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ЕКСПОЗЕ  

КЪМ ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФЕДЕРАЦИЯ  
„СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ” ЗА 2017 Г. 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ ЗА 

ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ”, 

Добре дошли на единадесетото редовно годишно отчетно събрание на 

федерацията. Искам да благодарим на Съюза на слепите в България, който за поре-

ден път пое всички разходи по провеждането на настоящето Общо събрание. Сред 

нас са представители на 24 спортни клуба от цялата страна, членуващи в нашата 

федерация. Да поздравим представителя на Спортен клуб за хора с увреждания 

„Пазарджик”, учреден през 2017 г., който е най-новия член на нашата организация. 

В това кратко експозе към отчета на Федерацията искам да споделя най-

важните изводи, факти и цифри, които най-добре представят нашата дейност. И през 

тази, 2017 година, наситен бе календара от спортни и туристически прояви, 

организирани от федерацията съвместно със спортните клубове и със съдействието 

на Министерството на младежта и спорта, Съюза на слепите в България, Агенцията 

за хората с увреждания, „Успех филтър ССБ” ЕООД, общините и редица наши 

спонсори. Проведени бяха държавни първенства в седем вида спорт, два турнира за 

купата на Република България и четири национални турнири, а наши състезатели 

участваха в 11 международни прояви: олимпиада, световно и европейско първенства 

и други международни турнири в различните видове спорт. Туристическата дейност 

сред членовете на федерацията беше традиционно добре застъпена с провеждането 

на 49 прояви от повечето клубове, включили общо 890 участници. Държавният и 

международният спортни календари на федерацията бяха изпълнени, като за 

изтичащата година бяха допълнени и с 12 нови прояви. 
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Уважаеми колеги, през 2017 г. нашата федерация продължи своето 

утвърждаване. Годината мина под знака на първия юбилей, който достигнахме 

всички заедно. С едни клубове сме от самото начало, а други се родиха в резултат на 

активната работа на всички, които работят и милеят за спорта сред хората със 

зрителни увреждания. 

Всички се надяваме, че положителната възходяща тенденция ще продължи и 

за напред, защото ние сега сме едва в подножието на високия връх, който сме си 

поставили да изкачим, а именно – ДА ИЗГРАДИМ ЕДНА СЪВРЕМЕННА, РАЗВИТА И ДОБРЕ 

РАБОТЕЩА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НЕЗРЯЩИТЕ И СЛАБОВИЖДАЩИТЕ ХОРА В 

БЪЛГАРИЯ! Ето защо, ние сме длъжни за всяко дете, за всеки младеж, за всеки човек 

със зрително увреждане, който би бил полезен за нашата кауза, да работим всецяло и 

отдадено. Ние следва да популяризираме нашата дейност и да привличаме добри и 

полезни зрящи хора, които да желаят и помагат в тази високохуманна дейност. 

Искам да се спра в синтезиран вид на най-важните акценти на дейността ни 

през изтеклата година, да отчета най-важното, което се случи през тази година в 

областта на спорта сред хората със зрителни увреждания у нас. Да споделя, че зад 

извършеното стоят много пот, нерви, стрес и време, а и не чак толкова големи 

финансови средства, без които нямаше как да бъдат постигнати набелязаните цели. 

Всички сме наясно, че можеше да бъде и по-добре, но трябва да бъдем реалисти и да 

оценяваме в пълнота това, което успяхме по един или друг начин да постигнем, 

защото съм убеден, че всяка стъпка, колкото и малка да е тя, в правилната посока, е 

поредният елемент в изграждането на нашата си къщичка. 

Вярвам, ще се съгласите с мен, че връх на нашите общи усилия през изтеклата 

година бeше спечелването на домакинството за СВЕТОВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО 

ШАХМАТ ЗА НЕЗРЯЩИ И СЛАБОВИЖДАЩИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2018 Г. Това е едно 

признание, че сме израсли като организация и че сме узрели да бъдем домакини и, 

надявам се, главни действащи лица на едно от най-важните предстоящи събития 
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сред световната спортна общност на незрящите. Да припомня накратко, на 25 юни 

2017 г., на второто си заседание в Охрид, конгресът на IBCA възложи на България 

домакинството на VIII-то Световно отборно първенство по шахмат за незрящи и 

слабовиждащи през 2018 г., когато София е Европейска столица на спорта. Първите 

16 отбора, класирали се на Олимпиадата в Охрид по регламент ще вземат участие във 

Световното първенство в България. 

Получаването на това домакинство беше дълъг процес, продължил години. 

През 2015 г. Людвик Буйтелхоф, тогавашният председател на IBCA по покана на ССБ 

и ФСХЗУ, посети България. Присъства на Балканиадата по шахмат, бяха направени 

срещи с министъра на младежта и спорта, както и с кмета на София. Още тогава се 

постави въпросът за получаване на домакинство на голям шахматен форум. Прави 

чест на г-н Буйтелхоф, както и на останалите членове на ръководството на IBCA, 

които гласуваха доверие на България и ни повериха този значим форум. 

