935 г. във Видин. С
шахматната игра
се запознава през
1946 г. Кандидат
майстор. Съдия
републиканскака
тегория от 1974 г.
и международен
съдия от 1977 г.
През 1976 г. за
вършва треньор
ската школа към ВИФ “Г. Димитров”
в София. По професия е геодезистземлемер. Три години работи в ОС
на БСФС-Видин. От 1960 г. шахмат
ната му дейност е като състезател,
треньор и съдия. От 1978 г. до 1985
г. ръководи детска шахматна школа,
която сам изгражда, към читалище
то във Видин; провежда редица про
пагандни шахматни мероприятия
в училищата в града. През 1967 г.
установява контакти с шахматните
центрове в Югославия (Неготин, Зай
чар, Бор, Княжевац и Майданпек), а
през 1972 г. и в Румъния (Крайова,
Темишоара, Алба Юлия, Тулча, Бра
ила и Решица). Тези контакти прерас
тват в двустранни срещи, участия в
турнири и други мероприятия, кои
то продължават и днес. Ръководил
е десетки международни турнири в
страната, Югославия, Румъния, Че
хословакия, Полша и Унгария. През
1981 г. и 1982 г. е съдия на откритите
турнири “Каваците” край Созопол, а
в периода 1983 г.-1988 г. на “Дюните”.
През 1984 г. ръководи турнира “Вела
Пеева” във Велинград. По негова ини
циатива се организират и провеждат
международните фестивали “17 пар
тизани” в Макреш и “Катюша” в Ку

ла. За активна работа е награждаван
от ОС на БСФС във Видин, а по слу
чай 50 години на българския шахмат
федерацията го награждава с грамо
та и златна значка. Продължава да
работи като треньор и съдия.
Николов Тодор Георгиев. Роден в
Русе на 24 февруари 1934 г.Майстор
на
спорта.
Един от ярките
представители
на
Русенската
шахматна школа.
В продължение
на повече от 20
години е основен
състезател
в
представителния
градски отбор. Играл е в редица
отборни и индивидуални състезания.
В полуфиналите за републиканско
индивидуално първенство е участвал
11 пъти: 1953 г. в Лом - 11 м с 6 т.
[+6=0-9]; 1954 г. в Русе – 7-9 м. с 7,5
т. [+7=1-7]; 1960 г.в София – 6 м. с 6,5
т. [+5=3-4]; 1961 г. в София – 12-13
м. с 3,5 т. [+1=5-7]. На полуфинала
през 1962 г. в Русе заема 3 м. с 7,5
т. [+6=3-3],остава първа резерва но
не участва във финала. През 1963
г. играе в София – 9-10 м. с 5,5 т.
[+3=5-5], а през 1964 г. в Бургас е на
10 м. с 5 т. [+3=4-6]. Най-доброто му
представяне е през 1965 г., когато
в Коларовград (Шумен) заема 2
м. с 8,5 т. [+7=3-1] и се класира за
финала. Там представянето му не е
успешно – заема 17-18 м. с 6 т. [+4=411]. В следващите 4 години отново е
сред участниците на полуфиналите,
но нито веднъж не успява да се
нареди сред най-силните. През 1967
г. в Толбухин половин точка не му
достига– разделя 6-7 м. с 5 т. [+3=4-1].
Решаваща за крайното му класиране
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се оказва загубата в последния кръг
от Анг. Ценуков. През 1968 г. в Русе
дели 12-17 м. с 4 т. [+3=2-3]. На крачка
от класиране сред финалистите е
през 1969 г., когато в Габрово остава
4-ти с 9 т. [+8=2-3]. Първите 3-ма,
които се класират за финала са с по
9,5 т., а през 1970 г. в София – 2-4
м. с 7 т. [+5=4-1]. Допълнителният
му коефициент Бухолц, се оказва
най-слаб и той остава 4-ти. Повече
не
играе
на
полуфиналите.В
майсторския турнир в Русе през 1968
г. разделя 3-4 м. с 7 т. [+6=2-3].Участва
в I открито първенство на България,
но представянето му не е успешно
– разделя 57-71 м. с 4 т. [+3=2-5], по
допълнителните показатели е 60-ти.
Дълги години работи като треньор
Открил е и е подготвил редица
млади шахматисти. Умира в средата
на 90-те години на миналия век.
Ò. Íèêîëîâ – Èâ. Ðàäóëîâ [D02]
XXX Първенство на България, София,
(11),1966 г.

