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І. УВОД 

I. INTRODUCTION 

“Като предоставям моята работа на обществена оценка, обзема 

ме опасението, че мнозина ще я сметнат за непълноценно документирана 

импровизация, независимо от усилената работа, вложена в нея. Но 

такава е съдбата  на всеки, който се занимава с проблемите на 

културата. Той трябва да прояви смелост и да засегне и  много области, 

които не владее напълно. Тепърва да попълвам пропуски в моите познания 

беше изключено за мен и затова  предпочетох да се улесня, обяснявайки 

всеки детайл. 

В един момент трябваше да реша: да пиша или да не пиша. 

За нещо, което ме вълнуваше. И написах. 

Лайден, 15 юни 1938 г.” 

The  reader of these pages should not look for detailed documentation of 

every word. In treating of the general problems of culture one is constantly 

obliged to undertake predatory incursions into provinces not sufficiently 

explored by the raider himself. To fill in all the gaps in my knowledge 

beforehand was out of the question for me. 

 I had to write now, or not at all. And I wanted to write.  

Leyden, June I938. 

Написаното от Йохан Хьойзинха в предговора на 

световноизвестния му труд Homo Ludens [22, с.27] важи в пълна мяра и за 

автора на настоящата дипломна работа. Заглавието на книгата – играещият 

човек е израз на основната теза – играта е вградена в същността на 

човешката цивилизация. Коя игра? 

The words written by Johan Huizinga in the introduction to his world-

famous book  HOMO  LUDENS [22, с.27] is in full force for the author of this 

work. The title of the book – playing man, is expression of the general thesis – 

the game is built in the nature of human civilization. Which game? 

 Авторът на настоящата дипломна работа има десет години стаж 

като психиатър в държавна психиатрична болница, а отиде в психиатрия, 

защото не можеше да реши дали той самия е луд или всички останали. 

Отговорът на  този въпрос не е тема на настоящата дипломна работа, 

затова авторът ще го спести. 

The author of this work have ten years of service as a psychiatrist in a  

state hospital for mental diseases. And he went into the hospital because he 

could not decide whether he himself is mad or all around him. The answer of 

this question is not the topic of  the present work. For that reason the author will 

save himself the trouble to discuss it. 

Зад привидно безобидната формулировка на темата се крие 

замисъл, чиято ширина и дълбочина плаши автора, а вероятно ще изплаши 

и читателя, освен ако последния прибързано не реши, че авторът нещо е 

мръднал. 
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Behind seemingly innocent formulation of the topic is hidden an idea, 

whose width and depth frightens the author and will probably frighten the reader 

unless the latter decides hastily that the author has lost a button.  

Както в шахматната игра смисълът на един ход става явен в 

контекста на цялата позиция, така и оценката на смисъла на настоящата 

дипломна работа ще зависи от контекста, в който тя ще бъде разглеждана. 

As in the chess game where the meaning of one move becomes obvious 

in the context of the entire position, so the evaluation of the meaning of this 

paper will depends on the context, in which it will  be examined. 

Само като бъде споменато, че 90% от спортистите на шахматен 

клуб “Човеколюбие” са с психиатрични диагнози и става ясно, че ще се 

говори не просто за спорт за хора с увреждания, а за спорт за хора, чието 

съществуване в полето на спорта се отрича от целия свят. 

 Only after mentioning that 90% of the sportspeople in the chess club 

“Chovekolubie” are diagnosed  with mental disorders it becomes obviously that 

it will be spoken not simply about  sport for people with mental disabilities but 

about  sport for people whose existence on the field of sport is denied all over 

the world.   

За много учени постиженията на ШК „Човеколюбие” могат да се 

сторят незначителни и недостойни за тема на научна работа. За автора 

усилието на група хора с психиатрични диагнози да докажат правото си на 

съществуване на световната спортна карта е достойно за уважение и 

заслужаващо похвала. Надеждата на автора е със своето усилие да 

допринесе за успеха на тяхната кауза. 

Many scientists can consider the achievements of the chess club 

“Chovekolubie” insignificant and unworthy to be a topic of scientific research. 

For the author the efforts of a group of persons with mental disorders to prove 

their right of existence on the world sports map is worth respect and deserve 

praise. The author‟s hope is to contribute with his effort to the success of their 

cause. 

Настоящата дипломна работа е плод на половинвековен денонощен 

труд на автора, като в никакъв случай не трябва да се подценява приноса 

на много хора, които през дълги периоди от време помагаха или пречеха 

всеотдайно. 

The present paper is the result of fifty years ceaseless labour of the 

author.The cotribution of many people by no means should not be 

underestimated as they helped or was obstructive selflessly during long periods 

of time. 

 

Специална благодарност за моралната, психологическата, 

техническата, и научната   подкрепа на гл. асистент Р. Атанасов и проф. Д. 

Кайков от НСА. 
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ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА  

И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

II. THEORETICAL  FORMULATION OF THE PROBLEM  AND 

LITERATURE SURVEY 

 

1.Проблемът спорт за психиатрични пациенти 

1. The problem about sport for psychiatry patients 

Никъде в достъпната литература, интернет и възможните източници за 

получаване на информация  не се откриха данни за спорт за хора с 

психични разстройства. Последната справка в Българска параолимпийска 

асоциация /Снежана Латева/ от 13 май 2016 г. сочи, че такова у нас и по 

света няма. Налице са основания да приемем, че Шахматен клуб 

“Човеколюбие” - Пазарджик е първата организирана формация на хора с 

психични разстройства в света до доказване на противното. Възниква 

основателния въпрос, как е възможно 200 хиляди души в България и 200 

милиона по света, физически здрави хора, да липсват на спортната карта на 

света при наличието на организирано от десетилетия в световен мащаб 

спортно движение за хора с увреждания, включително на ниво световни 

първенства и олимпийски игри. Най-правдоподобното обяснение за автора 

е дълбокото стигматизиране на тази категория хора. Стигмата личи дори и 

на олимпийско ниво – за хората с увреждания се организират  

параолимпийски игри, отделно от олимпийските игри за хора без 

увреждания, което си е чиста проба дискриминация.  