На 25 юли имах ползотворна среща с министъра на младежта и спорта, на 

която министърът първо, разреши провеждането на надпреварата, второ, пое 

ангажимента да бъде патрон на първенството и трето, ангажира се с финансова 

подкрепа, чиито размер тепърва ще стане ясен. Федерацията очаква сериозна 

подкрепа и от Столична община, откъдето също има индикации, че ще се получи 

съдействие, както и че форумът да бъде включен в програмата на София – 

Европейска столица на спорта. 

Безспорно и ще се разчита на спонсори, медии и доброволци, за да може това 

най-важно събитие в историята на спорта сред хората със зрителни увреждания, да 

се превърне в истински спортен празник, който да вдъхне допълнителна увереност и 

сили за по-мащабна работа в тази сфера. 

СОФИЯ, 22 НОЕМВРИ 2017 Г.  Д-Р ИВАН ЯНЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФСХЗУ 
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 

АХУ Агенция за хората с увреждания 

БНТ Българската национална телевизия 

БПА Българска параолимпийска асоциация 

БТА Българска телеграфна агенция 

ДП държавно първенство 

ММС Министерство на младежта и спорта 

НУИ Национални ученически игри 

ПС почивна станция 

РСО Районна съюзна организация 

СК Спортен клуб 

ССБ Съюз на слепите в България 

УС Управителен съвет 

ФСХЗУ Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” 

ЦУ Централно управление 

IBCA International Braille Chess Association 
(международната федерация по брайлов шахмат) 

IBSA International Blind Sports Federation 
(международната спортна федерация на незрящите) 

W3C World Wide Web Consortium 

UI User interface (потребителски интерфейс) 

UX User experience design (дизайн на взаимодествието с потребителя) 

Настоящият годишен отчет на ФЕДЕРАЦИЯ „СПОРТ ЗА ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ 

УВРЕЖДАНИЯ” за 2017 г. е изготвен на основата на годишната дейност на ФСХЗУ, 

както и на данните, предоставени от СК на федерацията и е приет от УС на 

Федерацията на 24.11.2017 г. 
 



Отчет за дейността за 2017 г. 7 

 

 Ф С Х З У  •  www.viptsport.bg  

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 
През 2017 г. се проведоха държавни първенства в седем вида спорт: 

1. Държавно първенство по голбал за мъже и жени, 17-19 март 2017 г., София.  

В състезанието взеха участие състезатели от 3 спортни клуба: УСК „Болид” 

София, СКИ „Атлет” Варна, СКИ „Витоша” София.  

2. Държавно първенство по лека атлетика, 01-02 май 2017 г., София.  

В състезанието взеха участие състезатели от 17 спортни клуба: СКЛУ „Изгрев” 

Пловдив, СКИ „Кракра” Перник, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СКИ 

„Пираните” София, СК „Пирин спорт 2013” Благоевград, СКИ „Витоша” 

София, УСК „Болид” София, СКИ „Атлет” Варна, СКИ „Дунав 2013” Русе, СК 

„Достоен живот” Благоевград, СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил, 

СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХЗУ „Верея” Стара Загора, СКИ „Ямбол 

99” Ямбол, СК „Успех” София, СКХЗУ „Зора 2011” Силистра, СКХЗУ 

„Светлина” Шумен. 

3. Държавно първенство по спортна табла, 09-12 май 2017 г., ПС „Релакс” 

с. Шипково. В състезанието взеха участие състезатели от 22 спортни клуба: 

ОСКСГ „Вихър” Варна, СКЛУ „Изгрев” Пловдив, СКС „Успех” Варна, СКХЗУ 

„Светлина” Шумен, СК „Вая” Бургас, СКХУ „Успех” Дряново, СКХЗУ 

„Феникс” Монтана, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХЗУ „Пауталия 

спорт 2005” Кюстендил, СКХЗУ „Зора 2011” Силистра, СК „Туида-незрящи” 

Сливен, СК „Пирин спорт 2013” Благоевград, СКИ „Витоша” София, СКИ 

„Кракра” Перник, СКИ „Пираните” София, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХЗУ 

Плевен, СТКХСУ „Родопи” Кърджали, СК „Успех” София, СКХУ „Раховец 

2011” Горна Оряховица, СК „Достоен живот” Благоевград, СКИ „Ямбол 99” 

Ямбол, СКХЗУ „Верея” Стара Загора. Организатор на проявата беше СКХЗУ 

Плевен. Главен организатор – инж. Павлин Ангелов 
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4. Държавно първенство по шахмат, 29 май – 01 юни 2017 г., ПС на ССБ „Поп 

Харитон” гр. Дряново.  

