В
Вагалински Стоимен. Роден
през 1951 г. в Благоевград. Сред
ното си образование завършва в
родния си град. Като шахматист
израства в местния пионерски
дом. Оформя се като най-добрия
млад шахматист на Благоевград
ски окръг в края на 60-те години
на миналия век. С юношеския от
бор на окръга през 1969 г. заема 5
м. в републиканското първенство.
На I дъска постига 5-ти резултат
– 4 т. [+2=4-3]. Многократен град
ски и окръжен шампион на Благо
евград, в представителният отбор
на който дълги години играе на
I дъска. През 1978 г. играе на ¼
финала за републиканско първен
ство – 8-14 м. с 5 т. от 9. През 1979
г. на открития турнир в Пловдив
разделя 5-7 м. с 6,5 т., а в При
морско – 6-12 м. с 6,5 т. от 9, през
1980 г. на IV фестивал „Варнен
ско лято“ разделя 5-15 м. с 6,5 т.
от 9. Рядко участва в други състе
зания От края на 80-те години се
оттегля от активна състезателна
дейност. Умира през 1999 г.
Ваклинов Атанас Христов. Ро
ден на 18 юни 1979 г. в Дупница.
С шахмат се за
нимава от края
на 80-те години
на миналия век.
Откритие на тре
ньора С. Пешев.
Завършва НХГ
„Св. Св. Кирил и
Методии” в Бла
гоевград. Упори
то изучава шах
матната теория и с успех участва
в шахматни състезания от нача
лото на 90-те години. През 1993 г.
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разделя 2-3 място на първото със
тезание по ускорен шах за каде
ти в страната, проведено в Старо
загорски минерални бани. През
1994 и 1995 г. е шампион за юно
ши до 16 г. Участва на световно
то първенство в Сегед (Унг) през
1994 г. и на европейското в Уган
(Пол) през 1995 г.; през 1995 г. е
2-ри на ДИП до 18 г. на класичес
ка контрола и разделя 1-4 място
на първенството по блиц. От дър
жавните индивидуални първен
ства за юноши има още един ме
дал – бронзов до 20 г. през 1998 г.
Сполучливи са изявите му и при
мъжете на полуфинала в Перник
през 1996 г. с 6,5 т. от 9, разделя
1-8 м. и покрива бал за майстор
на спорта. През 1997 г. дебютира
на финала в Шумен, който е по
швейцарската система – постига
4,5 т. от 9 [+2=5-2]. През 1998 г.
на полуфинала в Казанлък разде
ля 3-10 м. с 6,5 т. Впоследствие
е допуснат и играе на финала в
родния си град, където с 6 т. от
12 [+4=4-4] заема 8 м. През съща
та година с отбора на Дупница
печели бронзов медал от ДОП за
мъже. Майстор на спорта. В сво
бодното си време се занимава с
музика, свири на пиано. През пос
ледните години не участва в със
тезания.
Вл. Георгиев – Ат. Ваклинов [B10]
Първенство на България, Дупница,
1998 г.

1.c4 c6 2.e4 e5 3.¤f3 Qa5 4.¤c3 ¤f6
5.Qc2 Bd6 6.Be2 0–0 7.0–0 ¦e8 8.a3 Bf8
9.d4 ed4 10.¤d4 d6 11.Bf4 ¤bd7 12.¦ad1
a6 13.Kh1 ¤e5 14.Bc1 Qc7 15.Bg5 ¤ed7
16.f4 b5 17.e5 de5 18.fe5 ¤e5 19.Bf6 gf6
20.cb5 cb5 21.¤d5 Qc2 22.¤c2 ¦e6 23.¤c7
¦c6 24.¤a8 ¦c2 25.¦c1 ¦e2 26.¦c8 ¦b2
27.¤c7 ¦c2 28.h3 a5 29.¦b1 b4 30.ab4
ab4 31.¦b3 h5 32.¦g3 ¤g6 33.¦d3

XIIIIIIIIY
9-+R+-vlk+0
9+-sN-+p+-0
9-+-+-zpn+0
9+-+-+-+p0
9-zp-+-+-+0
9+-+R+-+P0
9-+r+-+P+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

33...b3 34.¦b3 ¦c1 35.Kh2 ¦c7
36.¦c7 Bd6 37.g3 Bc7 38.Kg2 f5
39.¦b5 Be5 40.Kf3 Kg7 41.h4 Kf6
42.¦b6 Ke7 43.¦b7 Ke6 44.¦b6
Bd6 45.¦b5 f4 46.gf4 ¤h4 47.Kf2
f5 48.¦b7 ¤g6 49.¦h7 h4
0-1
Вангелов Александър Вангелов.
Роден на 6 декември 1924 г. в Дупни
ца. Кандидат май
стор по шахмат.
Основател
на
шахматната сек
ция при ДФС “Ма
рек” и пръв нейн
председател. Със
тезател, треньор
и обществен дея
тел. Седемкратен
шампион на Дупница [1949, 1950,
1951, 1955, 1958, 1962, 1967]. Дълго
годишен участник в отбора на “Ма
рек”. Работи като банков служител
и зам. директор на БНБ в Дупница.
Умира на 17 август 1979 г.
Вангелов Георги Ангелов. Роден
през 1934 г. С шахмат се занимава от
ученическите си години. Като студент,
(завършил е ядрена физика), участва
в редица състезания и се оформя като
силен практик. Дълги години работи в
АЕЦ „Козлодуй”. Участва в шахматния
живот на Врачански окръг. Майстор

на спорта от 1974
г. Епизодично, по
ради служебната
си заетост, участва
в състезания извън
Врачанско.Най-го
лемият му успех е
първото място на
открития турнир в
Албена през 1978
г. – 9 т. от 11. Умира през 1989 г.
М. Янсен – Г. Вангелов [E81]
Албена, 1978 г.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4
d6 5.f3 0–0 6.Bg5 c5 7.d5 Qa5 8.Qd2
a6 9.0–0–0 b5 10.cb5 ab5 11.Bb5 Ba6
12.Ba4 Ne4 13.Ne4 Qa4 14.Kb1

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9+-+-zppvlp0
9l+-zp-+p+0
9+-zpP+-vL-0
9q+-+N+-+0
9+-+-+P+-0
9PzP-wQ-+PzP0
9+K+R+-sNR0
xiiiiiiiiy

14...Qa2 15.Ka2 Bd3 16.Kb3 c4
17.Kb4 Na6 18.Kb5 Rfb8 19.Kc6 Rc8
20.Kb7 Rc7 21.Ka8 Bd4
0-1
Ванев Харалампи Иванов. Роден на
19 декември 1940 г. в Пловдив. През
1967 г. завършва
ВМЕИ в София.
Дълги години ра
боти като инже
нер и стопански
ръководител. Още
от ученическите
си години се зани
мава активно със
спорт. Играе бас
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кетбол в отбора на Локомотив (Пд), а
като студент – в Академик (Сф). Един
от големите спортни деятели на Плов
див. От 1980 г. непрекъснато е в упра
вителния съвет на футболния клуб
Локомотив (Пд). През 1999 г. е избран
за председател на УС на ШК “Локомо
тив” (Пд). За кратко време успява да
сплоти представителните отбори на
клуба, които неизменно са в челните
места на държавните отборни първен
ства за мъже и жени. Членовете на
клуба печелят много медали от инди
видуалните първенства. Победители
са в редица международни турнири.
На последната олимпиада в Торино
(Ит), 4-ма състезатели на Локомотив
играят в националните отбори. В пе
риода 2003-2005 г. е член на УС на БФ
Шахмат. Главен организатор на откри
тия турнир Мемориал “Г. Трингов”.
Носител на почетния знак на Плов
див. Голям любител на изобразително
то изкуство.
Ванков Стоян Георгиев. Роден на
30 декември 1945 г. в Сливен. Май
стор на спорта.
Като шахматист
израства и се
оформя в Сливен
ската шахматна
школа. Един от
най-добрите юно
ши за времето си
в окръга и страна
та. В републикан
ското първенство за юноши дебюти
ра през 1963 г. в София, където се
представя много добре и става кан
дидат майстор. Много добре играе и
при второто си участие през 1964 г. в
Казанлък – 6-11 м. с 5,5 т. от 9. В след
ващите години се утвърждава като
един от най-силните сливенски шах
матисти. Многократен градски и ок
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ръжен шампион. В I открит турнир
„Сини камъни” през 1991 г. заема 2
м..Участва и в останалите 13 прове
дени турнири, като в последния ХIV
турнир печели наградата за най-доб
ре представил се ветеран.
Като капитан на отбора на Сли
вен и играещ на I дъска, постига
добри резултати срещу редица сил
ни шахматисти в т.ч и гросмайсто
ри. Един от учредителите през 1991
г. на ШК „Темп” Член на УС два ман
дата, до 1997 г. Дейно се включва в
организирането на ученически гру
пи в ХI СОУ. Негов възпитаник е Т.
Бонев – медалист от редица държав
ни първенства в различните въз
растови групи. Един от активните
кореспондентни шахматисти през
последните години на миналия век.
В кореспондентните турнири нами
ра истинското си поприще, в кои
то успешно експериментира много
собствени идеи. Победител е във
финал 20 с великолепния резултат
– 14,5 т. [+13=3-0] Постижението от
90.63% е уникален резултат, пости
ган в кореспондентни състезания.
Успешно участва и в международ
ни кореспондентни турнири като
I мемориал Бахаров ,организиран
от ШК „Темп”. В турнира Donau –
Strom der Freunschaft се представя
много добре на I дъска – 5 т. [+3=41] Дългогодишен ръководител на
отдел масова физкултура и спорт
към ОС на БСФС Сливен. Участва
активно в организацията на всички
шахматни мероприятия на града и
окръга. Умира на 5.11.2006 г. в Сли
вен.
Ст. Ванков – Н. Пъдевски [B23]
Отборно първенство, Пловдив, 1997 г.