Nowhere in the accessible literature, internet and possible sources of 

information was found data about sports for people with mental disorders. The 

last check up in Bulgarian Paralympic association (Snejana Lateva) from 13 

May  2016 indicates that there is not such phenomenon in our country or all over 

the world. There is no denying the evidence that Chess Club “Chovekolubie” – 

Pazardzhik is the first organized formation of people with mental disorders until 

the opposite is proven. Well-founded question arises - how is possible 200 

thousand people in Bulgaria and 200 million all over the world physically 

healthy people are absent from the world sports map in the presence of 

organized for decades in the world scale sports movement for people with 

impairment, including at the level of world championships and Olympic games. 

The most probable explanation for the author is deep stigma over this category 
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of people. The stigma is evident even at an Olympic level – for a people with 

impairment are organized Paralympic games separately from Olympic games for 

people without impairment, which is pure sample of discrimination. 

2.Проблемът с психиатричните пациенти като граждани 

2. The problem about  psychiatry patients as  citizens 

Макар, че според българското и международното право хората с психични 

разстройства са пълноправни граждани, в резултат на дълбоко вкоренени 

от векове в общественото съзнание предразсъдъци те в много отношения 

са игнорирани, пренебрегвани и дискриминирани. Липсата на 

организирани спортни прояви за тази категория хора е просто едно от 

измеренията на тази обществена нагласа.  

Although according to the Bulgarian and international law people with mental 

disorders enjoy full rights, in the result of deeply rooted in the public 

consciousness prejudices they are in many respects ignored, neglected and 

discriminated. The absence of organized sports events for this category of 

people is simply one of the dimensions of this public attitude. 

3.Проблемът за моделирането 

3. The problem of   modelling. 

“Като научен термин “моделът” е въведен в края на 19 век от Б. Ръсел 

по проблемите  на математическата логика за проверка на теории...Най-

общо моделът може да бъде определен като естествен или изкуствен 

(материален или идеален) заместител на изучавания (реален) обект, 

който има общи свойства с него. Самият процес на построяване на 

моделите, както и провеждане на експеримент с тези модели се нарича 

моделиране.” [12] 

“As a scientific term “model“ is introduced in the end of the 19  century by B. 

Russell on problems of mathematical logic for theory examination... Generally 

the model can be defined as natural or artificial (material or notional) substitute 

of the real  research object which has common characteristic with it. The 

process of model construction itself as well as the process  of experimenting 

with it is called modelling.” [12] 

Стивън Хокинг твърди, че ние познаваме света единствено чрез 

модели. Науките изучавани в училище представят безброй модели и в 

главата на автора се зароди въпрос: “Може ли да се създаде универсален 

модел, който да опише вселената и да интегрира всички модели създадени 

от различните науки?” Същият въпрос си поставя Кен Уилбър в книгата си 

“Кратка история на всичко” [18]. Отговорът, който Уилбър дава се 

простира на 350 страници и отделен цитат не би могъл да бъде разбран 

извън контекста на цялото изложение.  

Stephen Hawking maintains that we come to know the world only through 

models. Sciences studied in school present countless models. In the authors head 

has born a question: “Is it possible to be created a universal model to describe 

the universe and to integrate all models created by the different sciences?” Ken 
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Wilber puts the same question in his book “A Brief History of Everything” [18]. 

The answer Wilber gives extends over 350 pages and a single quotation could 

not be understood out of the context of the whole book. 

Проблемът за създаването на универсален модел е особено актуален 

предвид целевата група група. Ако само по себе си разбирането на хората с 

психични разстройства е непосилна задача, още по-трудно е да бъде 

обяснено, как успяват да се научат да играят шахмат – дейност, съчетаваща 

в себе си характеристиките на спорт, наука и изкуство и изискваща 

“желязна” психика и нещо още по-трудно – как те успяват да използват 

опита си от шахматната игра, така, че да подобрят всички параметри на 

живота си? Може ли един модел да обясни всичко това? 

The problem of creation a universal model  is especially actual when we 

think about the target group. If the understanding of people with mental 

disorders itself  is unachievable task far more difficult is to be explained how do 

they succeed in learning chess game  - an activity combining in itself 

characteristics of sport, science and art and demanding “iron” mind and 

something more difficult – how do they succeed in using the experience from 

chess game  in such way so to improve  all parameters of their lives? Can one 

model explain everything? 

4.Шахматната игра като универсален модел 

4. The chess game as a universal model 

“Шахматната игра е удивително диалектична... Тя представлява твърде 

сложен, и сравнително опростен модел на представите за реалния свят, 

или, което е по-точно – на представата за неговата основа – материята 

движеща се във времето и в пространството.” [1] 

Chess game is amazingly dialectical...It represents too complicated 

although comparatively simplified model of the notions about real world or 

which is more accurate – of the notion of its base – the matter moving in space 

and time.” [1] 

       Авторът ще си позволи да продължи блестящата мисъл на Атанасов с 

думите „...от човешката мисъл”, което подсказва, че шахматната игра 

интегрира по неповторим начин материята и разума, т.е. външния свят на 

материята и вътрешния свят на съзнанието. 

The author will permit himself to continue the Atanasov‟s brilliant thought  

with the words “...by human thought”, what hints that chess game integrates in 

an unique way  the matter and the mind i.e. the outer world of mater and the 

inner world of consciousness. 

       Възможно ли е да се създаде универсален шахматен модел, който да 

интегрира всички научни модели в единен модел така, както е единна 

вселената? Според автора това не само е възможно, то е логично и 

необходимо. Ако вселената е единна и неделима, то тя би трябвало да 

може да бъде описана чрез също толкова единен и неделим модел. Липсата 
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на единен модел на света може да означава само едно – разкъсан ум, т.е. 

шизофрения. 

Is it possible an universal chess model to be created, which can integrate all 

scientific models into a united model in the same way as the universe is united? 

According to the author it is not only possible but logical and indispensable. If 

the universe is united and unseparable then it has to be possible  to be described 

by the so similar  united and unseparable model. The absence of united model of 

the world will mean only one – torn mind i.e. schizophrenia. 