• ДП за мъже: първенството се проведе едновременно в две групи – „А” и 

„Б”. В група „А” се състезаваха шахматистите с класиране до 30-то място на 

държавното първенство през 2016 г., а в група „Б” всички останали. В 

състезанието взеха участие състезатели от 19 спортни клуба: СКЛУ 

„Изгрев” Пловдив, СКС „Успех” Варна, СК „Вая” Бургас, СКХУ „Успех” 

Дряново, СКХЗУ „Феникс” Монтана, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, 

СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил, СКХЗУ „Зора 2011” Силистра, 

СК „Туида-незрящи” Сливен, СК „Пирин спорт 2013” Благоевград, СКИ 

„Витоша” София, СКИ „Кракра” Перник, СКИ „Пираните” София, СКИ 

„Дунав 2013” Русе, СКХЗУ Плевен, СКИ „Ямбол 99” Ямбол, СК „Успех” 

София, СКХУ „Раховец 2011” Горна Оряховица, УСК „Болид” СОУДНЗ 

„Луй Брайл” София. Организатор на проявата беше ФСХЗУ със 

съдействието на ССБ. 

• ДП за мъже: в състезанието взеха участие състезателки от 8 спортни клуба: 

СКС „Успех” Варна, СКХУ „Успех” Дряново, СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” 

Кюстендил, СКИ „Витоша” София, СКХЗУ „Раховец 2011” Горна 

Оряховица, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКИ „Кракра” Перник, 

СКХЗУ „Плевен” Плевен. Организатор на проявата беше ФСХЗУ. 

5. Държавно първенство по спортен риболов за мъже и жени, 11-14 юли 2017 г., 

яз. Ловнидол, област Габрово. В състезанието взеха участие състезатели от 20 

спортни клуба: СКС „Успех” Варна, СКХЗУ„Плевен”, СКХЗУ „Светлина” 

Шумен, СКИ „Витоша” София, СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил, 

СКИ „Пираните” София, СКХУ „Раховец 2011” Горна Оряховица, СКХЗУ 

„Верея” Стара Загора, СКЛУ „Изгрев” – Пловдив, СК „Туида-незрящи” Сливен, 

СКХЗУ „Феникс” Монтана, СК „Успех” София, СКХЗУ „Орфей” Смолян, 

СКХЗУ „Зора 2011” Силистра, СКИ „Кракра” Перник, СКИ „Дунав 2013” Русе, 

СКИ „Ямбол-99”, СК „Пирин спорт 2013” Благоевград, СТКХСУ „Родопи” 
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Кърджали, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово. Организатор на проявата беше 

СКЛУ „Изгрев” Пловдив. Главен организатор – Стефан Данчев. 

6. Държавно първенство по стрелба с лък за незрящи, 22-23 юли 2017 г., София. 

В състезанието взеха участие състезатели от 6 спортни клуба: СКИ „Витоша” 

София, СКХУ „Бялата лястовица” Габрово, СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” 

Кюстендил, СКИ „Дунав 2013” Русе, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СК 

„Пирин спорт 2013” Благоевград. Главен организатор беше ФСХЗУ. 

7. Държавно първенство по шоудаун за мъже и жени, 21-24 септември 2017 г., 

Варна. В състезанието взеха участие състезатели от 12 спортни клуба: УСК 

„Болид” София, СКИ „Атлет” Варна, СКИ „Витоша” София, СКС „Успех” 

Варна, СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил, СК „Достоен Живот” 

Благоевград, СКХУ „Доростол 2011” Силистра, СК „Пирин спорт 2013” 

Благоевград, ОСКСГ „Вихър” Варна, СК „Успех” София, СКИ „Кракра” 

Перник, СКИ „Дунав 2013” Русе. Организатор на първенството беше ФСХЗУ. 

Проявата се състоя с адекватната и пълна подкрепа на СУ УНЗ „Проф. д-р 

Иван Шишманов” и СК „Атлет”. 
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ТУРНИРИ ЗА КУПАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Турнирите за купата на Република България са вторите по важност спортни 

събития от календара на федерацията след държавните първенства. Тази година два 

наши клуба организираха и проведоха турнири за купата на Република България. 

Поздравления за следните клубове, които проведоха със санкция на федерацията  

два турнира за купата на Република България:  

• СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил – Турнир за купата на България 

по стрелба с лък, 07-08 октомври 2017 г. 

• СКИ „Атлет” Варна – Първи отборен турнир за купата на България по 

шоудаун, 24-26 ноември 2017 г. 

Считам, че е по силите ни да си поставим и да работим за изпълнението на 

следващата цел – а именно, всички държавни първенства да имат своеобразно 

продължение в съответния турнир за националната купа. 

НАЦИОНАЛНИ ТУРНИРИ 
През настоящата година много от клубовете продължиха традицията да 

провеждат национални турнири по правилата, утвърдени от УС на федерацията. 

