
                     
 

ПРОТОКОЛ N 8 
 

на Заседание 
на УС на БФ ШАХМАТ 

_________________________________________ 
 

08.12.2013 г. – 10:00 ч. – Банкя Палас – Банкя 
 
 Днес, 08.12.2013 г., в хотел „ Банкя Палас”, гр. Банкя се проведе 
заседание на Управителния съвет на Българската федерация по шахмат. 
Присъстваха членовете на Управителния съвет – Николай Недков, Петьо 
Маринов, Харалампи Ванев, Георги Живков, Георги Бедников, Маргарита 
Войска, Живко Жеков и Янко Кесаровски и Изпълнителният директор – 
Николай Велчев. 
 
 Заседанието протече при следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

Единствена точка: Обсъждане на проявите на г-н Борислав Кръстев 
Иванов, ФИДЕ-майстор, през периода 22. 05. 2013 г. – 08. 12. 2013 г., и взимане 
на решение във връзка с тях. 

След станалите разисквания УС на БФШ единодушно стигна до следните 
КОНСТАТАЦИИ: 

1. На 19. 06. 2013 г. в град София, бул. „Васил Левски” № 75, във фоайето 
на Спортната палата на 7-ия етаж, пред стаи 704 и 709, където са офисите на 
БФШ, се проведе предварително планирана среща на шахматисти, шахматни 
деятели, специалисти и журналисти по повод отправената до и получена от г-н 
Борислав Кръстев Иванов покана за провеждане на специализирани тестове с 
технически средства във връзка с дадената от същия декларация – съгласие за 
това. Въпреки че бе чакан в продължение на един час – от 13 до 14 часа, същият 
не се яви и така провали предварително организирания и заплатен от БФШ 
сеанс с детектор на лъжата в специализирана лаборатория за психо-
физиологически изследвания.   

За случая е съставен протокол. 
2. На шахматния турнир „Гранд опен” в Благоевград, провел се от 28. 09. 

2013 г. до 04. 10. 2013 г., на 02. 10. 2013 г. г-н Борислав Кръстев Иванов сяда да 
играе срещу руския гросмайстор Максим Длуги, живеещ и работещ в САЩ 
/той е и бивш председател на американската шахматна федерация/, и написва 
собственоръчно на бланката си, определена за нанасяне в нея на шахматните 
ходове от партията, думите „МАШИНАТА” – „НЕКАКЪВ КЛОУН”. Този 
„клоун” обаче изисква според регламента на турнира да бъдат проверени 
двамата състезатели за евентуалното наличие у тях на непозволени технически 
средства, чрез които би могло да се ползва помощта на мощни шахматни 
програми, „подсказващи” какъв ход да бъде игран на шахматната дъска. 
Борислав Иванов категорично отказва да събуе маратонките си, с което оставя у 
всички присъстващи недвусмисленото впечатление, че по време на игра ползва 



непозволени технически средства. По този повод не един и два руски сайта 
писаха за „измамника от Благоевград”. 
            Случаят е отразен в съдийския доклад за шахматния турнир. 
 3. На г-н Борислав Кръстев Иванов категорично му бе отказано участие 
в  турнира по бърз шах „Алкалоид” в Скопие, Македония, провел се на 02. 11. 
2013 г., и на шахматния турнир „Мемориал Едоардо Креспи” в Милано, 
Италия, провел се от 4-ти до 8-ми декември 2013 г. И двата отказа за допускане 
до участие са поради основателни подозрения от страна на организаторите, че 
по време на партиите си същият ползва непозволени технически средства, 
насочващи го чрез мощни шахматни програми какви ходове да избере по време 
на партията шах. Всеизвестен факт в шахматния свят е обстоятелството, че от 
направения анализ на десетки негови партии е установено, че ходовете му 
съвпадат с най-добрите ходове, които препоръчва една от най-силните в 
момента в света шахматни програми, именно програмата „Худини”, което е 
извън възможностите на човешкия мозък, и представлява игра на и над 
равнището на играта на настоящия световен шампион по шахмат г-н Карлсен. 
 4. Видно от изказването на гросмайстор Кирил Георгиев, направено на 
общото събрание на БФШ вчера, „славата” на българските шахматисти, на 
Българската федерация по шахмат, дори на държавата ни, вече се разнася из 
целия шахматен свят, като гросмайсторът подчерта: „Като отида да играя 
някъде в чужбина, а аз съм правил и правя това на много места, познатите ми, 
включително такива от десетилетия, шахматисти, вече не ми казват „Здравей”, 
а започват да говорят против Борислав Иванов и за нечестния му начин на игра. 
 5. На 01. 12. 2013 г. г-н Борислав Кръстев Иванов заяви по телевизията 
/по Ти Ви 7/, че в шахмата всичко се уреждало предварително, включително 
резултатите от много партии и тези от повечето турнири, че най –силните 
играчи си разпределяли наградния фонд по споразумение, а не чрез игра, и че 
до него не се допускали други състезатели.       
 Това обаче не е вярно. 
 6. В момента постъпва експресна информация от Испания, че в град 
Навалмортал, на провеждащия се там шахматен турнир, г-н Борислав Кръстев 
Иванов е бил заловен с жици по тялото, но категорично е отказал да си свали 
тениската, за да бъде претърсен за мобилен телефон, поради което веднага, 
няколко кръга преди края на турнира, е бил изгонен от него.  
 7. Като се напише името на г-н Иванов в търсачката „Гугъл”, тези и 
други негови изяви с отрицателен знак, стават всеобщо достояние. 
 На основание на горните констатации УС на БФШ прави следните 
ИЗВОДИ:  
 Г-н Борислав Кръстев Иванов беше временно отстранен за период от 4 
месеца от участие в състезания под егидата на БФШ, като така му беше дадено 
време и възможност да преосмисли и да преоцени както поведението си на 
шахматист, така и на български гражданин. От системно продължаващите му 
прояви обаче е повече от очевидно, че г-н Иванов няма никакво намерение да 
се промени, като заиграе шах без ползването на неразрешени технически 
средства, като не възпрепятства проверките, които предизвика в резултат на 
собственото си повече от съмнително поведение, както и да престане да обижда 
и злепоставя българските шахматисти и деятели, цялата ни шахматна 
федерация. Ние, подписалите този протокол, смятаме, че с поведението си г-н 
Иванов злепоставя пред света дори цялата ни държава. 



 Затова, като взехме предвид горното, както и че то не съответства по 
никакъв начин на понятието „спортен морал”, и на основание член 29, точка 13 
от Устава на БФШ, взехме следното 

 
 РЕШЕНИЕ: 

 
Управителният съвет на Българската федерация по шахмат 

 ИЗКЛЮЧВА 
ФИДЕ-майстор Борислав Кръстев Иванов от Българската федерация по    

шахмат. 
 