Описание на шахматната игра: „Шахматната игра се играе между 

двама играчи върху дъска от 64 квадрата  / 8 х 8 / оцветени алтернативно 

в светло и тъмно /наричани обикновено черни и бели/. Всеки играч има на 

свое разположение шестнадесет фигури: един цар, една дама, два топа, 

два офицера, два коня и осем пешки. Противниковите сили са със светъл и 

тъмен цвят и се означават като бели и черни. Играчите правят ходове 

последователно и целта на играта е да се плени /матира/ противниковия 

цар. Всяка шахматна фигура се движи по свои правила.” [3, с.13]  

Description of the chess game: “The game of chess is played between two 

players on a board of sixty-four squares (8x8) alternately coloured light and dark 

(usually referred to as black and white). Each player has at his command a force 

of sixteen pieces: one king, one queen, two rooks, two bishops, two knights and 

eight pawns. The opposing forces are of  light and dark colours, and  are referred 

to as  White and Black. Players move in turn, and the object  of the game is trap 

(checkmate) the opposing king. Each chess piece is governed by its own rules of 

movement...” [3, с.13] 

 

 
 

 

 

 

Началната позиция на фигурите на шахматната дъска е следната: [35] 

The initial position of the pieces on the chess board is as follows: [35] 
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4.1.Шахматната игра като  модел за вселената 

4.1. The chess game as a model of the Universe 

Учените разработват карта на вселената. Ако вземем лист хартия с 

размерите на шахматна дъска, и върху него нанесем точки, всяка една от 

тях ще представлява галактика. Въпрос на мащаб. По аналогичен начин 

можем да направим карта на нашата галактика Млечен път. Всяка точка 

върху картата ще представлява отделна звезда. Една от тях е нашето 

слънце.  

Scientists work out the map of the universe. If we take a sheet of paper at 

the size of a chess board and plot  spots on it each one will represent a galaxy. It 

is a question of  scale. In analogous way we can make the map of our galaxy. 

Every spot on the map will represent a single star. One of them is our Sun. 

Румен Безергианов в книгата си  Character Education with Chess [27] 

цитира статията на изтъкнатия македонски гросмайстор и историк Павле 

Бидев „Шахматът като математически модел на космоса”. Статията е 

публикувана в British Chess Magazine  през 1979 г. Бидев представя 

възгледите на древноиндийската философия за шахматната игра като карта 

на космоса. 

Roumen Bezergianov quote in his book Character Education with Chess 

[27] the feature of macedonian chess master and historian Pavle Bidev “Chess – 

A Mathematic Model of the Cosmos”. The feature was published in the British 

Chess Magazine  in 1979. Bidev represents views of the ancient Indian 

philosophy about chess game as a map of the cosmos. 

 4.2. Шахматната игра като  модел за слънчевата система и за  атома 

4.2. The chess game as a model of the Solar System and the atom 

Ако отново променим мащаба, можем да направим карта на 

Слънчевата система. Всяка точка върху картата ще отразява една  планета, 

въртяща се около голяма точка в центъра на картата - Слънцето. Ако 

отново променим мащаба, можем да направим карта на атома, която ще 

прилича на картата на слънчевата система – множество точки – 

електроните, въртящи се около една централна по-голяма точка – атомното 

ядро. 

If we change the scale again we can make the map of the  Solar system. 

Every spot on the map will represent a planet, going round a big spot in the 

center of the map - the Sun. If we change the scale again we can make the map 

of the atom which will be very similar to the map of the Solar system – a great 

number of spots - electrons going round a bigger spot – atomic nucleus. 

Картите са модели на вселената. Всяка игра е модел на някаква част 

от вселената. Може ли да се създаде карта, интегрираща всички карти? 

Maps are models of  the Universe. Every map is a model of  some kind of 

a part of  the Universe. Is it possible to be created a map, which integrates all 

maps? 
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 4.3. Шахматната игра като  модел за планетата земя и за човешкото 

общество 

4.3. The chess game as a model of the planet Earth and the human society 

Възможно ли е да си представим картата на света, с паралелите и 

меридианите по нея като шахматна дъска, а хората, животните, растенията, 

предметите по нея като шахматни фигури? Каква друга би могла да бъде 

идеята на създателите на шахматната игра, освен да създадат модел на 

реалния свят, върху който да упражняват уменията си да се борят по 

определени правила и да постигат цели, преди да се хвърлят в реални 

битки?!  

Is it possible to imagine the map of the world with parallels and 

meridians on it as a chess board and people, animals, objects on it as chess 

pieces? What other could be the idea of the creators of the chess game but to 

create a model of the real world, on which to exercise the skills to fight 

according to definite rules and to achieve goals before throwing into real 

battles?! 

 4.4. Шахматната игра като  модел за човешките отношения 

4.4. The chess game as a model of the human relations 

Материалните елементи на света  се моделират по-лесно и не 

затрудняват особено въображението. Как да се моделират нематериалните 

елементи, каквито са отношенията, и постижимо ли е това с изразните 

средства на шахматната игра? Отговорът на автора е “да” . Това е 

шахматограмата. 

It is easier to make the model of the material elements of the world and 

it is not too difficult to imagine it. How to make  the model of immaterial 

elements as relations and is it achievable with the means of expression of the 

chess game? 

През 1934 г. Джейкъб Морено, създателят на психодрамата, издава 

“Основи на социометрията”. “Социометрията описва и анализира 

социалните взаимоотношения и структури в групи и колективи с 

помощта на социограма /формализирани графични изображения/ [3, 

с.395] 

In 1934 Jacob Moreno, founder of  psychodrama published “Who Shall 

Survive? A new Approach to the Problem of Human Interrelations.” 

“Sociometry describes and analyses social interrelations and structures in groups 

and collectives with the aid of sociogram (formalized graph drawings) [3, с.395] 

 

Графично изображение на социограма [36] 
Graph drawing of the sociogram[36] 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_drawing
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_drawing
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В “Игрите, които хората играят” Ерик Бърн [7] представя модел на 

човешките отношения – отново формализирани графични изображения. 

Еволюцията в моделирането на отношенията се изразява в замяната на 

линии със стрелки. 

Eric Berne presents in his book “Games people play” [7] a model of 

human relationships – again formalized graph drawings. Evolution in modeling 

of relationships expresses itself in replacement of lines with arrows. 