Следните клубове организираха 4 национални турнира от календара на 

Федерацията: 

• СКХУ „Успех” Дряново – Национален турнир по шахмат, 28-29 април 

2017 г. 

• СКХЗУ „Пауталия спорт 2005” Кюстендил – Национален турнир по 

шахмат, 17-18 май 2017 г. 

• СКС „Успех” Варна – Национален турнир по шахмат, 20-22 август 2017 г. 

• СК „Пирин спорт 2013” Благоевград – Национален турнир по шоудаун,  

03-04 август 2017 г. 
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МЕЖДУНАРОДНИ УЧАСТИЯ 
Международният календар на федерацията през 2017 г. беше наситен и 

динамично бе допълван през цялата година. През годината бяха организирани и 

проведени 11 международни спортни прояви, както следва: 

1. Международен турнир за купата на София по шахмат за мъже и жени, 20-23 

април 2017 г., София. Участваха 46 състезатели от 7 държави: България, 

Израел, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Турция. От българска страна 

в състезанието взеха участие 27 състезатели. Расим Низам се класира на 3-то 

място. 

2. Международен турнир по голбал, 12-14 май 2017 г., Сараево, Босна и 

Херцеговина. В турнира участваха състезатели от СКИ „Витоша”. В крайното 

класиране отборът на СКИ „Витоша” зае 1-во място. 

3. 15-ата Олимпиада по шахмат за хора с нарушено зрение, 18-29 юни 2017 г., 

Охрид, Македония. Организатор беше македонската спортна федерация за 

незрящи, а събитието е под егидата на IBCA. Състезанието се проведе в девет 

кръга по швейцарската система при контрола 120 минути за 40 хода, а след 

това по още 60 минути при продължаване на партията.  

В надпреварата взеха участие отбори от 27 държави: Азербайджан, България, 

Великобритания, Венецуела, Германия, Гърция, Дания, Индия, Испания, 

Италия, Косово, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, 

Словения, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Холандия, Хърватска, Черна 

гора, Швеция, Южна Африка. 

Българският национален отбор беше в следния състав: Расим Низам, 

Александър Тодоров, Йордан Георгиев, Габриела Илиева и Петко Пътев.  

Отборът ни изигра 9 срещи. След приключване на турнира, активът на 

България е както следва: 
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• 4 победи – срещу Гърция и Холандия с по 4:0 точки, а срещу Турция и 

Хърватска с по 3:1 точки;  

• 2 срещи завършиха наравно – срещу Азербайджан и Литва;  

• 3 загуби – от Полша с 3:5 точки, от Венецуела с 4:0 точки, от Испания с 

2.5:1.5 точки.  

В крайното класиране България зае единадесето място, а олимпийски 

шампион стана отборът на Русия, следван от Украйна и Полша. Българският 

отбор се класира за участие в Световното отборно първенство по шахмат през 

2018 г., за което България спечели домакинство и ще се проведе в София през 

м. юли 2018 г. Участието на българския отбор стана възможно благодарение 

на субсидията от ММС и финансовата и логистична подкрепа на ССБ. 

4. Международен параолимпийски турнир по голбал, 29 юни 2017 г., Варна. В 

турнира участваха състезатели от България, Гърция и Румъния. България 

беше представена от 3 отбора: СКИ „Витоша” София, СКИ „Атлет” Варна и 

УСК „Болид” София. На първо място се класира отборът на СКИ „Витоша”. 

Турнирът се организира от СКИ „Атлет” Варна, БПА и община Варна. 

5. 62-ра Международна гребна регата ТИД 62 по река Дунав, 10-20 август 2017 г. 

Отборът по гребане към ФСХЗУ включваше 9 състезатели, представители от 4 

спортни клуба: СК „Успех” София, СК „Вая” Бургас, СКИ „Витоша” София, 

СКИ „Пираните” София. Участието на отбора стана възможно благодарение 

на спечелен проект към АХУ на СК „Успех” София, РСО София, и с 

логистичната подкрепа на ФСХЗУ.  

6. Международен турнир по шахмат за купата на Йерусалим, 13-17 август 

2017 г., Йерусалим, Израел. В турнира взеха участие шахматисти от България, 

Израел, Испания, Румъния и Русия. Българската делегация беше в състав: 

Расим Низам, Александър Тодоров, Петко Пътев, Кеворк Кабзамалян и Иван 

Янев. 
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В крайното класиране Петко Пътев зае третото място, Расим Низам се класира 

на пето място, Александър Тодоров е шести и Иван Янев четиринадесети. 

Домакините поеха разходите по престоя на участниците в събитието, но за 

българите истинско предизвикателство се оказа осигуряването на средствата 

за самолетните билети. След неуспешните опити, които федерацията положи, 

в крайна сметка на помощ се притекоха районните председатели при ССБ: 

инж. Павлин Ангелов от Плевен, г-н Велик Атанасов от Пловдив, г-н Асен 

Алтънов от София, както и председателят на ССБ г-н Васил Долапчиев. 