1.e4 e6 2.Nc3 c5 3.Nf3 Nc6 4.d3 d6
5.g3 g6 6.Bg2 Bg7 7.0‑0 Nge7 8.Be3

Nd4 9.Nh4 0‑0 10.Qd2 Rb8 11.Rae1 b5
12.Nd1 b4 13.c3 bc3 14.bc3 Ndc6 15.f4
f5 16.ef5 gf5

XIIIIIIIIY
9-trlwq-trk+0
9zp-+-sn-vlp0
9-+nzpp+-+0
9+-zp-+p+-0
9-+-+-zP-sN0
9+-zPPvL-zP-0
9P+-wQ-+LzP0
9+-+NtRRmK-0
xiiiiiiiiy

17.g4 fg4 18.f5 ef5 19.Bg5 Qd7
20.Ne3 d5 21.Ng4 fg4 22.Rf8 Kf8
23.Qf4 Nf5 24.Nf5 Qf5 25.Qd6
1-0
Вартазармян Мъгърдич. Роден
на 15 март 1907 г. Като шахматист
се изявява в Пловдив, а по-късно и в
София. Участник в първия голям тур
нир в Пловдив през 1937 г., където
заема 7 място с 2,5 т. от 8 [+2=1-5]. В
София играе в първенствата на ДФС
Септември, в градски индивидуални
и отборни първенства. Има победи
срещу редица известни за времето
си български шахматисти. В края на
80-те години се преселва във Фран
ция. Умира в Париж през 1990 г.
В. Косачки – М. Вартазармян [C18]
Градско отборно първенство на София,
1959

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 Bb4 4.e5 c5
5.a3 Bc3 6.bc3 ¤c6 7.Qg4 ¤ge7 8.Qg7
¦g8 9.Qh7 cd4 10.¤f3 Qc7 11.Bd2
¤e5 12.¤d4 Bd7 13.¤b5 Bb5 14.Bb5
¤5c6 15.0–0 Kd7 16.g3 ¦af8 17.c4
Kc8 18.cd5 ¤d5 19.c4 ¤f6 20.Qh3
¤d4 21.Be3 ¤f3 22.Kh1 ¤g4 23.Kg2
¤fh2 24.Qh5 ¤e3
0-1
Васева Олга Николаева. Родена на
6 юли 1984 г. в Дупница. Възпита

ничка в дупниш
ката шахматна
школа. В състе
зания участва ак
тивно малко по
вече от 5 години.
Утвърждава
се
като една от мла
дите шахматни
надежди в страна
та. Дебютът є на голямата шахмат
на сцена е през 1996 г. във Варна на
турнира „Морско конче”. Разделя 4-6
м. с 4 т. от 7. На следващата година
вече е победителка сред девойките
до 14 г. Това я стимулира, да работи
още по-целенасочено и задълбоче
но. През 1998 г. отбелязва качествен
ръст в развитието си. Играе в РИП
на 2 възрастови групи, от които пе
чели 2 медала. В своята група, до 14
г. е шампионка, а до 20 г. е на 3 м.
Участва на Световното първенство
за девойки до 14 г. в Оропеса дел
Мар (Исп), където в спор с 69 моми
чета от целия свят остава в средата
на таблицата за крайното класиране
с 5,5 т. от 11. През 1999 г. играе в пър
венствата на всички възрастови гру
пи от 14 до 20 г., но не успява да спе
чели нито един медал: РИП до 14 г.
– 4 м с 5 т.; до 16 г. дели 6-10 м. с 4 т.,
в първенството по блиц – 4 м. с 5 т., в
първенствата до 18 г. и до 20 г. пости
га един и същ резултат – разделя 6-8
м. с 5,5 т. През 2000 г. Резултатите є
се стабилизират. Става шампионка
при девойките до 18 г. с убедителен
резултат – 8 т. от 9, а в квалифика
ционния турнир за определяне пред
ставителките в ЕП и СП заема 2 м.
с 3,5 т. [+3=1-2]. Победителка е и в
турнира по ускорен шах (1-3 м. с 5
т. и най-добър допълнителен показа
тел). Играе на Европейското първен
ство за девойки до 18 г. в Калитеа
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(Гърц), където заема 13 м. с 5 т. от
9. С отбора на Капабланка (Дупни
ца) е шампионка от ДОП за девойки
(ст.в). На II дъска постига 5 т. от 6.
През 2001 г. на ДИП за девойки до
20 г. в Казанлък разделя 4-7 м. с 4,5
т. Много добре се представя на ДОП
за девойки (ст.в). С отбора на Капаб
ланка (Дупница) става шампионка.
Победителка е на II дъска с 6,5 т. от
7. В следващите години прекратява
шахматната си дейност.
Î. Âàñåâà – Ê. Áëàãîåâè÷ (2105) [C45]
EU-ch U18 девойки, Халкидики, (3),
2000 г.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4 4.Nd4
Nf6 5.Nc6 bc6 6.e5 Qe7 7.Qe2 Nd5
8.c4 Ba6 9.Nd2 g5 10.Qe4 Nf4 11.b3
h6 12.Bb2 Bg7 13.0–0–0 Ng6 14.Re1
0–0 15.g3 Rad8 16.Qe3 d5 17.f4 Rfe8
18.Bd3 gf4 19.gf4 dc4 20.Bc4 Bc4
21.Nc4 Nh4 22.Qh3 Rd5

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-zp-wqpvl-0
9-+p+-+-zp0
9+-+rzP-+-0
9-+N+-zP-sn0
9+P+-+-+Q0
9PvL-+-+-zP0
9+-mK-tR-+R0
xiiiiiiiiy

23.Rhg1 f5 24.e6

1-0

Василев Димитър Добрев. Роден на
24 май 1940 г. в Ловеч. Средното си
образование завършва в родния си
град, където за първи път се запозна
ва с правилата на шахматната игра.
След завършване на висшето си обра
зование се завръща в родния си град
и се включва активно в шахматния
живот. Инженер. Градски и окръжен
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шампион. От 1973 г. работи като тре
ньор с детски и средношколски групи
към Окръжния пионерски дом, а сега
към общински детски комплекс. Под
негово ръководство отборите на Ловеч
заемат: 1 м на републиканското отбор
но първенство за пионери в Ихтиман
през 1980 г.; 2 м в Ловеч през 1978 г.; 3
място за пионерки през 1979 г. в Русе;
3 м в Мездра през 1977 г.; 1 място при
пионерските дружини в с. Кранево.
Василев Милен Атанасов. Роден на
6 юни 1978 г. в Бургас. Правилата на
шахматната игра
научава 6-годи
шен. На 8 години
вече
посещава
шахматния кръ
жок, подготвя се
под ръководство
то на треньора Т.
Янков и започва
да участва в състе
зания. През 1988
г. прави своя международен дебют
– играе на световното първенство за
юноши до 10 г. в Темишоара (Рум).
До последния кръг участва активно
в борбата за медалите. Решителна за
крайното класиране се оказва парти
ята му с Вилориа (САЩ), в която през
цялото време има преимущество, но
не успява да го реализира. Америка
нецът става шампион, а той разделя
4-5 м. с 7,5 т. от 11. През същата годи
на с отбора на Нефтохимик (Бс) ста
ва комплексен победител и носител
на купата „Бузлуджански конгрес”.
Победител е на II дъска с 6 т. от 7.
В следващите години продължават
стабилните му изяви, които го утвър
ждават сред най-добрите и перспек
тивни млади шахматисти в страна
та. На турнира „Морско конче” във
Варна през 1989 г. дели 1-5 м. с 7 т.,

а през 1990 г. е на 2 м. с 7,5 т. На
юношеския турнир „Бузлуджа’90” в
Казанлък е победител сред юношите
до 12 г. с 6 т. През 1991 г. на квали
фикационния турнир за определяне
на участниците за СП и ЕП до 14 г.
остава на 3 м. с 4 т. от 8, а през 1992
г. на РИП до 14 г. в Казанлък е на 2
м. с 5,5 т. от 7, а през 1993 г. на РИП
до 16 г. в София дели 2-3 м. с 5,5 т.
от 7 (3-ти по допълнителните показа
тели). През 1994 г. печели 2 медала
от РИП за юноши – в Ямбол е 3 –ти
до 20 г. с 6,5 т. от 9, а в Старозагор
ските минерални бани е 2-ри в пър
венството по ускорен шах до 16 г. с
6 т. от 7, на класическата контрола
дели 4-6 м. (4-ти) с 5 т. от 7. Играе
в силния открит турнир на Елените,
където постига 5,5 т. от 9 и печели
наградата за най-добре представил
се неградиран шахматист. Участва и
в I Европейско първенство по учили
щен шах в Чанак кале (Тур) – с отбо
ра на България е 5-ти. Най-големият
му успех през 1995 г. е 2-3 м. с отбора
на Нефтохимик (Бс) в „Б” група. На
РИП до 20 г. в Павел баня дели 1620 м. с 5 т. а на блиц е 3-ти с6,5 т. В
първенството до 18 г. е на 7 м. с 4,5 т.
от 7. През 1996 г. в Шумен, на РИП
до 20 г. дели 1-3 м. (2-ри) с 6,5 т. от 9.
Много добре се представя и в първен
ството на „Б” група в Перник, където
става победител на III дъска с 6 т. от
7, а отборът му заема 1 м. и играе ус
пешно в „А” група. Участва на ЕП за
юноши до 20 г. в Сиофик. Стартира
лошо (0,5 т. от 4) и въпреки усилия
та му в следващите кръгове, остава
на 33 м. с 5 т. [+3=4-4]. През 1997 г.
отново печели медал от РИП за юно
ши до 20 г., дели 1-3 м. с 5,5 т. от 7
(3-ти) и получава правото да играе
на финала за мъже в Шумен, кйто
се провежда по швейцарската сис

тема. Представя се сравнително доб
ре, като в крайното класиране дели
8-13 м. с 5 т. от 9. Пробивът му към
върховете на българския шахмат
продължава и през 1998 г.- на полу
финала в Казанлък разделя 3-10 м.
с 6,5 т. от 9 и се класира за финала.
В Дупница обаче играта му е неуве
рена – 13 м. с 3,5 т. [+1=3-8]. В отк
рития турнир Сини камъни, 9-19 м.
с 5 т. от 9. На полуфинала в Банкя
през 2000 г. разделя 6-11 м. с 6,5 т.
от 9. Победител е в републиканското
индивидуално студентско първен
ство във Варна с 6,5 т. от 8. Участва
в световното студентско първенство
във Варна – 22 м. с 4,5 т. [+4=1-4].
В края на годината играе в турнира
„Г. Гешев-3” в София, за повишаване
на международния си коефициент.
Класира се на 4-9 м. с 6 т. от 9. За
трети път играе на финала за мъже,
който се провежда в Асеновград. На
международния турнир в Бургас за
ема 2 м. с 10,5 т. [+9=3-2] и покрива
втори бал за международен майстор.
През 2001 г. играе и в турнира „Г. Ге
шев-6”, в който разделя 2-4 м. с 6,5 т.
от 9. Победител е в открития турнир
в Шабла с 8 т. от 9. Отново играе на
финала на ДИП в Царево, който се
провежда по швейцарската система,
9-15 м. с 5 т. На ДОП в Пампорово
заема 4-5 м. с отбора на Лукойл-Неф
тохимик, втори е на III дъска с 5 т. от
7; на международния турнир в Бур
гас дели 5-6 м. с 6,5 т. [+3=7-1]. През
следващите години играе в редица
престижни състезания, непрекъсна
то повишава резултатите си, за да
стигне до покриването на гросмай
сторската норма през 2006 г. По-доб
ри резултати постига на откритото
първенство в Пловдив, 2002 г., 1-6 м.
с 6 т. от 7; Слънчев бряг, Мемориал
Георгиев – Кесаровски, 2003 г., 1-2 м.
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с 7 т. от 9 (победител); 2005 г., 3-4 м.
с 6,5 т. от 9; Тетевен, 2004 г., 1-5 м. с
7 т. от 9 (3-ти); Банкя, 2002 г., Ѕ фи
нал, 2-15 м. с 5 т. от 7, класира се за
финала, но отпада на 1/16 финалите;
на полуфинала в Плевен през 2006
г. дели 2-6 м. с 6,5 т. от 9 и за 6-ти
път получава правото да играе сред
най-силните български шахматис
ти. Представянето му в Свиленград
е най-добро от всичките му участия
до този момент – 9 м. с 5,5 т. [+1=9-2].
На ДОП с отбора на Лукойл – Неф
тохимик, печели първото място през
2006 г., победител е сред резервите с
3,5 т. от 5; през 2005 г. е със сребъ
рен медал, 2-ри на V дъска с 4 т. от
5; а през 2002 г. – бронзов медал (3-4
м), като на II дъска постига 4 т. от 7.
Дос Ерманас (Исп), 2002 г., 17 м. с 6
т.; Кутро (Ит),2002 г., 6 м. с 5,5 т.; Из
мир (Тур), 2002 г., 5,5 т.; Марсилия
(Фр), 2003 г., 6-10 м. с 6,5 т.; Нойхау
зен (Герм), 2004 г., кръгов турнир по
шевенингенската система – 1 м. с 7,5
т. [+5=5-0]; Ерандио (Исп), 2004 г., 46 м. с 5,5 т. от 7; Бьоблинген (Герм),
2004 г. 3-12 м. с 7 т.; Рошфорд (Фр),
2006 г., 1 м. с 7,5 т. [+6=3-0], покри
ва първият си гросмайсторски бал;
Истанбул (Тур), 2006 г.,15 м. с 7 т. от
9; Измир (Тур), 2006 г.3-4 м. с 8 т. от
9, с 2-ри гросмайсторски бал.; Побе
дител е в гросмайсторския турнир
в София,2006 г. с 9 т. [+7=4-0] като
отново покрива гросмайсторската
норма. Участва с успех в отборното
първенство на германия.Предстои
утвърждаването му за гросмайстор.
Ì. Âàñèëåâ (2429) – Ñ. Àòàëèê (2619) [E16]
5th Измир, опен (4), 2006 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.g3 Bb7
5.Bg2 Bb4 6.Bd2 a5 7.0–0 0–0 8.a3
Bd2 9.Qd2 d6 10.Nc3 Ne4 11.Ne4
Be4 12.Qe3 Bb7 13.Qd3 Ra7 14.d5 e5
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15.b4 f5 16.Qd2 Bc8 17.Ng5 Qf6 18.c5
ab4 19.ab4 Ra1 20.Ra1 bc5 21.bc5 e4
22.Ra7 h6 23.Nh3 Na6 24.c6 g5 25.Qa5
f4 26.g4 f3 27.ef3 ef3 28.Bf1 Qd4