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 e6 4.e3 Be7
5.h3 0–0 6.Nbd2 c5 7.c3 Nc6 8.Bd3
Bd6 9.Be5 Be5 10.Ne5 Ne5 11.de5
Nd7 12.0–0 Qb6 13.Rb1 g6 14.f4 c4
15.Bc2 Qe3 16.Kh2 b5 17.Rf3 Qb6
18.Rg3 Bb7 19.Qh5 Qf2

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpl+n+p+p0
9-+-+p+p+0
9+p+pzP-+Q0
9-+p+-zP-+0
9+-zP-+-tRP0
9PzPLsN-wqPmK0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

20.Bg6 fg6 21.Rg6 Kh8 22.Rf1 Qc5
23.Nf3 Qe7 24.Ng5 Rf5 25.Rh6 Nf8
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26.g4 Rg5 27.fg5 Qg7 28.Rff6 Ng6
29.Rhg6 Qc7 30.Re6 d4 31.Rgf6 Be4
32.Re8 Re8 33.Qe8 Kg7 34.Qf8# 1-0
Николова Адриана Костадино
ва. Родена на 9 ноември 1988 г. в
Стара
Загора.
Завършва СОУ
„Ив. Вазов” в
родния си град,
в паралелка по
информатика с
английски език,
математика и ге
ография. С шах
мат се занимава
от 5-годишна възраст. Първите си
уроци получава от баща си. Шах
матната игра я увлича. Играе с
удоволствие, разглежда партии на
големите майстори, жадно попива
всичко. Още първите є изяви в със
тезания разкриват един голям та
лант. В края на 90-те години шах
матът в Стара Загора е в колапс,
затова Адриана търси изява в дру
ги клубове. Победителка е в „Тър
новска царица”. Особено полезно
е пребиваването є в ШК „Пристис”
(Рс). От държавните индивидуални
и отборни първенства е спечелила
много медали. Шампионка в реди
ца възрастови групи. Това є дава
възможност да участва в световни и
европейски първенства. През 2004
г. се завръща в Стара Загора. Бла
годарение на местни спонсори и но
вото ръководство на ШК „64” преос
мисля подготовката си. През 2006 г.
дебютира на финала за жени, а на
откритото първенство на България
във Враца постига най-големия си
успех, печелейки първото място.
Много добре се представя и на пър
венството за жени в Перник през
2007 г., където до последния кръг

води борба за първото място. Сту
дентска шампионка за 2007 г. Побе
дителка сред жените в много откри
ти турнири. От 2007 г. е студентка
в НСА, специалност „Шахмат“.
А. Николова – М. Войска [B07]
ХVI Открито първенство на България,
жени, Враца, 2006 г.

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5 4.de5 de5
5.Qd8 Kd8 6.Bc4 Ke8 [6...Be6 7.Be6
fe6 8.f3 a6 9.Be3 Bd6 10.Nge2 Nc6
11.0‑0‑0+–] 7.Nf3 Bd6 [7...Nc6 8.Ng5
Bb4 9.Bd2 ‚0‑0‑0 9...Nd4 10.0‑0‑0²]
8.Be3 c6?? [8...a6 9.a4 Bd7 10.Ng5 Rf8
11.Nd5 Nd5 (11...Ng4 12.Nh7 Rh8
13.Ng5²) 12.Bd5 c6 13.Bb3 h6 14.0–
0–0 Bc7 15.Nf3 Bg4 16.h3 Bf3 17.gf3²]
9.0‑0‑0 Bc7 10.Ng5 Rf8 11.Bc5 h6
12.Bf8 Kf8 13.Nf7 b5 14.Bb3 a5

Бергер). През същата година на фина
лите на II републиканска спартакиада
играе от отбора на Русе и става победи
телка на женска дъска с 8,5 т. от 9. Ед
на от най-добрите млади шахматистки
в страната през тези години. През 1965
г. е включена в националния отбор и иг
рае в традиционната юношеска среща
с Румъния. През 1966 г. за втори път иг
рае на финала за жени – 7-9 м. с 6 т.
[+6=0-5]. След това се оттегля от актив
на състезателна дейност.

