
  ПРОТОКОЛ N 4 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_________________________________________ 
 

21.05.2013 г. – 10:00 ч. – БФ Шахмат – София 
 
 Днес, 21.05.2013 г., в стаята на Българска федерация по шахмат в 
сградата на Министерство на физическото възпитание и спорта, гр. София 
се проведе заседание на Управителния съвет на Българската федерация по 
шахмат. Присъстваха членовете на Управителния съвет – Николай Недков, 
Иван Генов, Харалампи Ванев, Георги Живков, Георги Бедников, Янко 
Кесаровски, Маргарита Войска, Петьо Маринов и съгл. чл. 32, ал. 3 от 
ЗЮЛНЦ – Силвио Данаилов, Пламен Моллов и Живко Жеков, Изпълнителният 
директор – Николай Велчев и Спортно техническият директор – Кристиан 
Ласкаров. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Разглеждане на предложение на Етичната комисия във връзка с прояви 
на фм Борислав Кръстев Иванов. 

  
и бяха взети следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

По т.1: 
 
1.1. Въз основа на предложение на Етичната комисия към БФ Шахмат от 

16.05.2013 г. и във връзка с декларация от изявени български шахматисти, 
постъпила в БФ Шахмат на 25.04.2013 г., на основание чл. 29, т. 13 от Устава на 
БФ Шахмат, във връзка с чл. 6, ал. (1) налага на Борислав Кръстев Иванов, роден 
на 21.12.1987 г.  наказание  „временно отстраняване от участия в състезания под 
егидата на БФ Шахмат” за срок от 4 (четири) месеца за непрекъснати медийни и 
други изяви, които са несъвместими със спортния морал, уронват престижа на БФ 
Шахмат и на шахматните деятели като цяло. 

 
1.2. Решението влиза в сила веднага. 
 
1.3. По повод  на експертни становища – анализи на партиите на Борислав 

Иванов в шахматни турнири в последните 9 (девет) месеца и във връзка със 
съмнения и обвинения в „чийтърство” на множество международни турнири, за 
които съмнения съгласно  установената международна практика в шахмата се 



счита, че са достатъчно основателни, ако лицето играе по първа линия на 
водещите шахматни програми над 70 % от ходовете си (програмите „Худини”, 
„Рибка” и др.) се приема, че същият използва непозволени средства в играта си. С 
оглед отхвърлянето на каквито и да било съмнения относно играта на Борислав 
Иванов препоръчва на същия да даде съгласие за провеждане на специализирани 
тестове с технически средства, което е както в негов интерес, за да бъде изчистено 
името му, така и в интерес на БФ Шахмат, която да има основание за в бъдеще да 
направи всичко необходимо за решаване на проблема в национален и 
международен мащаб, в случай че се докаже с научни средства, че същият не 
използва каквито и да било нечестни средства при играта си.  
 
 