XIIIIIIIIY
9-+l+-trk+0
9tR-zp-+-+-0
9n+Pzp-+-zp0
9wQ-+P+-zp-0
9-+-wq-+P+0
9+-+-+p+N0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

29.Ra6 Qg4 30.Kh1 Ba6 31.Qa6
Qd4 32.Qd3 Qd3 33.Bd3 g4 34.Ng1
Kg7 35.h3 g3 36.h4 Rf4 37.fg3 Rd4
38.Ba6 Rd1 39.Kh2 f2 40.Nf3 f1Q
41.Bf1 Rf1 42.Nd4 Rf7 43.g4 Kf6
44.Nf5 Rh7 45.Nh6 Ke5 46.g5 Kd5
47.Kg3 Ke6 48.Kg4 d5 49.Nf5 Rh8
50.h5 Rd8 51.Nd4 Ke5 52.h6 Kd4
53.g6 Kc5 54.h7 Rh8 55.Kg5 d4 56.g7
Rh7 57.g8Q Rh2 58.Qf8 Kc6 59.Qf6
Kb7 60.Qd4 Ra2 61.Qd5
1-0
Василев Николай Цветанов. Роден
на 4 март 1969 г. в София. Майстор на
спорта от 1985 г. Като шахматист из
раства и се оформя в детско-юношес
ката школа на Славия. През 1986 г.
е републикански шампион за юноши
старша възраст с отбора на Славия.
Победител е на II дъска с 4,5 т. от 6;
през 1987 г. в РИП за юноши до 18 г.
във В. Търново дели 1-3 м. с 6,5 т. от 9
(2-ри по допълнителни показатели),
в РОП за юноши (ст в) – 2-3 м. със Сла
вия, победител на I дъска с 5,5 т. от 7;
1988 г. Шумен, РИП, юноши – 3 м. с
6,5 т. от 9, Елхово, полуфинал мъже,
12-21 м. с 6 т. от 11, Пловдив, открито
първенство – 8-18 м. с 8 т. от 11, Пав
ликени, I опен по ускорен шах – 15-

30 м. с 6 т. от 9. С отбора на Славия
е носител на купата на България, в
VI Мемориал Септември. Победител
е на IV дъска с 5,5 т. от 7. 1989 г. Вар
на, РИП юноши – 10-16 м. с 6 т. от
11. В следващите години изявите му
постепенно избледняват и почти не
участва в състезания.
Василев Петър. Роден на 29 де
кември 1969 г. в Троян. С шахмат се
занимава от 15годишна възраст.
Изявите му са
свързани с корес
пондентния шах.
През 1986 г. редак
цията на в-к „На
родно
младеж”
организира дву
бой между чита
телите и една от най-добрите по това
време компютърни програми. Той е
сред най-активните читатели. В офи
циални състезания по кореспонден
тен шах се включва през 1987 г. и за
кратко време постига много добри ре
зултати: турнир 177/В – 1 място; КБ1/ПФ-5 – 2-3 място; ПФ/109 – 1-2 мяс
то, класира се за финала; КБ-2/ПФ-2
– 2 място. Дебютът му на финалите е
повече от отличен. В оспорвана борба
с 4 бивши републикански шампиони
и 6 майстори на спорта, той разделя
първото място, но е обявен за шампи
он, поради по-добрия си допълните
лен показател. Играе и във Ф/32, но
представянето му този път е много
по-слабо – 8 м.
Василев Пламен Анатолиев. Роден
на 30 септември1990 г. в Плевен. С
шахмат се занимава от 6 годишен.
Правилата на играта научава при тре
ньора Н.Ноев. След това тренира при
С. Йорданова, З. Тинкова, Хр.Илиева,

И. Колев. В нача
лото на спортната
си кариера е състе
зател на „Плевен
XXI“, по-късно на
„Спартак Плевен
XXI“. Първият си
медал от държав
ните първенства
печели през 2002
г. – 2 м. на ДОП за юноши младша
възраст от състезанието в Разград.
Други значими успехи: 2003 г., Русе,
Купа „Пристис“-3 м; Варна,„Морско
конче“, 2 м.; Европейско индивидуал
но първенство по ускорен шах в Сър
бия - 4 м.; Враца, ДОП до 14 г. – 1 м.;
ДИП -3 м.; 2004 г., ДИП - 2 м.; ДИП
по блиц – 2 м.;,Балканско първенство
в Гърция - 1 м.; 2005 г., ДИП - 3 м.;
ДИП по ускорен шах - 2 м.; Мемори
ал „Алеко“–1 м.; ДОП, Разград – 1 м.;
2006 г., „Морско конче“- 3 м.; Стара
Загора, Мемориал „Васил Калчев“-1
м. до 18 г.; ДИП по ускорен шах- 2 м.;
2007 г., Истанбул, Студентска олимпи
ада-4 м.; Многокоратен междуоблас
тен първенец, призьор от редица отк
рити турнири. В момента е ученик в
МГ „Гео Милев“ Плевен.
Василев Стефан. Роден през 1926
г. в София. Работи като кадрови
офицер в Министерството на вът
решните работи. Високо ерудира
на и интелигентна личност. През
1958 г. е избран за член на Бюрото
на Републиканската секция по шах
мат и преизбран през 1962 г. Един
от активните и компетентни члено
ве, с принос за изграждане и утвър
ждаване на новата структура на
шахматното движение в страната.
Водач на националния студентски
отбор на световното първенство в
Будапеща през 1959 г., където пос
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тига най-големия си успех – спечел
ването на световната титла. Прид
ружавал е редица шахматисти, по
тяхно желание, при участието им
в международни турнири. Активен
участник в подготовката и провеж
дането на ХV шахматна олимпиа
да на Златните пясъци. В ръковод
ството на БФ Шахмат е до края на
60-те години.
Василева Вероника Анатолиева.
Родена на 10 декември 1995 г. в Пле
в е н . У ч е н ич к а
в СОУ “Иван Ва
зов” в родния си
град. С шахмат
започва да се за
нимава от 6 го
дишна възраст
при Хр. Илиева,
а след това при
И.Колев.Спече
лила е много медали и купи от дър
жавни и международни турнири.
По-значимите є успехи са: 2005 г.
– Балканско първенство в Гърция
– 1 м. до 14 г.; Търновска царица,
1м. до 10 г.; Морско конче – 3 м. до
10 г.; ДИП, класически шах- 3 м.
до 10 г.; ДИП блиц- 3 м. до 10 г.;
ДОП – 2 м. до 18 г.; Европейско пър
венство на училищните отбори във
Варна – 1 м. до 10 г.; 2006 г. Морско
конче – 1 м. до 12 г.; ДИП, ускорен
шах – 2 м. до 12 г.; 2007 г., ДИП,
блиц - 2м до 12 г. ;”Морско конче”2 м до 12 г.; ДОП до 12 г. - 2м ; ДОП
до 16 г. 1м на I дъска.
Василева–Седоева Росица Дра
гостинова. Родена на 27 юни 1949
г. в Добрич. Средното си образова
ние завършва през 1967 г. в Мате
матическата гимназия в родния
си град, а през 1977 г. завършва
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и Медицинския
университет във
Варна. Специа
лизира детски бо
лести и в продъл
жение на повече
от 22 години ра
боти като педиа
тър. Шахмат за
почва да играе
през 1963 г. Първият є треньор е
Ж. Кайкамджозов, а след премес
тването є във Варна, продължава
усъвършенстването си в школата
на Г. Даскалов. Бързо напредва и с
успех участва в редица състезания,
в т.ч. и първите републикански ин
дивидуални първенства за девой
ки, от които е спечелила един сре
бърен и един бронзов медал; два
пъти е била 4-та и веднъж – осма.
Включена е в националния отбор
за девойки и в приятелските срещи
с Румъния. Два пъти е играла на
финалите за жени. Като студентка,
с отбора на МУ – Варна на общосту
дентските игри през 1970 г, 1971 г.
и 1972 г. печели златен, сребърен
и бронзов медал. С постъпването
си на работа преустановява състе
зателната си дейност
Великов Петър. Роден на 30
март 1951 г. в Добрич. Завършва
с т о м а т о л о г ия
във ВМИ – Со
фия.
Гросмай
стор.
Първите
си стъпки в шах
мата прави в
родния си град,
при
треньора
Ж. Кайкамджо
зов. В началото
на 60-те години на миналия век
участва с успех в няколко местни

турнири и привлича внимание
то на специалистите. В големия
шахмат дебютира през 1966 г., ко
гато на републиканското първен
ство за юноши разделя 3-4 място
(4-ти по Бухолц), а на I открито
първенство на България се класи
ра 46-ти с 5 т. от 10 [+3=4-+] от 82
участници. В следващите години
непрекъснато се усъвършенства
и постига редица добри резултати
– на юношеския турнир във Вар
на през 1967 г. е 4-ти, а на репуб
ликанското първенство в Пловдив
разделя 3-4 място (отново 4-ти по
Бухолц). Включен е в национал
ния отбор за юноши и в традици
онната среща с Румъния постига
1 т. от 2, а на майсторския турнир
в Балчик покрива първия си май
сторски бал. През 1968 г. на пър
венството за юноши дели 3-7 м
(3-ти), а на майсторския турнир в
Балчик е 2-ри (след Ол. Нейкирх)
и покрива втория си майсторски
бал. През 1969 г. на отборното
първенство за юноши в рамките
на III Спартакиадата, на I дъска
постига най-добър резултат – 7,5
т. от 9 [+7=1-1] и е обявен за репуб
ликански юношески шампион, а
на полуфинала за републиканско
първенство за мъже в София разде
ля 2-4 м. с 9 т. от 13 [+8=4-1], но ос
тава 4-ти. По-късно получава пра
вото и дебютира на финала през
1970 г. – класира се15-ти. В про
дължение на 20 години (последно
то му участие е през 1990 г) играе
17 пъти – през 1978 г., разделя 1-2
м с Н. Киров, но губи последвалия
мач за титлата, а през 1987 г., пе
чели първия открит шампионат
по швейцарската система и става
републикански шампион. Два пъ
ти е играл на европейското пър