XIIIIIIIIY
9rsnl+-mk-+0
9+-vl-+Nzp-0
9-+p+-sn-zp0
9zpp+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+LsN-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

Николова Мария Станкова. Родена
на 17 май 1995 г. в Бургас. Ученичка.
Правилата на шахматната игра нау
чава 7-годишна от баща си. Организи
рано се занимава от 2003 г. в школата
на ШК “Лукойл – Нефтохимик” (Бс).
Развива се много добре. По-добрите
и резултати в състезанията в които е
участвала са: 2005 г.- В. Търново – ку
па България “Търновска царица” – 2 м
до 10 г. с 5,5 т. от 9; Казанлък – ДОП до
14 г.-2 м. с отбора на ШК “Казанлък”4,5 т. от 6; Варна – “Морско конче” до
10 г.-1 м. с 6 т. от 7; 2006 г.- В. Търново
купа България “Търновска царица” до
10 г.- 2 м с 6,5 т. от 9; Европейско от
борно първенство за училищни отбори
във Варна – 1 м. с отбора на НБУ “М.
Лакатник” – 6 т. от 7.

Николова Величка. Като шахматис
тка израства и се оформя в Русе в нача
лото на 60-те години на миналия век
под ръководството на треньора Т. Ни
колов.Участва в I републиканско инди
видуално първенство за девойки през
1963 г. и се класира на 2 място с 8,5 т.
[+8=1-1]. През 1964 г. играе с успех и на
финала за жени, където разделя 3-4 м.
(с Н. Кирова) с 9,5 т. [+6=7-1] и печели
бронзовия медал (по-добър коефициент

Николова-Манева Ани Иванова.
Родена на 8 август 1972 г. в Перник.
Завършва ПМГ „Хр. Смирненски”,
а по-късно учи в Технически
университет в София. С шахмат
се занимава от 1980 г. в детскоюношеската школа на „Миньор”
(Пк). Многократна победителка в
градските първенства за девойки
младша и старша възраст. Участвала
е в турнирите „Морско конче” във
Варна и в няколко международни
състезания. В държавните отборни

15.a4! b4 16.Ne2 Ne4 17.Ne5 Bf5
18.Nd3
1-0

Д375

първенства за жени е играла с
отборите на Перник, Казанлък, а
от 2006 г. е в отбора на Локомотив
(Сф), с който през 2007 г. от ДОП
в Слънчев бряг печели сребърен
медал. Участвала е в няколко
работнически първенства. През
2002 г. е шампионка с мъжкия отбор
на БТК – АД, София, а през 2003 г.
с женския отбор завоюва бронзов
медал. Световна шампионка от
работническото отборно първенство
за жени в Албена през 2007 г.
Ï. ×èëèíãèðîâà – À. Ìàíåâà [A52]
Отборно първенство, Слънчев бряг,
2007 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.de5 Ng4 4.Nf3
Bc5 5.e3 Nc6 6.Be2 0–0 7.0–0 Re8 8.b3
Nce5 9.Ne5 Ne5 10.Bb2 a5 11.Nc3
Ra6 12.a3 Rh6 13.g3 d6 14.Nd5 Qd7
15.f4

XIIIIIIIIY
9-+l+r+k+0
9+pzpq+pzpp0
9-+-zp-+-tr0
9zp-vlNsn-+-0
9-+P+-zP-+0
9zPP+-zP-zP-0
9-vL-+L+-zP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

15...Qh3 16.Rf2 Ng4 17.Rg2 Be3
18.Ne3 Ne3
0-1
Нинов Венцислав Николаев. Роден
на 21 септември 1973 г. в Ловеч. През
1995 г. завършва НСА „В. Левски” спе
циалност „треньор по шахмат”. Шах
мат започва да играе на 6 години. Не
колкократен шампион на Ловешки
окръг за деца и юноши. 8 пъти е шам
пион на Ловеч за мъже. През 1995 г. е
3-ти на републиканското студентско
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първенство,
а
през 2005 г. е побе
дител в открития
м е ж д у н а р о д е н
турнир в Тетевен.
След завършване
на висшето си об
разование се зани
мава с треньорска
дейност – води гру
пи с деца към ОДК – Ловеч. Работи и
индивидуално с млади и перспектив
ни шахматисти. От 1997 до 2003 г. е
председател, а след това зам. предсе
дател на ШК „Прогрес” Ловеч. Съдия
I категория.
Н. Добрев (2426) – В. Нинов (2233) [D91]
XX Тетевен, опен, 2005 г.
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7
4.Nc3 d5 5.Bg5 Ne4 6.cd5 Nc3
7.bc3 Qd5 8.e3 Bg4 9.Be2 Nd7
10.Bh4 e5 11.0–0 0–0 12.Bg3 ed4
13.h3 Bf5 14.Nd4 Nc5 15.Bc7 Ne4
16.Bf3 Qc4 17.Nf5 gf5 18.Be4 fe4
19.Qd7 Rfc8 20.Bf4 Qc6 21.Qg4
Qg6 22.Qe2 Rc3 23.Rab1 b6 24.Rb5
Rc5 25.Rc5 bc5 26.Rd1 Bf8 27.Rd5
h6 28.Qc4 Qe6 29.Qb3 Rc8 30.Re5
c4 31.Qc2 Qg6 32.Re4 c3 33.Be5
h5 34.f3 Bg7 35.Bd4 a5 36.Kf2 a4
37.g4 h4 38.f4