7. Европейско първенство по голбал група C за мъже, 04-11 септември 2017 г., 

Циореску/Кишинев, Молдова. Българската делегация беше в състав:  

• голбалисти – Александър Стоянов, Веселин Кушнеренков, Ивайло Вътов, 

Светлозар Дамянов, Станислав Йорданов; 

• треньор – Доброслав Илиев; 

• Светломир Селев – шофьор и придружител; 

• Иван Янев – ръководител на делегацията. 

В груповата фаза отборът на България победи всички свои съперници както 

следва:  

• България – Хърватска 14:10 

• България - Румъния 10:8 

• България – Русия 10:9 

• България – Холандия 8:5 

• България – Дания 7:6.  

И така, с 15 точки и отлична игра, България се класира на първо място в 

своята група и се класира на четвъртфинал. На четвъртфинала отбора на 

България игра срещу Италия. След много драматична и оспорвана игра 

България загуби срещата с 8:6. В крайното класиране българският отбор зае 
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престижното 5-то място. Участието на българския национален отбор стана 

възможно благодарение на субсидията от ММС и съдействието на ССБ.  

Преди участието на българския отбор по голбал в европейското първенство в 

периода 18-28 август 2017 г. в гр. Дряново се проведе тренировъчен лагер, 

като част от подготовката за първенството. Финансовото обезпечаване на 

лагера беше от ССБ, ФСХЗУ и със съдействието на община Дряново. 

8. Международен турнир по голбал, 30 септември 2017 г., гр. Бакъу, Румъния. В 

надпреварата взеха участие отборите на България, Молдова, Сърбия и два 

отбора от Румъния – домакините от Бакъу и Арджеш от Питещ. Игра се по 

системата всеки срещу всеки. В българския национален отбор бяха включени 

трима голбалисти от СКИ „Витоша” – Веселин Кушнеренков, Ивайло Вътов, 

Станислав Йорданов и двама софийски ученици от УСК „Болид” – Алекси 

Динков и Мартин Гергов. Българският отбор след 4 победи се класира на 

първо място. За участие на този турнир ФСХЗУ получи подкрепата на ССБ за 

транспортиране на българската делегация. 

9. Спортни активности по случай „15 октомври – денят на белия бастун”, 

7 октомври 2017 г., Скопие, Македония. В турнира по голбал взеха участие 5 

отбора: по един тим от България и Сърбия, както и три състава от страна на 

домакините – Скопие 1, Скопие 2 и Кавадарци. Българският отбор беше от 

състезатели от СКИ „Витоша” София и УСК „Болид” София. След две победи 

и две загуби българският отбор се класира на второ място. Българите, които 

представиха шоудауна в Скопие бяха държавната шампионка за 2017 г. на 

България Бехие Ахмед, бронзовият медалист от ДП при мъжете Теодор 

Стоянов, както и останалите участници – Иван Ралчевски, Беатрис Борисова, 

Румяна Янева. Пътуването се осъществи благодарение на подкрепата на ССБ. 
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10. Трето световно първенство по шахмат за хора с увреждания, 5-13 октомври 

2017 г., Дрезден, Германия. В тази надпревара можеха да участват шахматисти 

с всякакви увреждания – зрителни, слухови, опорно-двигателни. На 

първенството се състезаваха 71 шахматисти от 13 държави. България бе 

представена чрез своя шампион Расим Низам. Расим направи впечатляващо 

представяне и след 4 победи, 2 ремита и 1 загуба, в крайното класиране зае 6 

място. Всички разходи бяха поети от ССБ. 

11. Международен турнир по голбал, 18 ноември 2017 г., Белград, Сърбия. В него 

взеха участие 8 отбора от Босна и Херцеговина, България, Гърция, Румъния, 

Словения, Сърбия, Черна гора. Българските голбалисти бяха от СК „Витоша”, 

които в крайното класиране заеха 7 място. 

КЛУБНА ДЕЙНОСТ 

ВЪТРЕШНО-КЛУБНИ ТУРНИРИ 

През 2017 г. в спортните клубове се проведоха 80 състезания по 8 видове спорт 

с общо 647 участници: 

• шахмат – 33 състезания в рамките на спортните клубове с общо 186 
състезатели 

• спортна табла – 25 състезания в рамките на спортните клубове с общо 226 
състезатели 

• спортен риболов – 10 състезания в рамките на спортните клубове с общо 
130 състезатели 

• шоудаун – 9 състезания в рамките на спортните клубове с общо 69 
състезатели 

• СКИ „Атлет” провеждат Турнир по бочия и кърлинг за деца с множество 
увреждания, с общо 12 участници 

• УСК „Болид” организират състезание по голбал, шоудаун и лека атлетика с 
общо 24 участници 
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ТУРНИРИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДРУГИ КЛУБОВЕ 

През 2017 г. състезатели от спортните клубове са взели участия в състезания, 

организирани от други клубове, в различни видове спорт, както следва: 

1. ОСКСГ „Вихър” организира 2 турнира по боулинг и спортна табла – с 57 и 47 

състезатели от спортни клубове членуващи във федерацията.  