венство за юноши – през 1969/70
г. е 5-ти, а 2 години по-късно пе
чели бронзов медал. От 1970 г. е
неизменен участник в отборните
първенства на страната – многок
ратен шампион със Славия, Ака
демик (Сф), Давидов (Сандански)
и Локомотив (Сф). Много стаби
лен отборен играч. Участва в 4
олимпиади, в които е изиграл 34
партии: +10=20-4 и в 3 европей
ски отборни първенства (Москва
1975 г., Скара 1979 г. и Пловдив
1983 г.) Участва и в един зонален
турнир за световно първенство в
Бъйле Херкулане (Рум) през1982
г. От многобройните му участия в
международни турнири се откроя
ват победите му в Циновиц 1970
г., Вроцлав 1976 г., Атина1978 г.
и 1987 г., Перник 1979 г. и 1981
г., Улма 1971 г., Врънячка баня
1982 г., Приморско 1986 г. и др.
Втори е в Реджо Емилия 1969/70
г. и др. Международен майстор е
от 1975 г., а гросмайстор – от 1982
г. Шахматист с много добре отра
ботен дебютен репертоар и здрав
позиционен стил на игра.
П.Великов (2435) – Л. Фогт (2460) [E68]
България – ГДР, София,(1), 1986 г.

1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.g3 Bg7
4.Bg2 0–0 5.0–0 d6 6.c4 Nbd7
7.Nc3 e5 8.e4 a6 9.d5 b5 10.Nd2
Nc5 11.Nb3 Nb3 12.ab3 Bd7
13.Qe2 Qb8 14.Rd1 Qb7 15.c5 dc5
16.Be3 Ne8 17.Bc5 Nd6 18.b4 Rae8
19.Ra3 Bc8 20.Nb1 f5 21.Nd2 Rf6
22.ef5 gf5 23.Nb3 Bd7 24.Na5 Qa8
25.Rc3 Rf7 26.Nc6 e4 27.Bd4 Bd4
28.Rd4 Bc6 29.dc6 Qa7 30.Rd5 Re6
31.Rcc5 Rg6 32.Qe3 Qb8 33.Qf4
Qd8 34.Bh3 Qf6 35.Re5 Rg5 36.Bf1
Rg4 37.Qd2 Rg5 38.Be2 h6 39.Qd5
Kf8 40.h4
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XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9+-zp-+r+-0
9p+Psn-wq-zp0
9+ptRQtRptr-0
9-zP-+p+-zP0
9+-+-+-zP-0
9-zP-+LzP-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

40...Rgg7 41.Re6 Qb2 42.Rd6 cd6
43.c7 Rc7 44.Qa8
1-0
Величков Илия Кръстев. Роден на
2 август 1945 г. в Червен бряг. Сред
ното си образова
ние завършва в
родния си град, а
през 1969 г. в Пле
вен завършва учи
телския институт
„Л. Станев”. От
1970 г. до сега ра
боти като учител
в училище „Ал.
Константинов” в Червен бряг. През
същата година покрива изисквания
та и е утвърден за кандидат майстор
на спорта. Избран е за председател на
градската секция по шахмат, която се
създава по това време към местното
ДФС „Партизан”. Под влияние на гм
Н. Спиридонов и мс Н. Ноев започва
да се занимава с треньорска работа и
полага основите на червенобрежката
шахматна школа. Нейните възпита
ници се отличават с любов и творчес
ки подход към шахмата, дисциплина,
всеотдайност и висок спортен морал.
Подготвил е редица добри шахматис
ти и отбори, които през годините са
участвали в първенствата на пионер
ските дружини, във финалите на уче
ническите игри, в републиканските
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и държавните отборни първенства за
юноши и девойки младша и старша
възраст, в сеансите на гросмайсторите
М. Тал и Н. Спиридонов, мм Ал. Цвет
ков и др. В продължение на 10 години
(1980-1990) отборите на Червен бряг
под негово, поддържат тесни контакти
с шахматистите на Таганрог, Ростов
ска област. Един от инициаторите за
създаването през 1992 г. на шахматен
клуб „Михаил Тал”. Негов несменяем
председател до сега. Организирал е
редица интересни инициативи сред
които са: I национален турнир за ку
пата Алеко Константинов; турнир за
учители (мъже и жени) и др. Изявява
се като добър организатор и всеотдаен
шахматен деятел.
Велчев Николай. Роден на 17 март
1953 г. в Мездра. Като шахматист от
добра класа се
оформя по време
на следването си
в София. Завър
шил е икономика.
Майстор на спор
та от 1980 г. През
осемдесетте годи
ни на миналия
век работи като
треньор по шахмат в Мездра,Враца и
Видин. Най-големи успехи постига с
отбора “Н.Войнов”(Вд), с който печели
бронзови медали. Под негово ръковод
ство дъщеря му Мария става гросмай
стор,една от най-добрите български
шахматистки, петкратна шампионка
на страната, а синът му Христо в мо
мента е майстор на спорта. От 1993 г.
работи като съюзен треньор в БФШ, от
2005 г. е изпълнителен директор. Има
определен принос за укрепването на
шахматните клубове и развитието на
детско-юношеския шахмат. От 2002
г. е международен арбитър на ФИДЕ.

Съдия е на Европейското индивидуал
но първенство за мъже в Охрид през
2001 г.; главен съдия на мача по уско
рен шах В. Тополов – В. Ананд в София
през януари 2004 г. Добър шахматен
журналист. Сътрудник на сп.”Шахмат
на мисъл”. От 2001 г. води редовната
шахматна рубрика на в-к ”24 часа”.
Н. Велчев – Н. Пъдевски [B82]
Републиканско отборно първенство,
1980 г.

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤f6 5.¤c3 d6 6.f4 a6 7.Be3 Qc7 8.Qf3
b5 9.Bd3 Bb7 10.0–0 ¤bd7 11.a3 ¤c5
12.f5 e5 13.¤de2 Qc6 14.¤g3 h6 15.Bf2
h5 16.¦fe1 Be7 17.h3 Bd8 18.¤f1 h4
19.¤a2 Bb6 20.¤b4 Qc7 21.¤h2 Kf8
22.¤g4 ¤h5 23.¤d5 Bd5 24.ed5 ¤f4
25.Bf1 ¤d7 26.c4 Bf2 27.¤f2 bc4
28.¦ac1 Qb6 29.¦c4 Qb2 30.¦c6 Qb8
31.¤e4 ¦h6 32.¦ec1 Kg8 33.Ba6 ¤b6
34.Qb3 ¦h5 35.Qb6 Qb6 36.¦b6 Kh7
37.Bf1 ¦a3 38.f6 ¦e3 39.¤d6 ¦g5
40.Kh2 ¤d5 41.¦b5 ¤f6 42.¤f7
1-0
Велчев Христо Николаев. Роден на
14 юни 1987 г. в Мездра. Майстор на
спорта. Завършил
е 32 СОУ “Кл. Ох
ридски” в София. В
момента е студент
специалност “Кул
турология” в СУ
“Кл. Охридски”.
С шахмат се зани
мава от 6-годишна
възраст под ръко
водството на баща си. Напредва бързо
и на 8 години вече участва в състеза
ния. Многократен шампион за деца и
юноши по блиц и ускорен шах – 9 злат
ни медала! Неколкократен медалист
по класически шахмат в различните
възрастови групи и отборен шампион
за юноши до 14 и 18 г. На ДИП до 20

г. през 2004 г. в Плевен, на III “Мемо
риал Георгиев – Кесаровски” (Слънчев
бряг, 2004 г.). и на Европейското инди
видуално първенство за юноши до 18
г. в Херцег Нови (Черна гора) 3 пъти
покрива нормата за майстор на спор
та. През 2006 г. на открития турнир
в Кан (Фр) покрива първия си бал за
международен майстор. Сред по-зна
чимите му успехи са – 3-то място от
Европейското първенство по ускорен
шах до 14 г. в Херцег Нови през 2004 г.
Участва на 2 ЕП за юноши до 12 г. и до
18 г. Един от младите и перспективни
български шахматисти.
Пл. Младенов – Хр. Велчев [B92]
Държавно първенство за юноши до 20 г.
Плевен, 2004 г.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6 4.Nc3 cd4
5.Nd4 a6 6.Be2 e5 7.Nb3 Be7 8.Be3
Be6 9.Qd2 Nbd7 10.0–0–0 Qc7 11.f3
b5 12.Kb1 Nb6 13.g4 b4 14.Bb6 Qb6
15.Nd5 Bd5 16.ed5 0–0 17.h4 a5 18.h5
a4 19.Nc1 Nd7 20.g5 a3 21.b3 f5 22.gf6
Bf6 23.Bd3 e4 24.Be4 Nc5 25.h6 g6
26.Nd3 Ne4 27.fe4 Qd4 28.e5 Be5 29.c3
bc3 30.Qc2 Rac8 31.Rhe1 Bg3 32.Ne5

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-+-+-+p0
9-+-zp-+pzP0
9+-+PsN-+-0
9-+-wq-+-+0
9zpPzp-+-vl-0
9P+Q+-+-+0
9+K+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