 Графика на модела на човешките отношения според Бърн [37] 

    Graph drawing of the model of human relationships according to Berne [37] 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Moreno_Sociogram_2nd_Grade.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Moreno_Sociogram_2nd_Grade.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_drawing
https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_drawing


10 

 

 
 

 

 Авторът си постави за цел да изследва, какво би се получило, ако 

стрелките и линиите се заменят с шахматни дъски. Така се роди 

шахматограмата. Шахматната дъска, като средство за визуализация на 

човешките отношения отразява идеята за правилата, целите, смисъла, 

времето, чувствата и много други параметри на човешките отношения, 

които могат да бъдат проследявани и анализирани не само в буквалната 

игра на шах, но и във всяка друга форма на човешките отношения по 

метода на простите и сложните аналогии. Шахматограмата дава 

възможност ясно да се разграничат две нива човешките отношения – I ниво 

/материалното/ - голямата  “дъска” на света – територията, върху която се 

разиграват отношенията и “фигурите” - хора, животни, предмети, 

участващи в отношенията,  и II ниво /нематериалното/ - малката  шахматна 

дъска между всеки двама участници, като карта на реалната територия, 

върху която ”ходовете” им визуализират техните импулси, чувства и идеи. 

 The author set himself the task of researching what would be the result 

if arrows and lines would be replaced by chess boards. Thus the chessgram was 

born. The chess board as an instrument for visualization of human relations 

expresses the notion of  rules, goals, meaning, time, feelings and many other 

parameters of  human relations, which can be traced out and analysed not only 

in the chess game itself  but in  any other kind of  human relations by the method 

of simple and complex analogies. The chessgram gives a possibility two levels 

of human relations to be marked off – I level (material)  - the grand “chess 

board” of the world on which the relations happen and “pieces” – people, 

animals, things taking a part in the relations. And II level (immaterial) – the 

small chess boards between every two participants like  maps of the real 

territory on which their “moves” visualize their impulses, feelings and ideas. 
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Шахматограма 

Chessgram 

 
В зависимост от ролите на двамата „играчи” отношенията могат да се 

класифицират на: 

Depending on the roles of  the two “players” the relations can be classified into: 

4.4.1. Шахматен модел на отношенията в политиката 

4.4.1. Chess model of the relations in politics 

В политиката позоваването на шахматната игра като модел на 

отношенията не е рядкост. В книгата си Голямата шахматна дъска /The 

Grand Chessboard/ Збигнев Бжежински, съветник по националната 

сигурност на  американския президент Роналд Рейгън, пише: “Всичко това 

превръща Евразия в шахматна дъска, върху която продължава да се 

разиграва борбата за глобално превъзходство,....” [4, с.8] 

In the politics referring to chess game as a relation model is not a rarity. In his 

book The Grand Chessboard Zbigniev Brzezinski, Assistant to the President 

Ronald Reagan for National Security Affairs wrote: “All this turns Eurasia into 

a chess board on which fight for global supremacy continues to happen....” [4, 

с.8] 

Джордж Фридман, международно признат есперт по геополитически 

прогнози и стратегии, основател и председател до 2015 г. на института 

STRATFOR, автор на политическият бестселър за 2011г. “Следващите 10 

години” пише: “САЩ...все по-често ще се държат като гросмайстор, 

който мисли с няколко хода напред.” [20, с.] 

George Friedman, internationally acknowledged geopolitical forecaster and 

strategist on international affairs, chairman  till 2015 of  Stratfor, the private 

intelligence publishing and consulting firm he founded, author of political 

bestseller “The Next Decade” wrote: “USA will increasingly behave as chess 

master who thinks several moves ahead” [20, с.] 

4.4.2.  Шахматен модел на отношенията в бизнеса 

4.4.2. Chess model of the relations in business 

„Брюс Пандолфини  в своята книга  „Every Move Must Have A 

Purpose“ [8] разглежда ролята на интуицията, инициативата и плана 

както в шахматен, така и в бизнес аспект”. 

“Интуицията идва на помощ, когато рационалното мислене и 

логиката не могат да намерят готов алгоритъм – път към вярното 

решение.” [2,с.33,34 ] 

“Bruce Pandolfini  in his book „Every Move Must Have A Purpose“ [8] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor
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discuss role of the intuition, initiative and plan in chess as well as in business 

aspect.” 

“Intuition comes to help when rational thinking and logic can not find 

finished algorithm – a way toward correct decision.” [2,с.33,34 ] 

4.4.3.  Шахматен модел на отношенията в мениджмънта 

4.4.3. Chess model of the relations in management 

„1.МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЦСРИ 

,,ЧОВЕКОЛЮБИЕ” 

“1. METHODS OF DECISION MAKING IN CSRI 

“CHOVEKOLUBIE” 

В ЦСРИ „Човеколюбие” се използва шахматен модел за вземане на 

решения за  справяне с проблемите. Същността на шахматния модел се 

състои в приемането на шахматната игра като модел за света. Лесно  

можем да си представим света като голяма шахматна дъска с неговите 

паралели и меридиани и хората като фигури върху нея, а отношенията 

между тях като малки шахматни дъски, които могат да онагледят 

проблемите в отношенията им и справянето с тях. Шахматният модел е 

като една карта, чрез която човек се ориентира по-бързо. 

In the CSRI “Chovekolubie” chess model for decision making and 

coping with problems is used. The essence of the chess model consists in 

acceptance of chess game as a model of the world. We can imagine easily the 

world as a grand  chess board  with its parallels and meridians and people as a 

pieces on it and the relations between them as small chess boards which can 

visualize  the problems in their relations and how to cope with them. Chess 

model is like a map by which one gets his bearings faster. 

Ключовите елементите на шахматния модел са: дъската, 

фигурите, правилата, целите, ценностите, ходовете, чувствата, 

времето и равносметка.  

  The key elements of the chess model  are: board, pieces, rules, goals, 

values, moves, feelings, time, and striking a balance. 

Чрез дъската ние определяме къде се развиват тези отношения 

(проблеми). На територията на Центъра, града, държавата, света. Как 

влияе света на тези взаимоотношения. Има ли връзка проблемът с 

глобалните процеси, които протичат в света. Може ли чрез решаването 

на глобален проблем да подобрим света, в който живеем. 

By the board we locate where these relations (problems) develops. On 

the territory of the CSRI “Chovekolubie”, the toun, the state, the world. How the 

world influences these relationships? Has  the problem connection with the 

global processes flowing in the world? Is it possible to make the world better by 

the decision of a global problem?  

 Кои са фигурите в тези взаимоотношения – определяме кои са 

участниците в проблема, на който търсим решение. Това може да са 
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клиенти, родители, приятели, съученици, съседи, екип, работодатели, 

политици, правителство. 

Which are the pieces in these relationships –  we determine who are the 

participants in the problem, whose decision we search for. They may be clients, 

parents, friends, classmates, neighbours, team, employers, politicians, 

government. 