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+pvl-0
9-+-+-+q+0
9+-+-+-+-0
9p+-vLRzPPzp0
9+-zp-zP-+P0
9P+Q+-mK-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

38...Qe4 39.Qe4 c2

0-1

Нинов Кирил. Роден на 8 октомв
ри 1968 г. в София. Международен
майстор от 1987
г. Като шахма
тист израства и
се оформя под
влияние на баща
си, гросмайстор
Нино Киров и в
школата на Сла
вия. За кратък
период от време
постига много добри резултати и се
оформя като силен и перспективен
шахматист. Първият си успех пости
га през 1980 г. на турнира „Морско
конче” във Варна – 1 м. с 7,5 т. от 9.
Ето и по-важните резултати от въз
ходящото му развитие през следва
щите години: 1982 г. – Приморско,
юноши – 1 м. с 7 т. от 9; 1985 г. Ре
публикански шампион за юноши с
отбора на Славия, на РИП за юно
ши в Толбухин, 7-11 м. с 5,5 т. от 9;
1986 г. Републикански шампион със
Славия за юноши старша възраст,
победител на I дъска с 6,5 т. от 7;
републикански шампион за юноши
от първенството в Хасково с 7,5 т. от
9, с отбора на Славия е победител в
IV Мемориал Септември, който е и
турнир за купата на България, побе
дител на IV дъска; на международ
ния турнир в Плевен разделя 1-5 м.
с 7,5 т. от 13 и покрива първия си
бал за международен майстор; 1987
г. – победител е в квалификацион
ния турнир за юноши в Айтос – 1-2
м. с 8 т. [+6=4-1] и получава правото
да играе на световното първенство в
Багио (Филипините), където разде
ля 16-22 м. с 7 т. от 13. Дебютира на
финала за мъже в Елените – пред
ставя се много добре – 2-6 м. с 7,5 т.
[+5=5-1],3-ти по допълнителните по
казатели, като покрива и втори бал

