СЪДИЙСКА КОМИСИЯ
КЪМ БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ
До
Управителния съвет на
БФ Шахмат
Копие: Изпълнителен директор на
БФ Шахмат
Копие: Председател на Квалификационна
Комисия при БФ Шахмат
Уважаеми Дами и Господа,
Съдийската комисия при БФ Шахмат предлага на Вашето внимание
информация за действия на шахматния съдия Димитър Илиев (съдия на
ФИДЕ) и дейността му като рейтинг администратор при федерацията.
1. Димитър Илиев е съставял и изпращал до ФИДЕ невярна и
подправена
(фалшифицирана)
информация
свързана
с
присвояване на международни звания:
1.1.

Димитър Илиев е съставил и изпратил до ФИДЕ подправена
норма за международен гросмайстор на Григор Григоров.
(Приложение №1)
Подправената норма за международен гросмайстор на Григор
Григоров е за турнир проведен в Румъния. Нормата не е
създадена автоматично от програмата „Суис Мениджър” и не е
подписана от главния съдия на турнира. Нормата е умишлено
“манипулирана” ръчно с въвеждане на невярна информация в
нея. Състезателят от Румъния – Vlad-Ionut Stegariu е представен
като състезател от Молдова, за да бъде намален броя на
участниците на страната домакин – изискване на ФИДЕ за
норма.
Съгласно правилата на ФИДЕ за международните звания:
“Всички сертификати трябва да са подписани от главния
съдия на турнира и от федерацията, отговорна за
състезанието”.
В допълнение на това нормата е манипулирана чрез версия на
програмата „Суис Мениджър”, лицензирана на името на БФ
Шахмат, т.е. нормата е създадена не по правилата – от главния
съдия на турнира в Румъния, а от българския рейтинг
администратор Димитър Илиев.
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1.2. Димитър Илиев е съставил и изпратил до ФИДЕ подправена
норма за международен майстор за жени на Стефи Бедникова.
(Приложение №2)
Тази норма не е издадена автоматично от програмата „Суис
Мениджър”, а е умишлено “манипулирана“ ръчно, като
състезателят Иван Димитров от България е записан като
състезател от Белгия, за да се удовлетворят изискванията на
ФИДЕ (за брой чужденци) за норма за международен майстор за
жени на Стефи Бедникова.
2. Димитър Илиев умишлено е манипулирал двойките за игра в
последния кръг, в противоречие с правилата на ФИДЕ, с цел
неправомерно облагодетелстване на състезател за покриване на
норма за международно звание. (Съгласно правилата на ФИДЕ за
международните звания и правилата на ФИДЕ за швейцарската
система, „Където може да се покаже, че са правени изменения в
оригиналните двойки за игра, в полза на състезател за покриване на
норма, може да се представи доклад до Квалификационната комисия
(на ФИДЕ), за да се инициира дисциплинарно наказание чрез
Етичната комисия (на ФИДЕ).”)
В последния девети кръг на 2-ия международен турнир “Мемориал
Нино Киров” – 2010 г. с главен съдия Димитър Илиев и заместник
главен съдия Георги Бедников, Димитър Илиев в нарушение на
Правилата за Швейцарската система променя двойките за игра, като
на Стефи Бедникова се дава противник чужденец, за да се изпълнят
изискванията на ФИДЕ за норма за международното звание WIM.
По-долу показваме съставените двойки за игра с утвърдената от
ФИДЕ програма „Суис Мениджър” (моля, вижте двойката на Стефи
Бедникова):
12 26 NM Stoinev Metodi

4,5

4,5 NM Bednikova Stefi

36

13 32 FM Vachev Vladimir

4,0

4,0 IM

Todorov Ognjan

21

14 25

4,0

4,0

Ivanov Borislav

33

Argiroudis Stamatis

И неправомерно съставените от Димитър Илиев двойки за игра:
12 26 NM Stoinev Metodi