Правилата – отчитаме има ли правила, спазват ли се във 

взаимоотношенията. Може би проблемът идва от нарушаването им в 

семейството, в работата, в екипа, в приятелския кръг, в обществото.  

The rules – we give an account  of is there any rules. Does people abide 

by the rules in their relations? Maybe the problem comes from the breach of  the 

rules in the family, in the office, in the team, in the friend circle, in the society.  

Целите – това е желаното състояние, което искаме да 

постигнем с решаването на проблема. Най-често нашата цел е подобрено 

състояние на личността или на отношенията между хората. Има и цели 

с по-широк обхват – в сферата на икономиката, равновесието в 

природата и др. За да изпълним целите е нужно да изготвим алгоритъм. 

The goals – this is the desired state, which we wont to reach with the 

problem solving. The most frequently our goal is better frame of mind or better 

interpersonal relations. There are larger scale goals – in the sphere of 

economics, the balance of nature. To reach the planned target we need to make 

an algorithm. 

Ценностите – същността на този елемент на модeла е в това да 

се анализира дали избраното решение е в съответствие с основните 

човешки ценности: любов, смисъл, честни отношения, взаимопомощ. Ако 

някоя от тях е пренебрегната, решението се преразглежда, докато се 

намери такова, че да е в съответствие с тях. 

The values – the essence of this element of the model is  to analyse if the 

chosen decision  is in keeping with the  basic human values: love, meaning, 

honest relations, mutual help. If any of them is neglected, the decision has to be 

reconsidered till finding such a decision, which is in keeping with them. 

Ходовете – чрез анализа на ходовете се ориентираме дали ни 

приближават към целта или ни отдалечават. Всеки грешен ход ни 

усложнява живота и забавя развитието на личността. Много важно е да 

обмисляме последиците от ходовете, които правим. Осъзнаваме ли 

личната отговорност от грешните ходове. 

The moves – by analysis of the moves we get our bearings whether we 

come nearer to the goal or not. Every wrong move complicates matter and slow 

down personal development. It is very important to think the results of our 

moves over carefully. Do we realize our personal responsibility for our wrong 

moves? 

Чувствата – ясно да си даваме сметка, как се чувстват другите 

от нашите ходове. Същото важи и за другите участници във 
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взаимоотношенията – да  си дават сметка как ние се чувстваме от 

техните ходове. 

The feelings – we have to be fully aware of how other people feel 

because of our moves. The same thing is of importance for the others - to be 

fully aware of how we feel because of their moves. 

Времето – това  е много важен фактор при анализа на проблема и 

при избора на решение. Този фактор отразява и скоростта на реагиране. 

Колко време да изчакаме и как да преценим кога е време за решаване на 

възникнали отношения (проблем). Ако не реагираме своевременно на 

проблемите, те ни задръстват и нарушават равновесието в живота ни.  

The time -  this is very important factor during the analysis of the 

problem and choosing  a decision. This factor reflects the reaction speed. How 

much time to wait for and how to assess when is the time for decision in the 

problematic relations? If we do not react in time to the problems, they will block 

us and  throw us off our balance. 

Елементът равносметка – ни дава ясна представа за успехите и 

грешките, каква е днешната оценка за проблема и съществуващите 

закономерности. Как живеем, свободни и щастливи, готови да 

повишаваме знанията и уменията за решаване на всекидневните проблеми 

или се оставяме на течението на живота със затлачено от нерешени 

проблеми съзнание, водещо до психиатрия.  

The element striking a balance – it gives us clear idea of successes and 

mistakes, what is today‟s evaluation of the problem and existent objective laws. 

How we live - free and happy, ready to raise knowledges and  skills how to 

solve everyday problems or we leave ourselves to go with the stream with 

consciousness clogged with unsolved problems leading us to psychiatry? 

По време на анализа на проблема и търсенето на решения може да 

се използва графично изображение, наречено шахматограма.”[16,с.47,48] 

During analysis of the problem and searching for decisions a graph 

drawing called chessgram can be used.” [16,с.47,48] 
4.4.4. Шахматен модел на отношенията в любовта 

4.4.4. Chess model of the relations in love 

Барбара де Анжелис, психолог, автор на популярни книги за 

любовта препоръчва в любовта да не се играят игри като шах и др. На 

нейната теза авторът противопоставя множество факти. Пример: Съпруга с 

55 години брачен живот, току що научила се да мести фигури и да прави 

мат с цар и топ срещу цар, заявява на съпруга си: “Ние не трябва да 

спираме да играем шах, защото само тогава не се караме.” 

Barbara de Angelis, psychologist and author of popular books about love 

recommends  not to play games like chess. The author of  this paper oppose 

many facts to her thesis. For example: A wife with 55 years married life just 

learned to make moves on chess board and to make checkmate with king and 
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rook versus king  told her husband: “We must not stop playing chess because 

only than we did not squabble.” 

 Шахматната игра като модел на любовните отношения 

недвусмислено показва, че изясняването на правилата и целите в 

отношенията между двамата партньори в еротична любовна връзка действа 

здравословно в посока на укрепване или на прекратяване на връзката. 

Много любовни и брачни двойки осъзнават чрез шахматния модел, че те 

воюват вместо да се обичат и могат да променят това. 

The chess game as a model of  love relations unambiguously shows that 

clarifying  the rules and the goals in the relation between two partners in liaison  

has a healthful influence  toward consolidation or termination of the relation. 

Many romantic and married couples realize  through the chess model that they  

make war instead of making love and that they can change this. 

4.4.5. Шахматен модел на отношенията във възпитанието 

4.4.5. Chess model of  the relations in upbringing 

Шахматният модел на възпитанието в семейството, училището и 

спорта поставя щекотливия въпрос за авторитета на възпитателя и го 

решава по по-здравословен според автора начин от предлаганите в 

достъпната литература. Широко застъпвана в педагогическата литература 

в явна или в неявна форма е тезата, че възпитанието изисква някаква 

форма на подчиняване на възпитавания пред авторитета на възпитателя. 

Авторът е наблюдавал треньори по шах, които се държат като диктатори. 

Малцина са авторите като Кей Кузма [13], които без да споменават 

конкретен модел на възпитание предлагат анализи и решения на 

педагогически ситуации, които дават възможност на възпитавания да 

участва в процеса на възпитанието с право на глас, право на мнение и  

възражение, право да търси и предлага по-добри ходове.  