32...Be5 33.Rd4 Bd4 34.Kc1 Be3
35.Re3 Rf1 36.Qd1 Rd1 37.Kd1 Rc5
38.Rd3 Kf7 39.Kc2 g5 40.b4 Rc4 41.Rc3
Rb4 42.Rc6 Rb2 43.Kc1 Ra2 44.Kb1
Rb2 45.Ka1 g4 46.Rd6 Re2 47.Rd7 Re7
48.Rd8 g3 49.Rh8 g2 50.Rh7 Kf6
0-1
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Велчева Мария Николаева. Родена
на 14 октомври 1976 г. в Мездра. С шах
мат се занимава от
малка под грижи
те на баща си мс
Н. Велчев. Отрано
започва да учас
тва в състезания и
да печели победа
след победа. Репуб
ликанска шампи
онка за девойки до
12 г., до 14 г., до 16 г. и до 20 г. През 1990
г. на световното първенство за девойки
до 14 г. в САЩ се класира на 4 място. Съ
що 4-та е и две години по-късно на евро
пейското първенство до 16 г. в Дуисбург
(Герм). 15-годишна дебютира на фина
лите за републиканско първенство за
жени – през 1991 г. в Банкя, където
разделя 6-9 м (от 22 участнички) с 5 т.
от 9. В следващите години е неизменна
участничка във финалите, като непре
къснато подобрява представянето си.
До 1995 г. 3 пъти дели 3 м, а веднъж е
чисто 3-та. След това 5 пъти е шампи
онка и веднъж втора. Изключително во
лева и амбициозна състезателка, която
винаги играе за победа. Във финалите
за републиканско първенство е играла
15 пъти, от които е спечелила 5 шампи
онски титли. Изиграла е 157 партии
[+75=57-25}. Трикратна шампионка по
ускорен шах. През 1997 г. печели зла
тен медал от републиканското отборно
първенство с отбора на Спартак (Пд), а
през 2000 г. и 2006 г. – с отбора на „Шах
ХХI” (Сф). Първият си голям междуна
роден успех постига през 1995 г., когато
става европейска шампионка за девой
ки до 20 г. от първенството в Занка (Ба
латонско езеро, Унгария). Междунаро
ден майстор от 1994 г. През последните
години постига редица добри резултати
в международни състезания. През 1998
г. на турнира в Пула е първа сред жени
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те и покрива първия си гросмайсторски
бал. През 1999 г. е победителка в мъж
кия турнир в Букурещ (V кат) „Прима
вера” (Първа пролет) и покрива втори
бал за гросмайстор. Същата година на
зоналния турнир за световно първен
ство в Острава (Словакия) се класира
на 6 м, с нов гросмайсторски бал. Грос
майсторското є звание е присъдено
през 1999 г. Участвала е в 6 олимпиади
за жени – Ереван 1996, Елиста 1998,
Истанбул 2000, Блед 2002, Калвия 2004
и Торино 2006. В Калвия постига найдобър резултат, като се класира 2-ра на
IV дъска. На олимпиадите е изиграла
54 партии [+21=18-15]. Участва и в 4
европейски първенства – Батуми 1999,
Леон 2001,Пловдив 2003 г(II отбор) и
Гьотеборг 2005. Призьорка от редица
международни турнири: Бил 2000 – 1
м. сред жените; Шамбери 2001 – 3 м. и
мн. др. Завършила е УНСС – София.
Н. Дзагнидзе – М. Велчева [A22]
7th ch-Euro w, Кушадасъ, TUR (6), 2006
г.

1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.e4 Bc5 4.g3 c6
5.Bg2 d6 6.Nge2 Ng4 7.0–0 Qf6 8.Qe1 h5
9.h3 h4 10.b4 Bb6 11.c5 dc5 12.bc5 Bc5
13.Na4 hg3 14.Nc5 gf2 15.Rf2 Qf2 16.Qf2
Nf2 17.Kf2 b6 18.Nd3 f6 19.Bb2 Be6
20.Ke3 Kd7 21.a4 Na6 22.Rh1 c5 23.Nc3
Rh4 24.Ba3 Rah8 25.Nf2 Nb4 26.Bb4 cb4
27.Nd5 Bd5 28.ed5 f5 29.Nd3 Kd6 30.Rc1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9zp-+-+-zp-0
9-zp-mk-+-+0
9+-+Pzpp+-0
9Pzp-+-+-tr0
9+-+NmK-+P0
9-+-zP-+L+0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

30...Rh3 31.Bh3 Rh3 32.Ke2 Rh2
33.Nf2 Kd5 34.Kf3 g5 35.Kg3 Rh4
36.Nd1 Rd4 37.Rc2 a5 38.Ne3 Ke4
39.Kf2 b3 40.Rb2 Rb4 41.Ke2 f4
42.Nd1 Kd4 43.Nc3 e4 44.Nb5 Rb5
45.ab5 f3 46.Kd1 a4 47.Rb1 Kd3
48.Rc1 f2 49.Rc3 Kd4 50.Ke2 b2 0-1
Венкова Полина Пламенова. Ро
дена на 10 юли 1995 г. С шахмат за
почва да се зани
мава на 6 годиш
на възраст под
ръководството на
треньора Б. Тин
ков. През 2003 г.
печели сребърен
медал на държав
ното индивидуал
но първенство за
девойки до 8 г. в Плевен и бронзов до
10 г. От 2006 г. се занимава при мс
Хр. Илиева. Шампионка е по блиц
до 14 г. През 2007 г. от първенството
до 12 г. в Слънчев бряг, печели сре
бърен медал, а на турнира за купа
та „Търновска царица“ във Велико
Търново заема 3 м. С отбора на СШК
„Плевен ХХI“ е държавна шампион
ка за девойки до 12 г. През тази годи
на участва на Европейското първен
ство за девойки до12 г. в Шибеник
(Хърватска).
Веселинов Димчо. Роден на 22 май
1971 г. в Перник. С шахмат се занима
ва от 1982 г. под
ръководството на
треньора Л. Пер
нишки. Утвържда
ва се като един от
най-добрите сред
връстниците си
в страната. През
1983 и 1984 г. на
2 пъти се класира

на 3 място в турнира „Морско конче”.
През 1984 г. с отбора на Перник е на 2
м в републиканското отборно първен
ство за юноши /мл.в/. С много добри
перспективи за развитие като силен
шахматист, но твърде рано се оттегля
от участие в състезания. В момента се
занимава с фотографски бизнес.
Ñïàñîâ,Â – Âåñåëèíîâ,Ä [C06]
„Морско конче“, Варна, 15.08.1985

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.Bd3 c5
5.e5 Nfd7 6.c3 Nc6 7.Ne2 cd4 8.cd4 f6
9.ef6 Nf6 10.Nf3 Bd6 11.0-0 Qc7 12.Nc3
a6 13.Bg5 0-0 14.a3 Nh5 15.Qc2 g6
16.Ne2 Nf4 17.Bf4 Bf4 18.Nf4 Qf4

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+p+-+-+p0
9p+n+p+p+0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-wq-+0
9zP-+L+N+-0
9-zPQ+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

19.Bg6 hg6 20.Qg6 Kh8 21.Ng5
Qf5 22.Qh6 Kg8 23.a4 Rf6 24.Qh4
Rg6 25.f4 Rg7 26.Ra3 Ne7 27.g4 Qc2
28.Rh3 Ng6 29.Qh5 Bd7 30.Nh7 Qa4
31.Nf6 Kf8 32.Kh1 Bb5 33.Rc1 Qd4
34.Nh7 Kg8 35.Qg5 Qf4 36.Nf6 Kf7
37.Rc7 Qc7 38.Nd5 Qc6 39.Rf3 Ke8
40.Nf6 Kd8
0– 1
Веселинов Райчо Петров. Роден на
4 ноември 1933 г. в с. Дрен, община
Радомир, Пернишка област. Завър
шва Мъжката гимназия в Дупница
и през целият си трудов стаж рабо
ти като счетоводител. От 1992 г. е
пенсионер. С шахмата се запознава
през 1947 г. като ученик. Занимава
се сам. По време на войнишката си
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служба /1952-1955/ участва в армей
ски турнири, в които се представя
сравнително добре. След казармата
остава и работи в родното си село, но
шахматът вече е любимото му зани
мание през свободното време. През
онези години сред селските шахма
тисти много популярни са Републи
канските селски първенства. Под
ръководството и със съдействието
на председателя на Пернишката ок
ръжна секция по шахмат Ст. Серги
ев, участва в първенствата в Кермен
(Сливенска обл), Брестовица (Плов
дивска обл.), Долна баня (Софийска
обл.) и Коньово (Кюстендилска обл.)
Независимо от оказаната помощ ус
ловията за игра и системни занима
ния в селото са ограничени. Влюбен
в шахмата той е редовен абонат на
сп. „Шахматна мисъл”. То му пома
га да открива тайните на играта,
насочва го и към кореспондентния
шах, в каквито състезания играе
непрекъснато от 1962 г. Участва в
десетки най-различни турнири и
състезания. Започва от най-ниската
група и достига до финала, в който
е играл 4 пъти – Ф/8, Ф/11, Ф/30 и
Ф/38. Резултатите му са скромни, но
за него най-важно е участието и удо
волствието от играта.

Виденов Иван Симеонов. Роден на
20 януари 1939 г. в София. Дългого
дишен служител
в системата на
пол иг р а ф и я т а .
С шахмата се за
познава на 15 го
дишна възраст,
по-сериозно
но
започва да се за
нимава към края
на 50-те години
на миналия век под влиянието на
Д. Иванов (Учителя). Оформя се ка
то добър практик. Участва с успех в
първенствата на Локомотив (Сф) и
на трудовите колективи от Леката
промишленост. Играе и на полуфи
нала за републиканско първенство
във Видин. Твърде рано се пристрас
тява към шахматната композиция.
Композира задачи от всички жанро
ве с акцент – популярни и достъпни
идеи за масовия любител. Повечето
от творбите му са миниатюри. Под
печат е брошура със 160 оригинал
ни негови шахматни задачи. През
последните години с успех участва в
състезанията на ветераните и инва
лидите..
Иван Виденов
Шахматна мисъл 2004 г.

Р. Веселинов – Ст. Ванков [C12]
VI Републиканско отборно първенство
по кореспондентен шах

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.Bg5
Bb4 5.e5 h6 6.ef6 hg5 7.fg7 ¦g8 8.h4
gh4 9.Qg4 Bc3 10.bc3 Qf6 11.¦h4
¤d7 12.¤f3 ¦g7 13.Qh3 ¤f8 14.Qh2
Qe7 15.Bd3 Qd6 16.g3 Bd7 17.¦h8
Qe7 18.Qh6 f5 19.Kd2 0–0–0 20.¦h1
c5 21.¤e5 cd4 22.cd4 Ba4 23.c3 a6
24.Ke3 Kb8 25.¦b1 ¦c8 26.Ba6 ¦c7
27.Ke2 Ka7 28.Bd3 ¤d7 29.¤d7 Bd7
30.¦b3 Bc8 31.Kf1 Qd6 32.¦c8
1-0
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#3 		

(3+3)

1.Bg6! – 1...fg6 2.Qd5 g5 3.Qe6#,
1...Ke5 2.Qe4 Kf6 3.Qf5#
Ефектна миниатюра.
Виденова Ива Николова. Родена на
17 октомври 1987 г. в София. Живее
в Пловдив. С шах
мат започва да се
занимава сравни
телно късно, от
2001 г. Работи с
международните
майстори Д. Мар
холев, Н. Нинов
и В. Панбукчиян.
През 2002 г. при
първото си участие в официално шах
матно състезание – републиканското
индивидуално първенство за девойки
до 16 г., се класира първа. Заема при
зови места на всички РИП по блиц и
ускорен шах във всички възрастови
групи в които участва. През 2004 г.
след успешно представяне на учени
ческата олимпиада, участва в нацио
нална лагер-школа по физика и аст
рономия в Роженската обсерватория.
През 2006 г. става държавна шампи
онка за девойки до 20 г. от първен
ството в Дупница, покрива нормата
за майстор на спорта и получава пра
вото да участва в световното първен
ство за девойки в Ереван. Завършила
е математическа гимназия в Пловдив
и се дипломира като софтуерен специ
алист. В момента е студентка в НСА
“В. Левски” специалност “шахмат”.
Ива Виденова – М. Войска [E21]
ХVI открито първенство на България,
жени, Враца, 2006 г.