за международен майстор. На конг
реса на ФИДЕ в края на годината
му е присъдено това звание. На ре
публиканското отборно първенство
за мъже става шампион със Славия.
Като резерва постига 4,5 т. от 7. На
откритото първенство в Пловдив де
ли 2-6 м. с 8,5 т. от 11 (2-ри). Вклю
чен е в представителния отбор на
Славия за срещата от турнира за
купата на Европейските шампиони
със Солинген (ФРГ). Постига 1,5 т.
от 2 – печели срещу Остермайер и
реми с П. Лау; 1988 г. София, РИП,
мъже – 10-12 м. с 7,5 т. от 15, При
морско, Славия, гросмайсторски
турнир – 1 м. с 8,5 т. от 11, покрива
гросмайсторски бал, Включен е в на
ционалния отбор за мъже за Балка
ниадата в Сплит (Юг). Като резерва
играе само една партия, която гу
би. Играе в редица международни
турнири: Берн, опен – 4-8 м. с 6,5
т. от 9, Сараево, гм турнир – 7-9 м.
с 8 т. [+1=14-0], Амсетердам, ОХРА,
гм турнир – 3,5 т. от 9 [+2=3-4], Ан
тверпен, опен – 8 м. с 6,5 т. [+5=3-1],
Гронинген, опен – 2-6 м. с 6,5 т. от 9
[+4=5-0], Белград I открит турнир за
световната купа – 5 т. от 9 [+2=6-1],
1989 г. София, РИП мъже – 3-4 м. с
9,5 т. от 14 [+6=7-1] – 3-ти, шампион
с отбора на Славия от РОП, Староза
горски минерални бани, гм турнир,
„Марица-изток” – 8-9 м. с 5 т. от 12.
Дортмунд, опен – 8-13 м. с 8 т. от 11,
Баден-Баден, опен – 1-2 м. с 7,5 т. от
9, Остенде, опен – 7-15 м. с 6,5 т. от
9. В края на 1989 г. с отбора на Бъл
гария е 5-ти на Европейското отбор
но първенство в Хайфа – 2,5 т. от 6
[+1=3-2]. 1990 г. Стара Загора, зона
лен турнир за световно първенство
– 10 м. с 5 т. [+1=8-3], РИП мъже
– 5-8 м. с 8 т. от 15 [+3=10-2], Дирен,
опен – 20 м. с 5 т. от 9; 1991 г. С от
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бора на Славия печели бронзовите
медали от РОП, играе в отбора до
25 г. в мач-турнира на поколенията
– на III дъска постига 2,5 т. [+1=31],на турнира в Авилес дели 5-8 м. с
6,5 т. от 9; през 1992 г. отново е 3-ти
с отбора на Славия в РОП, в Нови
Сад, гм турнир, 8 м. с 5,5 т. [+3=53], в Олот,опен – 7-9 м. с 6 т. от 9;
1994 г. Капел ле Гранд – 3-19 м. с 6,5
т. [+5=3-1]. През 1995 г. участва за
последен път в индивидуалното пър
венство за мъже, което се провежда
по нокаут системата. След като от
странява Д. Божков с 1,5:0,5, във 2
кръг отстъпва пред гросмайстор Н.
Киров. В следващите години рязко
ограничава шахматните си изяви. В
момента не се занимава с шахмат.
К. Нинов (2405) – Н. Пъдевски (2425) [A90]
Турнир на Поколенията, София, 1991 г.
(2), 1991

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Nf6 4.Bg2 d5
5.Nh3 Bd6 6.0–0 c6 7.Bf4 0–0 8.Qc2
b6 9.Nd2 Bb7 10.Rac1 Na6 11.cd5 cd5

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+-+-zpp0
9nzp-vlpsn-+0
9+-+p+p+-0
9-+-zP-vL-+0
9+-+-+-zPN0
9PzPQsNPzPLzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

12.Nc4 Nb4 13.Qd2 dc4 14.Bb7
Rb8 15.Bd6 Qd6 16.Rc4 Rb7 17.Qb4
Qb4 18.Rb4 Rc8 19.Nf4 Kf7 20.h4 Rc2
21.Rb3 Rbc7 22.Rd1 g6 23.f3 h6 24.Kf2
g5 25.hg5 hg5 26.Nd3 g4 27.Nb4 Rc1
28.Rc1 Rc1 29.Nd3 Ra1 30.Rc3 Nd5
31.Rc1 Rc1 32.Nc1 gf3 33.Kf3 Nf6
34.Nd3 Ne4 35.Nf2 Nd2 36.Kf4 Nc4
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37.b3 Na5 38.e4 Nc6 39.Nd3 Kf6
40.Ke3 fe4 41.Ke4 Ne7 42.Ne5 Nd5
43.a4 Nc3 44.Kd3 Nd5 45.Nc6 a5
46.Ne5 Kf5 47.Nd7 Nb4 48.Kc4 Nd5
49.Ne5 Ke4 50.Nc6
1-0
Нинов Николай Иванов. Роден на
21 май 1969 г. в Пазарджик. Между
народен майстор
по практически
шах и гросмай
стор по кореспон
дентен шах. С
шахмат организи
рано започва да
се занимава в род
ния си град при
треньора П. Хи
нов. Първите му по-значими изяви
са в първенствата за юноши. През
1985 г. става Балкански юношески
първенец. През следващите години
наред с участията си в практически
състезания, започва да играе и ко
респондентни партии. Това му по
мага бързо да оформи дебютния си
репертоар, да изследва основните
схеми, които играе и да се оформи
като един от най-добрите шахмат
ни теоретици в страната.Още при
първото си участие на финала за ре
публиканско индивидуално първен
ство по кореспондентен шах през
1987-1988, финал 20, се класира на
2 м.; а на 23 финал, завършил през
1992 г., заема 1 м. и става “Републи
кански шампион”. Първите му успе
хи в практическия шах идват през
1990 г., когато на индивидуалното
световно студентско първенство в
Одеса печели бронзов медал. Две
години по-късно на първенството в
Антверпен, разделя 1-3 м., но отно
во остава с бронзов медал, поради
най-слаб допълнителен показател.
През 1991 г. дебютира на финала за

