
Официално изявление на Българската федерация по шахмат, относно 
неверните твърдения в публичното пространство за статута на 

европейските купи, проведени в Албена и Златни пясъци през 2014-та 
година 

 

Във  връзка  продължаващите  и  към  настоящия  момент  публични  неверни  и 
манипулативни твърдения на малка група шахматни деятели (сред които 
изключените от федерацията лица Методи Стойнев, Кирил Георгиев и Симеон 
Стоичков),  относно  статута  на  проведените  през  2014-та  година  турнири  в 
курортните комплекси Албена (01–09.06.2014)  и Златни пясъци (10-18.06.2014), 
твърдящи, че въпросните състезания не са били европейски купи от 
официалния  календар  на  Европейския  шахматен  съюз  през  2014-та  година, 
предоставяме  на  вашето  внимание  снимки  от  уебсайта  на  съюза,  от  които 
стават повече от очевидни следните два факта: 

1. Тези турнири са били официални европейски купи през 2014-та г. 
2. Тези  турнири  са  били  част  от  официалния  шахматен  календар  на 

Европейския шахматен съюз   
 

 

Линк:  http://www.ecuonline.net/com/calendar/single/960.html 

 



 

Линк: http://www.ecuonline.net/com/calendar/single/961.html  

 

Линк: https://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=BUL&rating_period=2014-07-01  



Публикуваме настоящите факти, за да прекратим веднъж завинаги 
злонамерените спекулации по темата на лицата Методи Стойнев, Кирил 
Георгиев,  Симеон  Стоичков  и  малцината  техни  поддръжници  и  за  да  стане 
ясно на широката общественост, че те не се ръководят от висок морал и добри 
намерения, а преследват користни цели, без да се свенят да пожертват 
отличната репутация на Българската федерация по шахмат и нейното 
ръководство. 

За Българската федерация по шахмат е пределно ясно, че тези клеветнически 
атаки  са  част  от  по-голям  план,  свързан  с  предстоящите  през  2018-та  година 
избори за президент на Световната шахматна федерация ФИДЕ. Общоивестен 
факт е, че г-н Силвио Данаилов е единственият останал свободен глас в 
световния шахмат, който има реалните шансове да промени  статуквото  във  ФИДЕ.
Лицата  Методи  Стойнев,  Кирил  Георгиев  и Симеон Стоичков са употребени
  от опитни кукловоди, имащи за цел да опетнят безупречната репутация
 на президента на Българската федерация по шахмат,  Силвио  Данаилов, 
 и  така  да  му  попречат  да  спечели  изборите  за ФИДЕ.

В подкрепа на това твърдение предлагаме манипулативното писмо на 
настоящия президент на Европейския шахматен съюз, г-н Зураб 
Азмайпарашвили,  в  което  той  твърди,  че  споменатите  по-горе  турнири  не  са 
били  част  от  официалния  календар  на  континенталната  федерация  и  което 
писмо  е  широко  използвано  от  Кирил  Георгиев  и  неговите  сподвижници  за 
„доказателство“ на техните твърдения (можете да го видите в края на текста).    

В допълнение само ще кажем, че въпросът за статута на тези турнири е 
трябвало да бъде зададен на президента, по времето на чието управление те са 
били  признати  за  част  от  официалния  календар  на  Европейския  шахматен 
съюз  (в  случая  това  е  г-н  Силвио  Данаилов),  а  не  на  следващия  президент, 
какъвто  се  явява  г-н  Зураб  Азмайпарашвили.  Дали  тези  турнири  са  били  в 
официалния календар на континенталната федерация има право да каже 
единствено президента, по чието време тези турнири са били проведени.   

Две независими проверки на Българската федерация по шахмат, направени 
от инспектората на Министерството на младежта и спорта не откриха 
никакви нарушения.  

БФ  Шахмат  ще  предостави  неоспорими  доказателства  за  своята  невинност  по 
всички клеветниески обвинения, направени срещу нея и няма да се поколебае 
да защити доброто си име в съда.  

 

 

 



Писмо на г-н Зураб Азмайпарашвили  

 

 

Българска федерация по шахмат 

09.06.2015 г.  

София 
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