
8 април 2015 г. 

НОВО ПРИЗНАНИЕ ЗА ГРОСМАЙСТОР ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ 

Ново признание за постиженията си получи гросмайстор Веселин Топалов. Той получи
едната от двете специални награди за „Велики българи“.

На  6  април  2015  г.  Медицинският  университет  –  София  отбеляза Празника  на
научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София и Международен ден на
здравето от 16:00 ч. в Софийската опера и балет с тържество и Гала – концерт. 

Наред с най-големите български медицински светила, гости на тържеството бяха г-жа
Цецка  Цачева  -  председател  на  43-тото  Народно  събрание  на  Република  България,
вице-премиерът  Ивайло  Калфин,  официални  лица  от  държавните  институции,  кметове,
посланици, ректори на университети, академици и др.

Наред с отличията за медицински постижения бяха връчени две специални награди –
„Велики  българи“.  Те  бяха  отредени  за  ГМ  Веселин  Топалов  и  Боян  Петров  -  един  от
най-добрите български и световни алпинисти. Боян Петров е един 35-тимата в света покорил 3
осемхилядника под 100 дни, постигнал е много уникални постижения.

В емоционалното си слово ректорът на Медицинския университет – София проф. д-р на
медицинските науки Ваньо Митев определи Веселин Топалов като „Гений на българите“. Той
каза, че България няма Нобелови лауреати, но има световни шампиони по шахмат – за мъже и
жени и това е постижение, равно на Нобелова награда. Само 9 държави в света могат да се
похвалят със световни шампиони по шахмат – при мъжете и при жените. 

На тържеството бяха специално поканени представители на Българска федерация по
шахмат.

Държавни индивидуални първенства за момчета и момичета, юноши и девойки до
12, 14, 16 и 18 години

3 – 11 април, 2015 г., Пловдив
Държавните индивидуални първенства в класическия шахмат за момчета и момичета, 

юноши и девойки до 12, 14, 16 и 18 години са пред своя край.  Те се провеждат от 3-ти април 
2015 г. в залите „Париж” и „Москва” на „Новотел” Пловдив. 

В  четвъртък,  9  април  2015  г.,  младите  шахматисти  ще  изиграят  партиите  си  от
последния кръг и ще определят крайното класиране в 8-те групи.

Големите щастливци ще са шампионатите и вице-шампионите, които ще получат квоти
за участие на световните шахматни надпревари в Халкидики,  Гърция от 24 октомври до 5
ноември 2015 г. или европейските първенства в Порек,  Хърватия от 20-ти септември до 1
октомври 2015 г., като правото на избор е на шампионите.

В шампионата на момчетата до 12 години участват 78 шахматисти.
Преди  последния  кръг  начело  на  турнирната  таблица  със  7  точки  от  8  възможни  е

Цветан  Стоянов  ,  „Бургас  64“  Бургас.  В  8-мия  кръг  Цветан  Стоянов  загуби  от  Стоян  Ор.
Стоянов, „Асеновец 2006“ Асеновград. На второ и трето място с по 6,5 т. са Стоян Ор. Стоянов
и Антон Петров, „Столичен шахматен център“, София. Антон Петров играе в последния кръг с
временния лидер.

При момчетата до 14 години състезателите са 25. Тук борбата за квотите е най-неясна.
Трима  шахматисти  са  начело  в  турнирната  таблица  след 8 кръг  –  Матей  Петков  от

„Локомотив“ София, Стефан Райков от „Ан Пасан“ София и Лъчезар Йорданов от „Варна“
Варна. Разликата във вторите показатели е само по половин точка. 

Юношите  младша възраст  до  16  години  са  24-ма.  Тодор  Георгиев,  състезател  на
„Варна“ Варна, е начело с 6,5 точки от 8 възможни. На второ място във временното класиране
е Мартин Петров с 6 т. Николай Валериев  Христов е трети с 5,5 т. Водачът във временното
класиране играе в последния кръг срещу състезателят със стартов №1 – Владимир Сергеев
Петров, който е един от тримата с по 5 точки.



При юношите до 18 години се  състезават 13 шахматисти и те играят в 7 кръга по
Швейцарска система.

Във  временното  класиране  с  5  точки  е  Румен  Николов,  „Ивис+“  София.  Димитър
Даскалов от „ЦСКА“ София. е втори с 4,5 т. Следват трима състезателя с по 4 т. – Дарио
Дерешки, „Плевен ХХІ“ Плевен, Христо Митов Христов, „Ивис+“ София и Георги Бърдаров,
„Локомотив“ София.

В групата на момичетата до 12 години се състезават 27 момичета. Нургюл Салимова, 
„Бургас 64“ Бургас е недостижима за първото място със 7,5 точки от 9 възможни. Тя е с цяла 
точка пред следващите я Белослава Кръстева, „Шах ХХІ“ София и Гергана Пейчева, 
„Локомотив“ София, срещу които постигна победи съответно в 6-ти и 5-ти кръг. 

При момичетата до 14 години участничките са 13. Тук кръг преди края двете първи 
места са предрешени. Виктория Радева, „Спартак Пловдив“ Пловдив е начело с 5,5 т. от 7 
възможни. Тя спечели срещу основната си конкурентка Габриела Антова в 3-тия кръг. 
Състезателката на „Шах ХХІ“ София е на втора позиция с 5 точки. На трета позиция с 4 точки 
е Габриела Великова, „Шах ХХІ“ София, а тя е играла вече срещу първите две в турнирната 
таблица. 

Борбата за второто място, обаче, е изключително оспорвана. Белослава Кръстева има 
предимство съгласно втория турнирен показател, а двубоят между двете в 3-тия кръг завърши 
без победител.

При девойките младша възраст до 16 години състезателките са 16. 
Доника Шивачева от „Тунджа 2009“ Ямбол е начело с 5,5 т. от 6 възможни, с точка 

преднина. На втора позиция е Нона Мирчева от „Шумен 2005“ Шумен с 4,5 т. Трета е Надежда
Петкова с 4 точки. Следват 4-ри шахматистки с по 3,5 т.

Девойките до 18 години са 8 и играят в 7 кръга по Швейцарска система. Тук интрига за
първите  две  места  няма.  Начело  във  временната  турнирна  таблица  е  Симонета  Иванова,
„Бургас 64“ Бургас с 5,5 т. от 6 възможни. Следва я Ива Пенчева от „Етър“ Велико Търново с 5
точки. На временното трето място е Василена Трайкова, „Дебют“ Оряхово.

Последният кръг ще се играе на 9 април 2015 г. – сутринта. След награждаването на
победителите турнирната  програма продължава с  държавните индивидуални първенства  по
ускорен  шахмат, които ще приключат на  10  април.  Следват „Блиц“  шампионите.  На 11-ти
април ще са известни имената на медалистите в последните надпревари. 

Повече подробности: http://chess-results.com/tnr167873.aspx?lan=24&art=1&rd=8&wi=821
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