1.c4 b6 2.d4 Bb7 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 e6
5.g3 Bb4 6.Bg2 0–0 7.0–0 Bc3 8.bc3 d6
9.Nd2 Bg2 10.Kg2 c5 11.e4 Nc6 12.d5 Na5
13.a4 Re8 14.Qc2 Nd7 15.f4 Qc7 16.Ba3
Qb7 17.Qd3 Qa6 18.Rf3 Rad8 19.g4 Nf8

20.h4 f5 21.gf5 ef5 22.ef5 Nd7 23.Re3 Re3
24.Qe3 Nf6 25.Qe6 Kh8 26.Re1

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9zp-+-+-zpp0
9qzp-zpQsn-+0
9sn-zpP+P+-0
9P+P+-zP-zP0
9vL-zP-+-+-0
9-+-sN-+K+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

26...h6 27.Ne4 Nh5 28.Kf3 Qc4
29.Kg4 Qd3 30.Kh5 Rf8 31.Rg1 Qf3
32.Rg4 Nc4 33.Qg6 Rg8 34.Nf6
1-0
Викторов Генади Славков. Роден
на 14 август 1957 г. в Перник. С шах
мат се занимава
от 1968 г. под ръ
ководството на Ст.
Сергиев. Градски
шампион за юно
ши. С отбора на
Перник участва
в републикански
те първенства за
пионери в София
през 1968 и 1969 г. В следващите годи
ни играе в редица открити турнири
в страната. В Албена, Велинград, Ка
ваците и др. пречели призови места.
Напредва бързо. Шахматист с атаку
ващ стил на игра. Постигнал е побе
ди над редица известни шахматисти.
Негови парии и комбинации са печа
тани в шахматните списания в бив
шия Съветски съюз, в Югославия и
Германия. Най-силният му творчески
период са годините 1983-1990, когато
на няколко пъти покрива нормите за
майстор на спорта, но документите
му не са подавани за утвърждаване.
По време на следването си играе в
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турнирите на Академик. Завършил е
ВМЕИ – София. Инженер.
Г. Викторов – Пл. Илчев [E83]
Велинград, 1983 г.

1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.¤c3 d6 4.e4 ¤f6
5.f3 ¤c6 6.Be3 0–0 7.Qd2 e5 8.d5 ¤d4
9.¤ge2 ¤e2 10.Be2 c5 11.g4 a6 12.h4
h5 13.Bg5 hg4 14.fg4 Qa5 15.Bf6 Bf6
16.g5 Bg7 17.0–0–0 Bd7 18.h5 b5
19.h6 Bh8 20.h7 Kg7 21.Qe1 ¦fb8
22.Qf2 Kf8 23.¦df1 Be8

XIIIIIIIIY
9rtr-+lmk-vl0
9+-+-+p+P0
9p+-zp-+p+0
9wqpzpPzp-zP-0
9-+P+P+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+LwQ-+0
9+-mK-+R+R0
xiiiiiiiiy

24.Qf6

1-0

Винчев Симеон Стефков. Роден през
1978 г. в Троян. Завършил е химия в ПУ
„Паисий Хилендарски”. Специалист
„Технологичен трансфер” във фарма
цевтичния консорциум „Actavis”. Със
тезател по кореспондентен шах. Играе
от 1991 г.Досега е изиграл близо 200 пар
тии. Участвал е в 3 финала за републи
канско индивидуално първенство: Ф/30
– 10 м; Ф/35– 9м и Ф/41 (който още не
е завършил). С отбора на „Кресим” (Тро
ян) е играл в два финала за републикан
ско отборно първенство: в VI финал – 8
м и в VII финал – 4 мо. В момента иг
рае в ½ финала на ХVI Олимпиада на
ICCF с националния отбор на страната,
на който е капитан. Играе и в срещите
с Швеция и Португалия. Изявява се и
като добър шахматен организатор.
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Д. Семов – С. Винчев [A08]
ПФ/139, 2004-2005 г.

1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.0–0
0–0 5.d3 d5 6.¤bd2 c5 7.e4 ¤c6 8.c3 d4
9.cd4 cd4 10.a4 ¤d7 11.¤b3 Qb6 12.Bg5
h6 13.Bd2 ¤de5 14.¤e5 ¤e5 15.a5 Qb5
16.¤d4 Qb2 17.Be3 ¦d8 18.¦b1 Qc3
19.Qa4 Bd7 20.Qc2 Qa5 21.¦b7 ¤g4
22.¤b3 Qh5 23.h4 g5 24.Qc5 e5 25.¤d2
gh4 26.gh4 a6 27.Bf4 Bb5 28.Bg3 Bf8
29.Qc1 ¦d3 30.¤f3 ¦ad8 31.Qb2 Ba3
32.Qc2 ¤f6 33.Qe2 Bc5 34.¦e1 Qg4
35.¦b5 ab5 36.Be5 ¤h5 37.¦c1 Ba3 38.¦e1
b4 39.¦a1 ¤f4 40.Bf4 Qf4 41.e5 Bc1 42.e6
¦d1 43.¤e1 ¦8d2 44.ef7 Kf8
0-1
Владимиров Владимир Пенчев.
Роден в София на 14 февруари 1966
г. Член на Управителния съвет на
клуб по силов трибой и културизъм
„Космос 2000”. Главен спонсор и пред
седател на ШК „Феникс”. Организа
тор и член на Управителния съвет
на ШК „Хадзополус. Спортен и шах
матен деятел. Бизнесмен.
Владимиров Иво Петров. Роден на
3 февруари 1947 г. в Разград, състе
зател и треньор.
Майстор на спор
та. Шахмат играе
от края на 50-те
години на мина
лия век. Шампи
он на Разград за
1964 г. През тези
години участва и
в републикански
те индивидуални първенства за юно
ши. През 70-те години като студент
в София е състезател на “Академик”.
Участва с успех в редица студентски
първенства и турнири, включително
и в срещата с отбора на Цървена звез
да в Белград през 1971 г. Носител на
“Златната значка” на “Академик” по

случай 25-годишнината на клуба.
След завършването на висшето си об
разование се завръща и работи в род
ния си град. Работи и като треньор
по шахмат. Сред най-добрите му въз
питаници са Р. Русев и З. Нухов, днес
известни шахматни треньори. С отбо
ра на “Абритус” (Рз) е победител в IV
републиканско отборно първенство
по кореспондентен шах. Победител
е в открития турнир “Доробанов” в
Русе през 2000 г. Многократен участ
ник в отбора на “Абритус”. През 2003
г става балкански шампион от работ
ническото първенство в Албена, а
на световното първенство в Тунис е
втори; в индивидуалното класиране
е 10-ти. През 2005 г. на международ
ния турнир “Massy Verier” във Фран
ция е 4-ти.
Иво Владимиров – Кр. Русев [A40]
Отборно първенство, Боровец, 2002 г.

1.d4 e6 2.c4 b6 3.Nf3 Bb7 4.g3 Bf3
5.ef3 d5 6.cd5 ed5 7.Bg2 Be7 8.0–0 Bf6
9.Bf4 Ne7 10.Be5 Be5 11.de5 0–0 12.f4
c6 13.Qd3 Nd7 14.Nd2 Nc5 15.Qc2
Qd7 16.b4 Ne6 17.Bh3 d4 18.Qd3 c5
19.Ne4 cb4 20.Nd6 Nc5 21.Bd7 Nd3
22.Rfd1 Nc5 23.Bb5 a6 24.Bf1 Nc8
25.Rd4 Nd6 26.Rd6 Rfb8 27.Rad1 Kf8
28.R1d4 a5 29.Bb5 g6 30.g4 Ne6 31.Rc4
Rc8 32.f5 Ng5 33.Kg2 Rc4 34.Bc4 Ne4
35.Rb6 Rc8

XIIIIIIIIY
9-+r+-mk-+0
9+-+-+p+p0
9-tR-+-+p+0
9zp-+-zPP+-0
9-zpL+n+P+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPKzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

36.f6 Ke8 37.Bb5 Kd8 38.Rb7 Rc5
39.e6 Nd6 40.e7
1-0
Владимирова Диана Владими
рова. Родена в София на 6 май
1987 г. С шах
мат се занимава
от 13-годишна.
Първият є тре
ньор е Сп. Спа
сов.
Занимава
се и с М. Нико
лиева и Ст. Стой
ков. От 2004 г.
неин наставник
е мс Н. Велчев. Състезавала се
е за шахматните клубове „Русе”,
ЦСКА и „Хадзополус”. Сега е
член на клуб „Феникс” (Сф). Мно
гократна шампионка на София в
различни възрастови групи. Но
сителка на бронзов медал от ДОП
до 18 г. – 2005 г., сребърен медал
от световна ученическа олимпиа
да – Италия – 2001 г., 10 м. на
европейското първенство по уско
рен шах за девойки в Нови Сад
през 2002 г. Носителка на купа
„Пристис” до 16 г. през 2004 г. Ре
довно присъства в призовата шес
тица на държавните първенства
за девойки. Има голям принос за
класирането на ШК „Феникс” в
„А” група жени през 2006 г. В мо
мента е студентка в НСА, специ
алност “шахмат”.
Д. Владимирова – Ив. Дяков [C11]
София, Ивис, 2006 г.

1.e4 e6 2.Nc3 d5 3.Nf3 Nf6 4.e5
Nfd7 5.d4 c5 6.dc5 Bc5 7.Bd3 Nc6
8.Bf4 a6 9.0–0 b5 10.a3 Bb7 11.Qd2
Qe7 12.Rfb1 h6 13.Bg3 g5 14.h3 0–0–
0 15.b4 Bb6 16.Ne2 Bc7 17.Qc3 Kb8
18.a4 d4 19.Nfd4 Nd4 20.Nd4 Be5
21.Be5 Ne5
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XIIIIIIIIY
9-mk-tr-+-tr0
9+l+-wqp+-0
9p+-+p+-zp0
9+p+-sn-zp-0
9PzP-sN-+-+0
9+-wQL+-+P0
9-+P+-zPP+0
9tRR+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

22.ab5 Nd3 23.ba6 e5 24.Nb5
Rc8 25.Qd3 Bc6 26.Qd6 Qd6
27.Nd6 Rc7 28.b5 Bd5 29.b6 Rd7
30.Nb5 Be4 31.Rb2 Rhd8 32.c4 Rd1
33.Rd1 Rd1 34.Kh2 Rd3 35.c5 Rd5
36.a7 Ka8 37.Nc7 Kb7 38.a8Q#
1-0
Владимирова Мария Владими
рова. Родена на 8 септември 1990
г. в София. С
шахмат се зани
мава от 9-годиш
на. Първият є
треньор е Сп.
Спасов. Състеза
вала се е за шах
матните клубо
ве “Русе”, ЦСКА
и “Хадзополус”.
Работила е с М. Николаева и Ст.
Стойнов. От 2004 г. неин треньор
е Н. Велчев. През 2002 г. е републи
канска шампионка за девойки до
12 г. Печели “Морско конче” – 2004
г. и купа “Пристис” за девойки до
16 г. през 2006 г. Сребърна меда
листка от световната ученическа
олимпиада в Италия през 2001 г.
и носителка на бронзов медал от
европейско първенство по ускорен
шах и блиц за девойки – Нови Сад
2002 г. През 2003 г. печели златен
медал на отборно първенство за
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момчета в Солун. Участва на ев
ропейски и световни първенства
за девойки в Херцег Нови, Крит и
Батуми. Играе на I дъска в държав
ното отборно първенство за жени и
допринася за влизането на отбора
в “А” група. В момента е състезател
ка на ШК “Феникс”.
М. Владимирова – Б. Чаталбашев [B15]
Открито първенство на Бълга
рия,Пловдив, 2007 г.