2. Състезатели от СКХУ „Бялата лястовица” Габрово участват в международни, 

регионални и национални турнири по шахмат: 

• Регионален турнир по шахмат НЧ „Дядо Стойно” 1927 г. – с. Поповци, 

• Павликени отворен турнир по шахмат,  

• Ловеч отворен турнир по шахмат, 

• 186 МГУ отворен турнир по шахмат – София, 

• Маринополци отворен турнир по шахмат – Павликени,  

• 16ти Мемориал Кесаровски-Станчев – Турнир „Ц“ отворен международен 

турнир по шахмат – Слънчев бряг,  

• 16ти Мемориал Кесаровски-Станчев – Турнир „Д“ сеньори отворен 

международен турнир по шахмат – Слънчев бряг,  

• 16ти Мемориал Кесаровски-Станчев – Блиц турнир отворен международен 

турнир по шахмат – Слънчев бряг. 

3. Състезатели от СКИ „Ямбол 99” са участвали в състезания по тенис на маса, 

плуване и вдигане на тежести, бадминтон. 

4. Състезатели от СКИ „Атлет” са участвали в национални и международни 

състезания: 

• Международен турнир по лека атлетика, 12-16 май, Вараждин, Хърватска,  

• Европейско по лека атлетика за мъже и жени с увреждания, м. август, 

Швейцария, 
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• Европейско първенство по лека атлетика за младежи, 11-14 октомври, 

Италия,  

• НУИ ски бегови дисциплини,  

• НУИ лека атлетика, голбал, шоудаун, шахмат, джудо, 

• НУИ за ученици с двигателни увреждания, 

• НУИ за ученици с двигателни увреждания. 

ТУРИЗЪМ 

През 2017 г. са организирани и проведени общо 49 туристически похода с общ 

брой участници 890. 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА IBSA 

На 27 и 28 октомври 2017 г. в румънския град Клуж-Напока, столицата на 

Трансилвания, се проведе генералната асамблея на IBSA (международната спортна 

федерация на незрящите). Генералната асамблея се провежда през годината, 

следваща параолимпийските игри, като се прави отчет и се избира ръководство. 

Участие взеха представители на 49 страни от целия свят. България беше 

представлявана от председателя на ФСХЗУ, като всички разходи бяха поети от ССБ. 

На 27 октомври имаше презентация на развитието по отношение на медицин-

ската класификация. Идеята е за всеки спорт да има отделна класификация. Също да 

се вземат предвид редица фактори, като например дали състезанието е в зала или на 

открито. Учени от Холандия се занимават активно с този въпрос и според 

презентаторите в обозримото бъдеще ще има сериозни раздвижвания в тази сфера. 

В друга сесия бяха представени някои спортове.Интерес предизвика 

презентацията за голф сред незрящите. Много сериозно внимание се обърна на 

футбола за хора с нарушено зрение, както и на джудото. Именно за джудото се взе 
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решение: да се предложи от страна на IBSA на Международния параолимпйски 

комитет за параолимпийските игри в Токио през 2020 г. състезанията по джудо да се 

разделят на категории по зрение (Б1 и Б2/3), а не както е до момента – без да има 

зрително разделение. 

СПОРТНА ИЗЯВА “BLIND RUN” 

На 18 ноември 2017 г. в Южния парк в София се проведе “Blind run” – спортна 

изява, организирана от “5kmrun” и ФСХЗУ. Дистанцията от 5 км бе пробягана от 

много хора, сред които и такива с увредено зрение, водени от доброволци. Имаше и 

зрящи, които пожелаха да сложат тъмни маски на очите си и така да бягат, за да 

усетят какво е това да бъде човек без зрение. 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ 

През тази година федерацията обяви конкурс за есе на тема „Моето отношение 

към физическата активност и спорта”. Победител стана Кирил Дамянов от Пловдив, 

който получи като награда ваучер от фирма „Глобалтур” за еднодневна екскурзия до 

Солун, както и шалче на федерацията. Журито бе съставено от журналисти от 

различни медии. Резултатите бяха обявени на пресконференция, състояла се в БТА 

на 13 октомври. 