републиканско индивидуално пър
венство за мъже, който се провежда
в родния му град – разделя 11-17
м. с 5 т. от 10 [+3=4-3; второто му
участие през 1996 г. е по-успешно
– в първенството, което се провежда
по системата нокаут достига до ¼
финалите. При следващите си учас
тия подобрява непрекъснато класи
рането си – през 2001 г. в Царево
дели 5-8 м. с 5,5 т. от 9 [+4=3-2], а
през 2005 г. в Плевен е 2-ри с 9 т. от
13 [+7=4-2]. Втори е и на държавно
то първенство по ускорен шах във
Видин през 1996 г. В отборните пър
венства на страната има два злат
ни медала – през 2003 г. с отбора на
“Давидов” (Сандански) и през 2005
г. с отбора на “Локомотив 2000”
(Пд). Редят се и успехите му в корес
пондентния шах – в I полуфинал на
ХII Олимпиада на ICCF на I дъска
от отбора на България постига 9 т.
от 12, с което покрива нормата и
става международен майстор по ко
респондентен шах; а на силния тур
нир в памет на аржентинския шах
матист А. Ласкураин се представя
отлично, като преизпълнява с цяла
точка нормата за гросмайстор на
ICCF, класирайки се на 2 м. с 11 т.
от 14. С това звание е удостоен през
2000 г. В периода 1998-1999 г. е зам.
главен редактор на сп. “Шахматна
мисъл”, а през 2005 г. е зам. ръко
водител на Националната детскоюношеска школа. През последните
години играе предимно в чужбина,
където има редица призови места в
реномирани открити турнири.
Ив. К. Иванов – Н. Нинов [C27]
Финал, 20, (1987 – 1988)

1.e4 e5 2.Nc3 Nf6 3.Bc4 Ne4 4.Qh5
Nd6 5.Bb3 Nc6 6.Nb5 g6 7.Qf3 f5
8.Qd5

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzpp+-+p0
9-+nsn-+p+0
9+N+Qzpp+-0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tR-vL-mK-sNR0
xiiiiiiiiy

8...Qe7 9.Nc7 Kd8 10.Na8 b6
11.Nb6 ab6 12.Qf3 Bb7 13.d3 Nd4
14.Qh3 f4 15.Bd2 h5 16.0–0–0 g5 17.f3
N6f5 18.g4 Nh4 19.Rf1 hg4 20.Qg4 d6
21.Nh3 Bc8 22.Qg5 Bh3 23.Qe7 Be7
24.Bd5 Bf1 25.Rf1 Nhf5 26.Rf2 Ne3
27.Be3 fe3
0-1
Нинов Славчо Якимов. Роден на
12 юли 1927 г. в Берковица. Завър
шил е ВМИ в Со
фия през 1954
г. От тогава до
1990 г. работи
като лекар. Пен
сионер. Шахмат
играе от 14 го
дишна възраст.
Участвал е в град
ски, околийски и
окръжни първенства в Берковица,
Враца и Варна. Състезателните
му успехи не са много високи, тъй
като професионалните му задълже
ния не му позволяват да отсъства
продължително от работа. Достига
до кандидат майстор, с което зва
ние е утвърден през 1968 г. Изявя
ва се като много добър организатор
и шахматен педагог. Един от ос
новните помощници на мс Г. Дас
калов при организирането на Вар
ненската детско-юношеска школа
през 1962 г. и лектор в нея. Съдия
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републиканска категория. Бил е
главен съдия на два международ
ни турнира във Варна, на детския
турнир „Морско конче”, както и на
десетки други работнически, ок
ръжни, републикански първенства
и турнири за мъже, жени, юноши
и девойки. Дългогодишен член на
Варненската окръжна секция по
шахмат и на съдийската комисия.
С подчертан вкус към съхраняване
и систематизиране на шахматната
история на Варна.
Нинов
Харалампи
Иванов.
Роден на 17 май 1923 г. в София.
В периода 1940-1941 г. участва
в ученическите първенства в
Столицата. Утвърждава се като един
от най-добрите млади шахматисти
през тези години. Лидер е на
юношеския национален отбор в
срещата България – Румъния в
Русе и Гюргево през май 1943 г. На
I дъска постига 2,5 т. от 4. Участва
в държавното първенство на
страната през 1945 г. – 19 м. с 7,5 т.
[+4=7-10]. Играе с успех в градските
отборни първенства на София през
1947 г. и 1948 г. През 1948 г. участва
и в полуфинала за републиканско
първенство във Варна – 6-7 м. с 8
т. [+7=2-5]. В следващите години
рядко участва в състезания, а след
1963 г. прекратява състезателната
си дейност.
Àò. Êîëàðîâ – Õ. Íèíîâ [D75]
Полуфинал, Варна, 1948 г.