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Nf3
d5 5.h3 Nh6 6.Be2 f6 7.0–0 Nf7 8.Be3
0–0 9.Qd2 b6 10.a4 e6 11.ed5 ed5
12.b4 a6 13.Bf4 g5 14.Bg3 Nd6 15.Bd6
Qd6 16.a5 b5 17.Nd1 Bf5 18.Nb2 Nd7
19.Nh2 Bg6 20.c3 h6 21.Bd3 f5 22.Rfe1
Nf6 23.f3 Nh5 24.Bc2 Nf4 25.Nd3
Nd3 26.Bd3 Rf6 27.Re2 Bf8 28.Rae1
Qd7 29.f4 gf4 30.Qf4 Qd6 31.Re5 Bg7
32.g3 Rff8

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-+-+-vl-0
9p+pwq-+lzp0
9zPp+ptRp+-0
9-zP-zP-wQ-+0
9+-zPL+-zPP0
9-+-+-+-sN0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

33.Re6 Qf4 34.gf4 Bf7 35.Rc6 Rfc8
36.Rc5 Bf8 37.Bf5 Bc5 38.dc5 Re8
39.Kf2 Kg7 40.Nf3 Kf6 41.Nd4 Re1
42.Ke1 Ke7 43.Nf3 Rf8 44.Ke2 Be6
45.Be6 Ke6 46.Nd4 Kd7 47.f5 Rg8
48.Nf3 Ke7 49.Ke3 Kf6 50.Kf4 h5
51.Ne5 Rg1 52.Nd7 Ke7 53.Nb8 Rg8
54.Na6 Kd7 55.Ke5 Ra8 56.c6 Kc6
57.Nc5 Rc8 58.Ne6 h4 59.Kf6 Kd6
60.Ng5 Kd7 61.Ne6 Rg8 62.Nf4 Kd6
63.Ng6 Rc8 64.Kg7 Rc7 65.Kg8 Rc8
66.Kg7 Rc7 67.Kg8 Rc8
½‑½

Войнов Найден. Роден на 30 юли
1895 г. в Кула. С шахмата се запозна
ва сравнително
късно, през 1919
г. Завършва ико
номически науки
в София. Един от
най-големитебъл
гарски шахматис
ти в довоенния
период, неуморен
деятел и органи
затор. Първият български шахматен
историк. Активен деятел на Софий
ския шахматен клуб, член на който е
от 1925 г. и до 1944 е един от неговите
най-активни членове Дълги години е
член на Управителния съвет на клу
ба – бил е негов секретар и касиер, и
активен състезател. От края на 20-те
години на миналия век води шахмат
на рубрика във в-к “Мир”. На Учреди
телния конгрес на Българския шах
матен съюз през 1931 г. е избран за
негов секретар, на който пост остава 4
години. Развива широка организатор
ска дейност – организира турнири, из
нася сеанси на едновременна игра в
различни градове на страната. Пише
интересни статии. Автор е на статия
та “Развой и разпространение на шах
матната игра в България” публикува
на в сп.”Шахмат”, г. I, бр.2, 15 февруа
ри 1935 г. Като шахматист участва в
първите 6 шампионата на страната.
Най-висок резултат – 2 място през
1935 г., когато получава и званието
“шахмайстор”. Участник и в 11-те пър
венства на Софийския шах клуб в пе
риода 1927 – 1942. Първи през 1934
г.със 7 т. от 7 партии! Победител е в
четворният мач-турнир през 1936 г.
(пред Ол. Нейкирх, Ал. Кипров и Х.
Макс). След бомбардировките над Со
фия през 1944 г. се заселва временно
в Лом, а след това се установява за

постоянно във Видин, където е един
от инициаторите за създаването на
Видинския шахматен клуб. Дълги
години е председател и секретар на
градската и окръжните секции по
шахмат. В проявите от национален
мащаб не участва активно. Заслужил
деятел на физкултурата. Умира на 1
февруари 1982 г. във Видин.
П.Куюмджиев – Н. Войнов [C50]
Първенство на България, Русе, 1935 г.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.Bc4
Bc5 5.d3 h6 6.Be3 d6 7.h3 Be6 8.Bc5
dc5 9.Be6 fe6 10.¤h4 0–0 11.¤f3 a6
12.¤e2 ¤h5 13.c3 b5 14.0–0

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+-zp-+-zp-0
9p+n+p+-zp0
9+pzp-zp-+n0
9-+-+P+-+0
9+-zPP+N+P0
9PzP-+NzPP+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

14...¦f3 15.gf3 Qh4 16.Kg2 ¦f8 17.¦h1
Qg5 18.Kf1 ¦f3 19.¤g1 ¦f4 20.¦h2 ¤g3
21.Ke1 ¤e4 22.¤e2 ¤d6 23.¤f4 Qg1
24.Ke2 Qh2 25.¤e6 Qh3 26.¤c7 ¤f5
27.¤a6 Qg2 28.Qg1 ¤cd4 29.cd4 ¤d4 0-1
Войска Маргарита Боянова. Ед
на от най-титулованите български
ш а х м а т ис т к и .
Осемкратна шам
пионка на стра
ната. Родена на
3 април 1963 г. в
София. Израства
и се оформя ка
то шахматистка
в детско-юношес
ката школа на
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Славия (Сф) под ръководството на
треньорите Ж. Кайкамджозов и Ем.
Карастойчев. В шахматни състеза
ния участва от 1974 г. През 1979 и
1980 г. е републиканска шампионка
за девойки. През 1979 г. дебютира и
във финалите за жени – класира се
4-та със 7,5 т. от 13 възможни [+4=72]. На следващата година е 2-ра.
Включена е в националния отбор и
дебютира на олимпиадата в Ла Ва
лета (Малта). През 1982 г. печели
първия си златен медал от републи
канските първенства за жени. Вто
рият печели на следващата 1983
г. след като побеждава Р. Гочева в
допълнителен мач за титлата с 2:1.
Двете шахматистки са рамо до рамо
и след края на оспорваната борба на
финала през 1984 г. Този път допъл
нителен мач няма и двете са обяве
ни за шампионки. Следващите си
златни медали печели през 1998,
2002, 2003, 2004 и 2006 г. Още 4 пъ
ти разделя 1 м, но поради по-лош
коефициент остава 2-ра – през 1986
г. след Ст. Савова, 1993 г. след П. Чи
лингирова и 1994 г. след Р. Генова
и Ст. Савова. В републиканските ин
дивидуални първенства е участвала
19 пъти, от които е спечелила 9 злат
ни, 4 сребърни и 3 бронзови медала.
Изключително постижение. Изигра
ла е 224 партии, от които е спечели
ла 105, 104 е завършила наравно и
загубила само 15. М. Войска е мно
гократна шампионка с отборите на
Левски (Сф), Славия и Локомотив
(Пд). От 1980 г. досега е участвала
в 14 олимпиади – рекорд за българ
ския женски шахмат, като в 6 от тях
е играла на първа дъска. Резултати
те є са впечатляващи -159 партии
[+58=64-37]. Носителка на сребърен
медал от олимпиадата в Солун през
1984 г. където на I дъска постига
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8,5 т. от 12, резултат, с който пече
ли бронзов медал за ниво на пости
жение сред всички участнички. На
олимпиадата в Истанбул през 2000
г. е играещ треньор на женския от
бор. Участвала е и в 5 отборни пър
венства за жени – Дебрецен (1992
г.), Батуми (1999 г.), Леон (2001 г.),
Пловдив (2003 г.) и Гьотеборг (2005
г.) Международен майстор е от 1985
г., а гросмайстор от 1987 г. Заслу
жил майстор на спорта. В системата
на световните първенства участва
от 1985 г. Играла е в 6 зонални тур
нира – В. Търново (1985) – 10-11 м,
Балатонфьолдвар (1987) – 2-3 м, Бър
но (1989) – 1 м с резултат 13,5 т. от
17 [+10=7-0]с преизпълнена гросмай
сторска норма, Хайдособосло (1991) –
3-4 м., Темишоара (1993) – 1 м, Остра
ва (1999) и 4 междузонални турнира
– Смедеревска паланка (1987), Азов
(1990), Суботица (1991) и Джакарта
(1993). На световното първенство по
ускорен шах през 1992 г. в Будапеща
се класира на 7 м, а на първото евро
пейско първенство в Баня Вручица
(Юг) през 2000 г. е 4-та. Участвала е
и във 2-то (Варшава, 2001 г.) и 3-то
(Варна, 2002 г.) Европейски индиви
дуални първенства. През 1996 г. е
шампионка на Германия с отбора на
Елберфелдер ШК Вупертал. Победи
телка в редица международни турни
ри, сред които Варна (1981), Бъйле
Херкулане (1985), Пловдив (1985),
Приморско (1987), Белград (1988),
Атина (1989/90), Белград (1990), Бу
курещ (1991), Бил (1991), Дрезден
(1992), Хрудел (1994) – Мемориал В.
Менчик; Рим (2002) и др. Призьорка
е от десетки турнири, сред които Вар
шава (1986) – 2-3 м. с Еренска, след
Левитина; Атина (1988) – 2-3 м.; Ла
гуре (1998) – 3 м. (турнир за мъже)
и др.

М. Войска (2325) – К. Пептан (2265) [A36]
Балканиада, Варна, (4), 1994 г.

1.c4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2
Bg7 5.d3 e6 6.e4 Nge7 7.Nge2 0–0
8.h4 Nd4 9.h5 b6 10.Bg5 Bb7 11.Qd2
f6 12.Be3 Nef5 13.hg6 hg6 14.Nf4 Qe8
15.0–0–0 Ne3 16.fe3 Nc6 17.Nb5 g5

XIIIIIIIIY
9r+-+qtrk+0
9zpl+p+-vl-0
9-zpn+pzp-+0
9+Nzp-+-zp-0
9-+P+PsN-+0
9+-+PzP-zP-0
9PzP-wQ-+L+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

18.Bf3 gf4 19.Qh2 Rf7 20.gf4 Kf8
21.Nd6 Qb8 22.Nf7 Kf7 23.Qh5 Ke7
24.Qg6 Bh8 25.Rh7 Kd6 26.Rdh1 Ne7
27.Qf7 Qd8 28.Rh8
1-0
Вутов Марио Милчев. Роден на 14
юли 1974 г. в София. С правилата на
шахматната игра се запознава 4 годи
шен от баща си мс Милчо Вутов. В
шахматни състезания участва от 1987
г. Активно играе до 1992 г. неизменно
от името на ШК “Спортист” (Своге).
През 1988 г. на републиканското от
борно първенство за юноши разделя
3-4 м. Същата година на първенство
то на “Пионерските дружини” със своя
отбор е на 2 м. През 1990 г. е утвърден
за майстор на спорта. След това пос
тепенно се оттегля от активна състе
зателна дейност и шахматът остава
неговото голямо хоби. През 2005 г. с
отбора на “АЛБА – ТМ” (представител
на Кодак в медицината за България)
е втори на Балканското работническо
първенство в Албена, а през 2006 г.
– първи. В момента е председател на
ШК “Спортист” (Своге).