КАМПАНИЯ „ЕЛЕКТРОННИ ОЧИ” 

Трета поредна година ФСХЗУ съвместно с БНТ провежда кампанията за 

набиране на средства за изработване на удобна навигация за хора с нарушено зрение, 

която представлява софтуерен продукт за мобилни телефони. Кампанията е в края на 

своя първи етап и се очаква приложението да бъде пуснато за тестване сред хората 

със зрителни увреждания. Фирмата производител регистрира забавяне по отношение 

на разписаните срокове. 
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ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 

СУБСИДИЯ НА ФСХЗУ ОТ ММС 

През 2017 г. субсидията на федерацията, предоставена от ММС, беше в размер 

на 80 000 лв. Те се разпределят, както следва: 

Държавен спортен календар.  

За държавните първенства по голбал (март), лека атлетика (май), шахмат 

(май-юни), стрелба с лък (юли), шоудаун (септември). 

26 000 лв. 

Международен спортен календар  

Шахматна олимпиада в Македония (юни), световно първенство за младежи 

по голбал в Унгария (юни-юли), европейско първенство по голбал в 

Молдова (септември). 

23 000 лв. 

Материално техническо осигуряване  

Закупуване на екипировка и оборудване за голбал, шоудаун, стрелба с лък, 

шахмат, лека атлетика. 

10 000 лв. 

Хонорари  

За треньорите, които тренират 17 групи в различни видове спорт  

(по 5 групи в СК „Болид” и СК „Атлет”, 3 групи в СК „Витоша”,  

2 групи в СК „Доростол”, по 1 група в СК „Пауталия” и въвВарна).  

17 000 лв. 

Организационно-административни разходи  

Плащане на членски внос в IBSA и IBCA, лицензионни такси за състезатели 

и съдии, счетоводни и банкови разходи, офис консумативи и др. материали 

за провеждане на мероприятията. 

4 000 лв. 

ОБЩО: 80 000 лв. 

Забележка: Средствата предоставени от ММС на ФСХЗУ са утвърдени и се 

разходват по строго установен финансов план. 
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ГОДИШНА КЛУБНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ  

През 2017 г. средствата изразходвани за спортно-туристически мероприятия 

от спортните клубове са в размер на общо 136 303 лв. От тях предоставени: 

От общините  53 407 лв. 

Дарения  3 040 лв. 

ССБ  5 731 лв. 

Членски внос  4 538 лв. 

Проекти, както следва:  
ММС  13 313 лв. 

Бюро по труда  14 600 лв. 

АХУ  41 674 лв. 

ОБЩО: 136 303 лв. 

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ И ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХ 

През 2017 г. са спечелени общо 11 проекта от 8 спортни клуба. 

1. СКИ „Атлет” Варна 

• проект за организиране на ски лагер в м. Юндола, финансиран от Община 

Варна – 2 500 лв. 

• проект по Програма за развитие на спортните клубове към ММС – 2 500 лв. 

• проект за организиране на Параолимпийски дни Варна 2017 г. – турнир по 

голбал, финансиран от Община Варна – 1 800 лв. 

2. УСК „ Болид” София  

• проект по Програма за развитие на спортните клубове към ММС – 1 000 лв. 

(за оборудване и екипировка). 
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3. СКХУ „Доростол 2011” Силистра 

• проект по Програма за развитие на спортните клубове към ММС – 3 413 лв. 

4. СКИ „Витоша” София 

• проект по Програма за развитие на спортните клубове към ММС – 2 500 лв. 

5. СКЛУ „Изгрев” Пловдив 

• проект „Спортният риболов – активна форма за интегриране на хора със 

зрителни увреждания” финансиран от АХУ на стойност 15 000 лв. 

6. СКХЗУ „Плевен” 

• проект „Интегриране на хора с увредено зрение чрез участие в турнир по 

спортна табла” финансиран от АХУ на стойност 13 924 лв. 

7. СК „Успех” София 

•

финансиран от АХУ на стойност 13 065 лв. 

8. СКИ Ямбол 99 

• проект по Програма за развитие на спортните клубове към ММС – 3 900 лв. 

Видно е, че съвместно федерацията и спортните клубове са осигурили през 

2017 г. повече от 200 000 лв. за спортно-туристическа дейност за хората със зрителни 

увреждания. В това число не са включени средствата, предоставени от ЦУ на ССБ, 

което означава, че с тях сумата е още по-голяма. 

 проект финансиран от Столична община за провеждане на турнир по 

шахмат за купата на София на стойност 3 000 лв. 

• проект „Незрящи гребци на международна регата ТИД – 2017-та” 
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ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Редовните членове към м. октомври 2017 г. в спортните клубове, членуващи 

във федерацията, са 879. Редовно картотекираните състезатели са 651. 

ФСХЗУ продължава да ползва абсолютно безвъзмездно офис-помещение, 

предоставено от ССБ, находящо се в ЦУ на ССБ. Също така ползва мобилен номер 

(част от телефонната група на ССБ), което обстоятелство дава възможност за евтина и 

бърза комуникация с клубовете. Федерацията продължава да получава подкрепата на 

ССБ, както логистична, така и материална. 