1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.g3 Bg7 4.c4
0–0 5.Nc3 d5 6.cd5 Nd5 7.Bg2 c5
8.0–0 Nc6 9.e3 cd4 10.Nd5 Qd5
11.Nd4 Qc5 12.Nc6 bc6 13.Qa4 Rb8
14.Qc6 Qc6 15.Bc6 Be6 16.Ba4 Bb2
17.Bb2 Rb2 18.Bb3 Bh3 19.Rfd1 Rc8
20.Rab1 Re2 21.Rd4 g5 22.Rbd1 Kg7
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23.R4d3 h6 24.Rd4 Rc6 25.R4d2 Rd2
26.Rd2 Rc1 27.Rd1 Rc3 28.e4 Bg4
29.Re1 Bf3 30.h3 Rd3 31.Bc2 Rd2
32.Bb3 h5 33.e5 g4 34.hg4 hg4 35.e6
f6 36.Rb1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-zp-mk-0
9-+-+Pzp-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+p+0
9+L+-+lzP-0
9P+-tr-zP-+0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

36...Rd8
Bd1

37.Bd1

Rd1

38.Rd1
0-1

Ноев Нотко. Роден на 28 януари
1956 г. в Плевен. С магията на шах
матната игра се
запознава през
60-те години в
плевенския шах
матен клуб, на
миращ се неда
лече от родния
му дом. Упори
то се занимава,
напредва бързо
и се утвърждава като един от найдобрите и перспективни млади пле
венски шахматисти. Става градски
и окръжен шампион. Участва в ре
публиканските индивидуални и от
борни първенства. Почти винаги се
класира в челото, но не и сред побе
дителите. Твърде млад се преориен
тира към анализаторска и треньор
ска работа. През януари 1976 г. Н.
Спиридонов го кани да му помага в
тройния мач за титлата в Перник с
Евг. Ерменков и Н. Радев. През тези
години Н. Ноев е студент в Пловдив.

След завръщането си в родния град
се включва активно в шахматния
живот. Назначен е за старши тре
ньор към създадения ШК “Полет”
към ДФС “Спартак”. Подбира много
талантливи деца и за кратко време
успява да подготви редица добри
играчи. Утвърждава се като един
от най-добрите и перспективни тре
ньори. Паралелно с треньорската
дейност се изявява и като добър ор
ганизатор – организира и провежда
5 силни международни турнири за
мъже. След разпадането на клуба
през 1987 г. завършва ВИФ “Г. Ди
митров”, специалност “шахмат”.
След това отново се занимава с пре
подавателска дейност в Пионерския
дом в Плевен. Един от създателите
на ШК “Дракон”, в който поставя ос
новите на силна детско-юношеска
школа. След кратко, но тежко боле
дуване умира на 6 август 1999 г. в
Плевен.

Н. Ноев – В. Лушинович (2260) [A31]
Вроцлав-B (6), 1980 г.

1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 g6 4.d4 cd4
5.Nd4 d6 6.g3 Bd7 7.Bg2 Nc6 8.0–0
Bg7 9.Nc6 bc6 10.Qa4 Qc8 11.Rd1 0–0
12.Bg5 h6 13.Bf4 g5 14.Bd2 d5 15.cd5
cd5 16.Qa3 e6 17.Rac1 Qb7 18.Be3
Rfb8 19.b3 Bf8 20.Qb2 Bg7 21.Bd4
Ne8 22.Bg7 Ng7 23.e4 d4 24.Rd4 Bc6
25.Rd6 Rc8 26.Rc6 Qc6 27.e5 Qe8
28.Ba8 Ra8 29.Ne4 Qb5

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zp-+-+psn-0
9-+-+p+-zp0
9+q+-zP-zp-0
9-+-+N+-+0
9+P+-+-zP-0
9PwQ-+-zP-zP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

30.Nf6 Kh8 31.Qc2 Nf5

1-0
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