Вутов Милчо Александров. Роден
на 5 юни 1941 г. в село Бов, община
Своге. Дългогоди
шев председател
на ШК “Спортист”
(Своге). С шахма
та се запознава
през ученически
те си години, но
истински се за
палва по играта
през двете години
военна служба в
Асеновград. През 1971 г. завършва
задочно техникум по механотехника
в Перник. От 1965 до 1976 г. работи
в ДИП “Искърски пролом” като ма
шинист, началник смяна и началник
цех. От 1976 до 1983 г. е кмет на гара
Бов, а след това зам. председател на
РПК “Чавдар”. С отбора на “Спортист”
е многократен шампион на Софий
ски окръг. Майстор на спорта от 1977
г. Съдия републиканска категория.
През последните години от живота си
поради служебна заетост не играе ак
тивно, но продължава да бъде основен
организатор на шахматните прояви в
Своге, където се провеждат няколко
много силни турнира. Носител на злат
ната значка на БСФС. От средата на
70-те години на миналия век играе и
кореспондентен шах. Участва в някол
ко финала за първенство на страната,
а през 1985 г. е включен и в национал
ния отбор за срещата с Узбекистан. За
гива трагично на 6 декември 2001 г.
М. Вутов – Д. Йорданов [B85]
Финал 22, 1985 г.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4 4.Nd4 Nf6
5.Nc3 d6 6.Be2 a6 7.0–0 Be7 8.f4 0–0
9.Be3 Qc7 10.g4 Nc6 11.g5 Nd7 12.f5
Nde5 13.f6 Bd8 14.Qe1 b5 15.a3 Ng6
16.Nf5 ef5 17.ef5 Nge5 18.Nd5 Qb7
19.Qh4 Nc4
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XIIIIIIIIY
9r+lvl-trk+0
9+q+-+pzpp0
9p+nzp-zP-+0
9+p+N+PzP-0
9-+n+-+-wQ0
9zP-+-vL-+-0
9-zPP+L+-zP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

20.Bd3 Ne3 21.fg7 Qa7 22.Kh1 Re8
23.f6 Nf5 24.Rf5 Qd4 25.Re5
1-0
Вълев Мартин Иванов. Роден на
20 септември 1983 г.в Разград. Въз
питаник на разградската шахматна
школа. Един от най-добрите млади
шахматисти в страната в края на
миналия век. Още при първото си
участие в РИП до 12 г. през 1995 г.
се представя много добре – заема 2 м.
с 5,5 т. от 7. Това му дава правото и
той участва в Световното първенство
в Сан Лоренцо (Браз). Представяне
то му е според възможностите. С 50
% резултат – 4,5 т. [+4=1-4] заема 35
м. През 1996 г. се състезава в група
та на 14 годишните. На турнира във
Варна, Морско конче, разделя 2-3 м.
с 7 т. от 9. В РИП по блиц дели 1-3 м.
с 6 т. от 7, а по ускорен шах, 3-4 м. с 6
от 9. През 1998 г. в РИП до 14 г. заема
2-3 м. с 5,5 т. от 7 (2-ри по допълнител
ните показатели). Получава правото
да играе на Европейското първенство
за юноши до 14 г. в Талин. И второто
му участие на международното поле
завършва с класиране в средата на
таблицата – 24-35 м. с 4,5 т. [+3=3-3].
Същата година играе в I междунаро
ден турнир „Надеждите на света” във
Варна, където разделя 6-8 м. с 5,5 т.
от 9. През 1998 г. в РИП до 16 г. зае
ма 3 м. Участва в ЕП до 16 г. в Мурек
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(Ав), където заема 41 м. с 4 т. [+3=24]. През 1999 г. участва в 3 републи
кански първенства за юноши: до 16 г.
в Пловдив разделя 1-4 м. с 6,5 т. (4-ти
по коефициент), до 18 г. в Шумен, 1016 м. с 5 т. и до 20 г. в Шумен, 8-10 м.
с 5,5 т. През 2000 г. играе в редица
състезания: РИП до 18 г., 2-3 м. с 7 т.
(3-ти по коефициент), класира се за
квалификационния турнир за опре
деляне участниците в Световните и
Европейски първенства. В него пре
търпява провал – 7 м. с 2 т.[+2=0-5].
Участва и в РИП до 20 г., 5-7 м. с 6 т.;
Малка утеха са победите му в първен
ствата на юношите до 18 г. по ускорен
шах (1-3 м. с 7 т., най-добри допълни
телни показатели) и по блиц (1-3 м. с
5,5 т.) С отбора на „Абритус” (Рз) е 2ри в РОП за юноши (ст.в). На II дъска
постига 6,5 т. от 7. През следващите
години като цяло резултатите му спа
дат. 2001 г. ДИП до 18 г. – 11-17 м. с
5 т. от 9; ДИП до 20 г. – 5-7 м. с 6 т. от
9; Добре се представя на турнира за
Купа „Абритус” – 2-3 м. с 7 т. от 9; С
отбора на Абритус (Рз) печели сребъ
рен медал от ДОП за юноши (ст.в), на
II дъска постига 5,5 т. от 7. През 2002
г. ДИП до 20 г. във Враца дели 6-10
м. с 5,5 т. от 9; а в турнира за Купа
„Абритус” – 6-13 м. с 6 т. от 9. В следва
щите години изявите му се свеждат
до участия в някои открити турнири
и в някои отборни срещи. През 2004
г. с отбора на Абритус играе в „А” гру
па. На VI дъска постига 4 т. от 6.
Ä. Õåðáñò (2135) – Ì. Âúëåâ (2095) [B10]
EU-ch U16 Мурек, (6), 1998 г.

1.Nf3 Nf6 2.g3 d6 3.Bg2 e5 4.d3
c6 5.e4 Be7 6.0–0 0–0 7.c3 h6 8.Nbd2
Qc7 9.Nh4 Be6 10.Nc4 Nfd7 11.Nf3
d5 12.Ncd2 de4 13.de4 a5 14.Qc2 Na6
15.Re1 Rfd8 16.Bf1 b5 17.Be2 Qb6
18.Nf1 c5 19.Be3 Qb7 20.c4

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+q+nvlpzp-0
9n+-+l+-zp0
9zppzp-zp-+-0
9-+P+P+-+0
9+-+-vLNzP-0
9PzPQ+LzP-zP0
9tR-+-tRNmK-0
xiiiiiiiiy

то на полуфинала в Коларовград (Шу
мен) разделя 3-4 м. Това му участие
обаче не е успешно. Постепенно се от
тегля от активния шахмат и играе все
по-рядко като се отдава на професия
та си. Завършил е селскостопанската
академия.
М. Вълчанов – Ал. Цветков [B07]
Полуфинал, София, 1955 г.

20...Nb4 21.Qc3 Qe4 22.a3 Nc2
23.N1d2 b4 24.ab4 cb4 25.Qb3 Na1
26.Ra1 Qc6 27.Bd3 Nc5 28.Bc5 Qc5
29.Ne4 Qc7 30.Re1 a4 31.Qc2 b3
32.Qe2 Bb4 33.Ned2 Bd2 34.Nd2 Qd6
35.Be4 Ra7 36.Nf3 Bg4 37.Qe3 Re7
38.c5 Qc7 39.Nd2 Red7 40.f3 Rd2 0-1

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Be3 Nf6
5.f3 c6 6.Qd2 b5 7.0–0–0 b4 8.Nb1 Qb6
9.Bh6 Bh6 10.Qh6 Be6 11.c4 bc3 12.Nc3
Na6 13.a3 Nc7 14.h4 Bb3 15.Rd2 Ne6
16.Nge2 0–0–0 17.Qe3 Kb8 18.Kb1 d5
19.e5 Nd7 20.Nf4 Ndf8 21.g3 Nf4 22.Qf4
Ne6 23.Qe3 c5 24.Ne2 Bc4 25.Bh3 Be2
26.Be6 Bf3 27.Qf3 fe6 28.dc5 Qc5 29.Rc1
Qa5 30.Rdc2 Rc8

Вълчанов Михаил. Роден на 2 де
кември 1931 г. в Шумен. Първите му
шахматни изяви
са през ученичес
ките му години.
Включен е в на
ционалния юно
шески отбор и
участва в две от
срещите срещу
Румъния, където
играе с успех сре
щу Е. Нахт и Ю. Сабо. В състезания
та от републиканско първенство се
включва през 1952 г., когато постига
и най-големите си успехи – на полуфи
нала в Бургас заема 3 място с 10,5 т. от
16 [+7=7-2] и се класира за финала, къ
дето разделя 5-6 място (с М. Бобоцов )
– 10,5 т. от 18 [+9=3-6]. Постига реди
ца впечатляващи победи (срещу Ол.
Нейкирх, М. Бобоцов, Евг. Яковлев,
П. Иванов и др.). Покрива нормата и е
утвърден за майстор на спорта – един
от първите в страната. За втори път
играе на финала през 1957 г. след ка

31.Qf7 Rc2 32.Rc2 Qe1 33.Ka2 Qe5
34.Qe7 d4 35.Rc5 Qe4 36.Qc7 Ka8
37.Qd7 Qb7 38.Qd4 Rb8 39.Qc3 Qb6
40.Rc6 Qd8 41.Qf3 Qd5 42.Qd5 ed5
43.Rc7 d4 44.Rh7 Rf8 45.Rg7 d3 46.Rd7
Rf3 47.g4 Rh3 48.g5 Rh4 49.Rd3 Rg4
50.Rd5 Kb7 51.Re5 Kc7 52.Kb3 Rg2
53.Kc3 Rg4 54.b3 Kc8 55.a4 Kc7 56.b4
Kb7 57.Kb3 Kc7 58.a5 Kd7 59.Rb5
Kc6 60.Ka4 Re4 61.Rc5 Kb7 62.Rd5
Kc6 63.Rd8 Re5 64.Rg8 Rg5 65.Rg7
Rg1 66.Ra7 Ra1 67.Kb3 Rb1 68.Kc3
Rc1 69.Kb2 Rg1 70.Ra6 Kb7 71.Rb6
Ka7 72.Kb3 g5 73.Rg6 g4 74.Kc4 g3
75.Kc5
1-0

XIIIIIIIIY
9-mkr+-+-tr0
9zp-+-zp-+p0
9-+-+p+p+0
9wq-+pzP-+-0
9-+-+-+-zP0
9zP-+-+QzP-0
9-zPR+-+-+0
9+KtR-+-+-0
xiiiiiiiiy
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Вълчев Росен Петров. Роден е на
8 септември 1933 г. в с. Трапище,
Разградско.
С
шахмат се зани
мава
активно
повече от 60 го
дини.
Участва
в
ученически,
студентски (ре
п у б л и к ан с к и
шампион с отбо
ра на Академик
(Сф) за 1953 г.) и работнически (3то място с отбора на МА на работ
ническата спартакиада през 1974
г.) индивидуални и отборни първен
ства. От 1952 г. членува в ДСО “Ака
демик”, а от 1960 г. – в ДФС “Сла
вия”. По-късно е привлечен като
доброволен сътрудник към БФ Шах
мат, най-вече в съдийския апарат.
Участва в провеждането на много
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индивидуални и отборни турнири.
Един от българските съдии на ХV
шахматна олимпиада във Варна
през 1962 г.; главен съдия на светов
ните студентски първенства през
1994 г. (в София) и 2000 г. (на Злат
ни пясъци); съдия на европейското
индивидуално първенство за жени
във Варна през (2002 г.) и отборно
то в Пловдив (2003 г.). Съдийствал
е и на 2 балканиади, много между
народни майсторски турнири за
мъже и жени; републикански ин
дивидуални и отборни първенства
за мъже, жени, юноши и девойки;
откритите турнири в Тетевен, При
морско, Златни пясъци и Албена и
др. Международен съдия на ФИДЕ
от 1983 г. Притежател на една от
най-големите шахматни библиоте
ки в страната и голяма филателна
колекция на тема “шахмат”.