4,5

4,0

Ivanov Borislav

33

13 25

4,0

4,5 NM Bednikova Stefi

36

4,0

4,0 IM

21

Argiroudis Stamatis

14 32 FM Vachev Vladimir

Todorov Ognjan

По този начин, в резултат на фалшификация на националността на
състезателя Иван Димитров (вж. т.1.2) и в нарушение на приетите от
ФИДЕ правила за съставяне на двойките за игра, на състезателката
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Стефи Бедникова е издадена фалшива норма за WIM от Димитър
Илиев. С нея на Стефи Бедникова от ФИДЕ е присъдено
международното звание WIM.
Забележка: Въпреки изискването за изпращане да доклад с
приложенията до Съдийската комисия в 10 – дневен срок, за
състезание “Мемориал Нино Киров”, проведено от 11-17.01.2010 г.
след настояването на Съдийската комисия документите са изпратени
до нея с шестмесечно закъснение както следва: доклада на 09.07.2010,
а „Суис Мениджър” файла на 12.07.2010 г.
3. Димитър Илиев е изпращал във ФИДЕ норми за международни
звания чрез използване на сканирани подписи на длъжностни лица
и печати на БФ Шахмат.
3.1.След съставянето на подправена норма за международен
гросмайстор на Григор Григоров Димитър Илиев е поставил
сканиран подписа на г-н Стефан Сергиев, президент на БФ
Шахмат и сканиран печат на федерацията. (Приложение №1)
3.2. След съставянето на фалшивата норма за WIM Стефи Бедникова са
добавени сканирани подписите на главния съдия и на г-н Николай
Велчев, изпълнителен директор на БФ Шахмат. (Приложение №2)
3.3. В нормата за международен майстор за жени на Стефи Бедникова
от турнира в Дупница през 2003 г. са добавени сканиран подпис,
на главния съдия г-н Стефан Сергиев и е поставен сканиран печат
на федерацията и подпис. (Приложение №3)
3.4. Нормата за международен майстор за жени на Стефи Бедникова от
турнира в Дупница през 2002 г. не е издадена автоматично от
програмата “Суис Мениджър”, а е “манипулирана“ ръчно. В
допълнение на това са добавени сканирани подписи, както следва:
за главния съдия г-н Румен Ангелов е поставен сканиран подпис
на г-н Камен Тошков, поставен е и сканиран подпис на г-н
Николай Велчев, изпълнителен директор на БФ Шахмат и печат
на федерацията. (Приложение №4)
3.5. За нормата за международен организатор на г-н Стефан Сергиев за
72-то ДИП финал за мъже Пловдив – 2008 г. е поставен сканиран
подпис на г-н Здравко Недев. (Приложение №5)
3.6. Норма за международен организатор на г-н Стефан Сергиев за 9-то
Европейско индивидуално първенство за мъже в Пловдив–2008 г.
е поставен сканиран подпис на г-н Здравко Недев. (Приложение
№6)
4. Димитър Илиев е изчислявал за български рейтинг турнири,
които са ръководени от “фиктивни главни съдии“.
Димитър Илиев е записал в шест турнира на МГУ (Минно-геоложки
университет) за главен съдия Георги Георгиев, за когото няма
информация в Съдийската комисия, че има съдийски права.
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5. Димитър Илиев системно е нарушавал Правилника за дейността
на РССК:
• Неизпращане на съдийски доклади в необходимия срок (чл.19.3)
въпреки вече налаганото му наказание “лишаване от съдийски
права “през 2007 г.
• Самоназначаване за главен съдия на турнири (чл.17.2).
• Участвал е в 16 турнири като съдия за първото шестмесечие на
2010 г., без да има назначения от Съдийската комисия.
6. Димитър Илиев носи отговорността за непризнаване от ФИДЕ на
апликацията на Григор Григоров за редовна (поради изфабрикуваната
норма), а от там и за заплатените от БФ Шахмат/Григоров в размер на
495,00 Евро - такса за разглеждане.
Във връзка с изброените по-горе сериозни нарушения от Димитър
Илиев, като издаване на подправени (фалшифицирани) документи и
изпращането им до ФИДЕ за утвърждаване на състезатели с
международно звание, нарушения на Правилника за дейността на РССК,
незачитане и неспазване на общоприети правила на ФИДЕ и елементарни
етични норми, с което излага и напълно дискредитира шахматното
движение в България, Съдийската комисия при БФ Шахмат на свое
заседание, проведено на 14.08.2010 г., с пълно единодушие взе
решение да предложи на УС на БФ Шахмат:
1. На Димитър Илиев да бъдат спрени съдийските права.
2. Димитър Илиев да бъде освободен от длъжността рейтинг
администратор на БФ Шахмат.
3. Димитър Илиев да бъде освободен от Квалификационната комисия
на БФ Шахмат.
4. Да оттегли изпратеното предложение до ФИДЕ с номинацията на
Димитър Илиев за утвърждаване му за международен съдия на
ФИДЕ, поради липсата на изискваната абсолютна обективност в
дейността му като шахматен съдия, съгласно т.4.2. от Правилника
за званията на шахматните съдии и уронването на авторитета на
българското съдийство пред Международната шахматна федерация
(ФИДЕ).
5. Ако прецени, да сезира компетентните органи за създаването на
документи с невярно съдържание.
София, 16.08.2010 г.

За Съдийска Комисия:
Румен Ангелов
Председател

Приложения: 6 броя.
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