The chess model of the upbringing in family, school and sport pose the 

burning question about educator‟s authority and  answers it in authors view in a 

more healthful way than those offered in accessible literature.  Widely 

maintained in the literature on education obviously or not is the thesis that the 

upbringing demands some kind of subjugation of the trained person to the  

trainer‟s authority. The author have observed chess trainers who behave as 

dictators. Few authors like Kay Kuzma [13], mentioning no practical model of 

upbringing offer analyses and  decisions in upbringing situations, which give the 

trained person opportunity to take part in the process of upbringing with the 

right to talk, to express his/her opinion and objection, the right to search and to 

offer better moves. 

Шахматният модел на педагогическите отношения е особено 

полезен с възможността да се формулират действителните правила и цели 

и да се култивира самостоятелност и инициативност. Той е средство за 

визуализиране на отношенията между възпитател/треньор/ и възпитаник и 

не предопределя степента на демократичност и разумност на тези 
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отношения. И най-важното – треньорът може да се учи от своя възпитаник, 

ако е отворен за това. Шахматният модел на възпитанието дава 

възможност за преформатиране на процеса на възпитанието от 

еднопосочен процес в двупосочен. 

The chess model of the pedagogic relations is especially useful with the 

opportunity real rules and goals to  be laid down and  independence and spirit of 

enterprise to be cultivated. It is a means to visualize the relations between the 

educator/trainer and trained person and it does not predetermine the degree of 

democratism and rationality of these relations. And the most important – the 

trainer will be able learn from his trained if he is open-minded. The chess model 

of the upbringing gives an opportunity the process to be changed from one-way 

to two-way street. 

4.5  Шахматната игра като модел за живота 

4.5.   The chess game as a model of life 

 Гари Каспаров [11] посвещава специална книга на шахмата като 

модел на живота. Преведена на български “Животът като партия шах” 

/Оригинално заглавие „Шахмат как модель жизни”/  е фокусирана изцяло в 

шампионския стил на Гари към върховите постижения в спорта, 

политиката, бизнеса, като изцяло са пренебрегнати ежедневните проблеми 

на хората без стремежи към върхови постижения. 

Garry Kasparov [11] dedicated a special book to chess as a model of life. 

Translated into Bulgarian “Life as a game of chess” / original title  „Шахматы 

как модель жизни” “Chess as a model of life”/ is focused in Garry‟s champion 

style entirely on top achievements in sports, politics and business. The   

everyday problems of people without pursuit of top achievements are totally 

neglected. 

В книгата си Обучение в  житейски умения чрез шах американският 

психолог Фернандо Морено [31], педагогически съветник и консултант в 

училище, описва създадената от него система за обучение в житейски 

умения чрез шахматната игра за деца на емигранти, които имат проблеми с 

езика, усвояването на учебния материал, социалната и културната 

интеграция. Освен, че постига успехи в набелязаните цели, системата 

постига и един непланиран успех – тя мотивира част от децата за активна 

спортна дейност. 

In his book “Teaching Life Skills Through Chess” American 

psychologist Fernando Moreno [31], pedagogic adviser and councillor in school, 

describes created by himself system for teaching life skills through chess game 

for children of immigrants, who have problems with language, school subjects 

assimilation, social and cultural integration. The system succeeds not only in 

achieving marked down goals but it achieves an unplanned success – it 

motivates a part of the children for active sports activity. 

 Едно от най-честите открития, които правят хора, току що 

прохождащи в шахматната игра в ШК “Човеколюбие” е принципа “Първо 
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мисля, после местя.”, който не са осъзнавали преди и поради това са 

пренебрегвали. 

One of the most frequent discoveries, which people just beginning to 

play chess in CC “Chovekolubie” make, is the principle “First thing, next 

move.” They have neglected this principle before because they did not realize it.  

Опитът да се опише житейска ситуация като шахматна позиция 

дисциплинира мисленето и поведението в посока на правила и цели и 

повишава съзнанието за личната отговорност за последствията на всеки 

ход, което е от ключово значение за постигане на успех в живота. 

The attempt to depict a life situation as a chess position discipline 

thinking and behaviour in the direction of rules and goals and heighten the 

awareness of personal responsibility for the consequences of every move, which 

is of key significance to achieve success in life. 

 

4.6.Шахматната игра като  модел за човешката  психика 

4.6. The chess game as a model of  human mind.   

В книгата си „Кибернетика и психика” Пьотр Граве и Леонард 

Растригин описват  кибернетичния модел на психиката. „Психиката, 

когато я разглеждаме като апарат за управление на поведението, 

представлява средство за реализиране на програмите на био-социалната 

система – човек. „Според думите на А. Сент-Диерди „мозъкът не е орган 

за мисленето, а за запазване на живота, както ноктите и зъбите.” 

[9,с.80 ] 

In their book “Cybernetics and Mind” Peter Grave and Leonard 

Rastrigin describe cybernetic model of the mind. “Mind, when we vet it as an 

apparatus for governance of the behaviour, represents means for realizing of the 

programs of the bio-social system – man. “According to the words of Szent-

Györgyi  Albert „brain is not an organ of thinking but for preservation of life as 

nails and teeth.” 

Мозъкът, като субект на управлението, събира информация за 

обекта, обработва я, взема решение и  издава команди за действие. Кой е 

обекта на управление? В универсалния шахматен модел на света обект е 

както голямата дъска на света, с фигурите върху нея, вкл. фигурата на 

субекта, така и малките шахматни дъски, визуализиращи човешките 

взаимоотношения в шахматограмата. 

 Brain, as a subject of governance, collects information about the object, 

process it, makes a decision, and issue a command for action. Which is the 

object of governance? In the universal chess model of the world the object is the 

grand chess board of the world as well as the small chess boards, which 

visualize human relations at the chessgram. 

Н. В. Крогиус [27] разделя шахматистите на три групи: 1. Такива, 

които смятат, че обект на вниманието им трябва да е единствено 

шахматната дъска. Те играят единствено срещу фигурите. 2. Такива, които 
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смятат, че обект на вниманието им трябва да е както дъската така и човека 

срещу тях. Те воюват срещу човека и фигурите. 3. Такива, които смятат, че 

обект на вниманието им трябва да е както дъската и човека срещу тях, така 

и собствената им психика. Те включват в подготовката си работа по 

усъвършенстване на психиката си, така че да бъде минимално податлива 

на стрес, умора, провокации. За тях собствената им психика е основно 

оръжие в спортната борба, което трябва постоянно да се усъвършенства. 

