
                                                                                

 

   Възможности за спортове за незрящи в България  

 
Таня Ангелова 

Изготвено във връзка с проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост на хората с 
нарушено зрение“, номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C01 

 

Настоящият материал има за цел да запознае младежи с 
нарушено зрение, както и техните родители/настойници за 
многообразието от спортни клубове на територията на 
България, предоставяйки им възможност за избор и 
практикуване на различни видове спорт за незрящи и хора 
с нарушено зрение. Всички представени организации са и 
участници в турнири и са печелили видни места, както в 
България, така и в чужбина. Чрез развитието на масовата 
физическа култура и спорт сред хората с различни по вид 
и степен увреждания, както и  популяризирането на 
спортове, адаптирани към специфичните възможности на 
хората с увреждания, се обособяват като основна цел 
техните интеграцията и приспособяване.  
 

• Спортно туристически клуб на хора със сензорни 
увреждания "Родопи" Кърджали – канадска борба, лека 
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атлетика, спортен риболов, спортна табла, туризъм, шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Rodopi-Kardzhali/  

• "Спортен клуб за хора със зрителни увреждания – Плевен" – 
шахмах; спортен риболов за незрящи. 
За контакти: https://www.ngobg.info/bg/organizations/101723-
спортен-клуб-за-хора-със-зрителни-уврежданияплевен.html  

• Спортен клуб за слепи "Успех" Варна – голбал, джудо, лека 
атлетика, ски, плуване, спортен риболов, туризъм, фитнес, 
шахмат, шоудаун, стрелба с лък. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Uspeh-Varna/  

• Спортен клуб "Пауталия спорт – 2005" Кюстендил – 
шахмат; спортен риболов; стрелба с лък. 
За контакти: https://www.facebook.com/pautaliasport2005/  

• Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Светлина" 
Шумен - спортен риболов, спортна табла, туризъм, шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Svetlina-Shumen/  

• Спортен клуб „Туида” – незрящи, Сливен - канадска борба 
лека атлетика, спортен риболов, спортна табла, туризъм, 
шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Tuida-Nezryashti-Sliven/  

• Спортен клуб за хора със зрителни увреждания "Феникс", 
Монтана - канадска борба, спортен риболов, спортна табла, 
туризъм, шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Feniks-Montana/  

• Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Верея”, 
Стара Загора - спортен риболов, спортна табла, туризъм, 
шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Vereya-Stara-Zagora/  

• Спортен клуб за интеграция "Пираните", София – триатлон 
за хора с увредено зрение, има и туризъм. Други спортове, 
които има там, са голбал, шахмат, шоудаун.  
За контакти: https://piranite.bg/  
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• Спортен клуб за хора със зрителни увреждания „Зора 2011”, 
Силистра - канадска борба, лека атлетика, спортен риболов, 
спортна табла, туризъм, шахмат. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Zora-2011-Silistra/  

• Спортен клуб „Вая“, Бургас – голбал, канадска борба, лека 
атлетика, спортен риболов, туризъм, шахмат.  
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Vaya-Burgas/  

• Спортен клуб „Достоен живот”, Благоевград – шоудаун, 
шахмат, табла, лека атлетика, туризъм, спортен риболов, 
канадска борба. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Dostoen-zhivot-Pokrovnik/  

• Училищен спортен клуб „Болид”, София – Това е 
училищният клуб на Специално училище за ученици с 
нарушено зрение „Луи Брайл“. Спортовете, които се 
практикуват в клуба са: голбал, джудо, колоездене с тандем, 
лека атлетика, ски, шахмат, шоудаун. 
За контакти: http://vipsport.bg/bg/Bolid-Sofia/  

• Спортен клуб за интеграция „Витоша”, София. Спортният 
клуб предлага множество спортове като: голбал, крикет, 
лека атлетика, спортен риболов, спортна табла, стрелба с 
лък, шахмат, шоудаун.  
За 
контакти: http://www.vitoshabg.com/index.php?id=1&usr_lng=
bg  

• Спортен клуб за хора с увреждания „Бялата лястовица”, 
Габрово - шахмат, спортна табла, стрелба с лък, колоездене 
с тандем, лека атлетика, риболов, фитнес, туризъм. Клубът 
има изразен интерес към развитието на нови спортове като 
шоудаун, боулинг и други. 
За контакти: https://gabrovo.bg/bg/article/15270  

• Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания, София 
(ФСХЗУ) – шоудаун, голбал, шахмат, спортен риболов, 
стрелба с лък, спортна табла, лека атлетика, визибол  
(иницииране на Еразъм+ проект „Четири минутни бариери“ 
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и създаване на нова игра, която може да се превърне в нещо 
изключително важно за интеграцията на хората с нарушено 
зрение. Новият спорт събира на едно игрище зрящи и 
незрящи играчи в нов вид футбол – VISIBALL – който има 
малко по-различни правила, за да направи възможно 
съвместното отборно състезание без зрящите да е 
необходимо да се лишават от способността си да виждат).  
За контакти: www.vipsport.bg   
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