Трябва още веднъж да се отбележи, че във всеки един момент федерацията 

разчита и получава подкрепата на ССБ, за което красноречиво говорят и 

постигнатите резултати, описани по-горе. 

Благодарение на председателя на РСО гр. София г-н Асен Алтънов и 

председателя на ССБ г-н Васил Долапчиев, федерацията продължава да има офис 

мениджър, чиято работа е свързана с цялостната документация и дейност на 

организацията: електронните документи във федерацията (писма, справки, 

картотеки, доклади, проекти и програми), поддържане на база данни, водене на 

кореспонденция и много др. 

Федерацията разчита и на доброволци, които абсолютно доброволно 

подкрепят нейната дейност със своите умения – редакторски, дизайнерски, 

преводачески и др. Те заслужават нашата огромна благодарност и се надяваме, че все 

така ще продължат всеотдайно да ни помагат. 

Продължава функционирането на имейл-новинарския спортен канал на 

федерацията, чрез който се публикува информация за минали и предстоящи 

събития. Всички клубове, които подават новини, също спомагат за по-добрата работа 

на канала. 

Редовно се обновява с новини фейсбук страницата на Федерацията. 
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Безспорно акцентът в информационен аспект за 2017 година е разработването 

и пускането на сайта на федерацията, достъпен на уеб-адрес www.vipsport.bg  

Сайтът е проектиран и разработен съобразно нуждите на хора със зрителни 

увреждания, като са прилагани международните директиви на W3C (World Wide 

Web Consortium) и са използвани най-добрите практики в областта на достъпността 

на уебсайтове. 

Минималистичният графичен дизайн на визията на сайта е съобразен с 

потенциалните посетители на сайта и съпоставим на съвременните тенденции в 

уебдизайна. 

Структурата на сайта е изградена на базата на основните дейности на 

федерацията. 

Потребителският интерфейс (UI) предоставя в общодостъпен вид актуална 

информация, отразяваща дейността на ФСХЗУ. Безпрепятственото достъпване на 

сайта за всички хора с увреждания (което е най-важната задача на UI) е постигнато 

на високо ниво с перспектива за доразвитие. 

В процеса на изграждане на сайта са използвани и средствата на UX (User 

experience design) – процес, включващ аспекти като: съдържание, информационна 

архитектура, дизайн на взаимодействие, търсения на потребителите, използваемост, 

функционалност, разбираемост, информационна архитектура. 

Изграждането на сайт от такъв тип е задължителен елемент от 

институционалната идентичност на всяка организация с идеална цел (каквато е и 

ФСХЗУ) и е важна стъпка към утвърждаването и развитието на федерацията. 

Сайтът е тестван за достъпност както с помощта на софтуерни инструменти, 

така и от хора, имащи специални нужди за достъп в интернет. Екипът, участвал в 

тестването на сайта, са доброволци не само със зрителни увреждания. 

http://www.vipsport.bg/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
2017 г. е една от най-успешните години за спорта сред хората със зрителни 

увреждания и за Федерацията. През годината с предоставената субсидия от ММС и с 

подкрепата на ССБ, федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” успя да 

реализира участие на националните отбори по шахмат и голбал съответно в 

Олимпиадата и в Европейското първенство. Съвместно със спортните клубове се 

проведоха всички държавни първенства и два турнира за купата на България. 

Проведоха се и национални турнири от различни спортни клубове. Спортно-

тренировъчната дейност е подкрепена със значителен процент от субсидията. 

Разбира се, като главен успех трябва да се посочи спечелването на 

домакинството на Световното отборно първенство по шахмат за незрящи и 

слабовиждащи, което ще се проведе през юли 2018 г. За първи път България ще бъде 

домакин на световно първенство в какъвто и да е спорт за хора с нарушено зрение. 

Досега в актива си имаме само едно Европейско първенство по лека атлетика, 

състояло се през далечната 1983 г. в гр. Варна. 

Във федерацията към този момент членуват 30 спортни клуба. Едни от тях са 

активни, други са по-скоро пасивни. Но категорично може да се каже, че има 

клубове, които имат подходяща среда за изява и именно с тях трябва да се работи за 

напред, за да може в техните седалища да се провежда по-активна спортна дейност. 

Клубовете в големите и по-добре уредени градове следва да се възползват от своето 

местоположение и да допринасят за развитието на спорта сред незрящите у нас. 

Безспорно е, че изпращаме една добра година за федерацията и да се 

надяваме, че мотивацията, енергията и усилията ще продължат и през следващата 

2018 г., за да реализираме като минимум същите резултати плюс домакинството на 

Световното първенство, което следва да го проведем на високо равнище и така да 

придобием увереност и опит за други прояви от подобен ранг. 

Общо събрание на федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” 
Дряново, 01 декември 2017 г. 