N.V. Krogius [27] divides chess players into three groups: 1. Such, who 

think, that the object of their attention has to be only chess board. They play 

only against the pieces. 2. Such, who think, that the object of their attention has 

to be the chess board as well as the person before them. They play  against the  

person and the pieces. 3. Such, who think, that the object of their attention has to 

be the chess board and the person before them as well as their own mind. They 

include in their training  work on mental elaboration so as to be minimally 

manageable to stress, fatigue, and provocations. For them their own mind is a 

main weapon in the sports fight and it has to be perfected constantly.  

Шахматният модел на психиката групира психичните функции в 

четири основни групи: 1. Събиране на информация за позицията. 2. 

Обработване на информацията. 3. Вземане на решение за действие. 4. 

Команда за действие.  

The chess model of the mind arrange mental activities in four basic 

groups: 1. Collecting information about position. 2. Processing information. 

Taking a decision. 4. Command for action. 

Можем ли да разглеждаме съзнанието като виртуална шахматна 

дъска, на която се развихря борбата между аргументите „за” и „против” 

определен ход, вариант, цел? Къде се разгръща вечната битка между 

доброто и злото преди да се развихри на голямата шахматна  дъска на 

света?  
May we look at the consciousness as a virtual chess board on which the 

fight between arguments pro and contra certain move, variant and goal rages? 

Where the never-ending battle between the good and the evil happens before it 

unleashes on the grand chess board of the world? 

4.7. Шахматната игра като  модел за психичното разстройство   

4.7. The chess game as a model of  mental disorder  

 В книгата   “Нишката на Ариадна. Кризи на младежката възраст.” 

авторите М. Бояджиева и С. Бояджиев описват два модела за обяснение на 

психичните разстройства – медицински  и социален. При медицинския 

модел мисленето на лекаря се движи в посока симптоми  диагноза  

терапия с медикаменти. При социалния модел мисленето на лекаря се 

движи в посока социални въздействия  душевни преживявания  

коригиране на социалната среда  коригиране на душевни преживявания . 

[6, с. 25-34] 
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In the book “The Fibre of Ariadne. Crises of the Youth Age” the authors 

M. Bojadjieva and S. Bojadjiev describe two models for explanation of mental 

disorders – medical and social. In the medical model doctor‟s thinking moves in 

the direction toward symptoms  diagnosis  medicine treatment. In the social 

model doctor‟s thinking moves in the direction toward social influences  

mental experiences  rectification of the social environment  rectification of 

the mental experiences. [6, с. 25-34] 

Кен Уилбър, считан за Айнщайн в сферата на изследване на 

съзнанието пише в книгата си “Спектър на съзнанието” за теорията за 

двойното обвързване на Грегъри Бейтсън  като обяснителен модел за 

психичното разстройство: ”Игра с противоречащи си правила” е другото 

име на двойното обвързване, а, както видяхме, двойното обвързване е 

типичната ситуация за създаване на умствено объркване.” [20, с. 308-

309] 

Ken Wilber, considered to be an Einstein in the field of consciousness 

research, mentions in his book “Spectrum of Consciousness” the theory of 

Gregory Bateson about double bind as an explanatory model of mental disorder. 

“Game with contradicting rules” is another name of double bind and, as we saw 

the double bind is a typical situation to create a mental confusion.” [20, с. 308-

309] 

Уилбър не споменава конкретно шахмата, но авторът ще даде 

пример за илюстрация. Четиридесет годишен мъж с психично 

разстройство  и майка му играят мат с цар и топ срещу цар в колежа по 

семейни отношения пред група от тридесетина души. Синът мести 

фигурите следейки одобрителните жестове на майка си. В един момент 

групата започва да шуми неодобрително. Майката, вместо да поеме 

отговорност за погрешните инструкции, казва на сина си с обвинителен 

тон: “Видя ли сега какво направи?” Синът замръзва с виновно изражение 

на лицето. Той няма полезен ход. И да послуша майка си и да не я 

послуша, ще бъде обвинен от нея. Типична ситуация на двойно 

обвързване, пораждащо умствено объркване. 

Wilber do not mention chess concretely, but the author will give an 

example by way of  illustration. Fourty years old man with mental disorder 

played chess – mate with king and rook versus king - with his mother in the  

Family Relations College in the presence of about thirty people. The son moved 

his pieces watching closely  mother‟s approving gestures. At some moment the 

group began to make noises disapprovingly. The mother, instead of taking 

responsibility for her wrong instructions, said to her son with accusatory tone of 

voice: “Do you see now, what do you do?” The son froze with guilty face. He 

had no useful move. Whether he took mothers advice or not, he will be blamed. 

Typical double bind situation conceiving mental confusion 

Ако интегрираме описаните до тук модели ще стане ясно, че ясните, 

прости, непротиворечиви правила и цели са основа на психичното здраве. 
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If  we integrate models, described above, it will become obvious, that 

clear simple non conflicting rules and goals are the basis of mental health. 

4.8. Шахматната игра като  модел за диагностика на психичните 

разстройства 

4.8. Chess game as a model of  mental disorder diagnostics 

В достъпната литература има оскъдни данни за използването на 

шахматната игра като средство за диагностика на психични разстройства, 

но в интернет информацията е изобилна. Швейцарският психоаналитик 

Патрик Гьоте [24] използва шахматната игра за диагностика на психични 

проблеми при тийнейджъри.  

In the accessible literature there is scanty information about using chess 

game as a tool for diagnostics of mental disorders but in internet it is abundant. 

Swiss analyst Patrick Goethe [24] uses chess game to diagnose mental problems 

of teenagers. 

Поставен в определена ситуация всеки човек  реагира по определен 

начин, който може да бъде оценен от околните като нормален или 

ненормален. 

Every person, placed in certain situation, reacts in a certain way, which 

can be evaluated  by the people around as normal or abnormal.  

Шахматната игра дава възможност за стандартизиране на 

ситуацията и за сравнимост на реакциите на различни хора. 

The chess game gives an opportunity for standardization of a situation 

and for comparableness of reactions of different persons. 

Психологията използва за диагностика  проективни тестове, като 

теста на Роршах – на изследваното лице се показва мастилено петно и се 

тълкува реакцията му. Авторът си постави въпроса: „Може ли да се замени 

мастиленото петно с шахматна дъска?” При вида на шахматна дъска 

петдесет годишна бизнесдама избухна в сълзи и обясни, че като дете баща 

и и сестра и я биели на шах и и се присмивали. Актриса обясни, че се 

страхува да играе шахмат, защото може да загуби. Съгласи се да играе, 

когато авторът и предложи да играе с шестнадесет фигури срещу цар. 

Psychology uses projective tests for diagnostics as Rorschach test – an 

ink-spot is shown to the tested person and his/her reaction is interpreted. The 

author questions himself: “ Is it possible the inkblot to be replaced by a chess 

board?” At the sight of  the chess board a fifty years old business lady broke into 

tears and explained that when she had been a child her father and sister had won 

victories over her at chess and had laughed at her. An actress explained that she 

was afraid of playing chess because she could loose the game. She agreed to 

play, when the author offered her to play with sixteen pieces against  king. 

4.9. Шахматната игра като  модел за терапия на психичните разстройства. 

4.9. The chess game as a model of  mental disorders therapy 

Поведенческата терапия поставя пациента в ситуации на дозиран 

стрес с постепенно приближаване на обекта, предизвикващ страх. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ink


21 

 

Очевидно е, че когато психотравмата е свързана с играта на шах в 

миналото, шахматната игра може да бъде адекватен инструмент за 

терапевтично въздействие. Възможно ли е шахматната игра да се използва 

в случаи, когато психотравмените преживявания нямат нищо общо с 

шахматната игра? 

Behaviour therapy places patient in  situations of a dosed fear with 

gradually accession of  the object inducing fear. Obviously, when psychotrauma 

is connected with playing chess in the past, the chess game can be an adequate 

tool for therapeutical effect. Is it possible the chess game to be used in cases, 

when psychotraumatic experiences have nothing in common with the chess 

game? 

Комаров  и Жестерев [26] изразяват дълбокото си убеждение, че 

шахматът се отнася към числото на най-подходящите игри за целите на 

лечебно-корекционното въздействие при деца с интелектуална 

недостатъчност. 

Komarov and Jesterev [26] express their deep conviction that chess 

assigns to a group of the most suitable games for the purpose of therapeutical-

correctional effect on children with intellectual deficiency.  

В книгата си Chess Therapy /Шахматна терапия/ двама филипински 

психолози Хозе и Фадул, описват случаи на приложение на шахматната 

игра за диагностика и терапия на психични и поведенчески разстройства. 

[29] 

In their book “Chess Therapy” Fadul and Canlas, two  psychologists  

from Philippines, described cases of putting chess game into practice for 

diagnostics and therapy of mental and behavioural disorders. [29] 

Денис Фрик използва шахматната игра като терапевтично средство 

в център по наркомании в Южноафриканската  Република. [30] 

Denise Frick uses  the chess game as a therapeutical tool in a center for 

drug therapy in Republic of South Africa. [30] 

Шахматната игра дава уникална възможност за себепознание и 

себекоригиране, също както и за взаимно опознаване и коригиране както 

на терапевта, така и на пациента. Ако пациентът вижда по-добър ход в 

шаха или в живота би могъл да го предложи на терапевта по разбираем и 

приемлив начин.  

The chess game gives a unique opportunity for self-knowledge and self-

correction as well as mutual acquaintance and correction for the therapist as well 

as for the patient. If the patient sees a better move in chess or in life he could 

offer it to the therapist in an understandable and acceptable way. 
4.10. Шахматната игра като  модел за рехабилитация и интеграция на 

маргинални групи и индивиди в обществото. 

4.10. The chess game as a model of  rehabilitation and integration of  marginal 

groups and individuals  into society 
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Играта на шах с живи фигури и семейните турнири в център 

Човеколюбие правят очевидно, че личните характеристики на човека – 

възраст, пол, раса, вероизповедание, политически убеждения, образование, 

социално положение, физически и психически увреждания нямат значение. 

Всеки може да участва, стига да спазва правилата и да полага усилия да 

допринесе за постигане на крайната цел. Дори незнанието на правилата не 

е пречка за участие – незнаещите могат да се учат в хода на играта и да 

изпълняват указанията на знаещите, докато се научат. 

Playing chess with a living pieces and family tournaments in the Center 

“Chovekolubie” make obvious the fact that personal characteristics of the people 

-  age, sex, race, religion, political convictions, education, social standing, 

physical and mental disability are of no importance. Everybody can take a part, 

if only observe rules and make efforts to contribute to the achievement of the 

final aim. Even not knowing the rules is not an obstacle to take part – the 

unknowing can learn in the course of the game and observe the  instructions of 

those who know till they learn. 

Шахматът навлиза в затворите, като средство за социална 

рехабилитация и интеграция на хора, нарушаващи закона. 

Chess enter into the pirsons, as a tool for social rehabilitation and 

integration of people, who break the law. 

„Шахматът е използван от затворническите власти за 

подпомагане на грамотността за четене и смятане на затворниците. 

Той също е използван да подпомогне формирането на техните действия 

по отношение на последствията. Ние гледаме на преживяванията при 

използването  на шах за образование и терапия не само в Обединеното 

кралство  но и по света.” [38] 

“Chess is being used by prison authorities to supplement basic skills of 

numeracy and literacy. It is also being used to help prisoners  frame their 

actions in terms of the consequences. We look at experiences in using chess for 

education and therapy not only in the UK but internationally. ” [38] 

В книгата си "Prison Chess: The Game Called Life" at The 65th Square 

/Затворнически шах: Играта наричана живот” на 65-я квадрат от Даим 

Шабаз  /Daaim Shabazz/ „Какво е това в играта на шах, което е толкова 

привлекателно за затворниците по целия свят и особено в САЩ? Може 

би това е способността да се контролира собствената съдба в място, 

където човек иначе е подложен на тотален контрол от страна на някой 

друг. Може би това е интригата за форма на бягство в света на 64-те 

квадрата. Може би това е идеята, че някои затворници са в състояние да 

канализират агресивната си енергия в по-дисциплинирана форма.” 

Или може би е това, че шахматът е в крайна сметка игра на 

логиката и рационалното мислене, която може да помогне на тези, 

които обичайно действат по инстинкт, емоция или нерационални 

http://www.thechessdrum.net/65thSquare/65_mayjun03.html
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пресмятания, да се реформират и да се научат да играят по правилата. 

[39] 

In his book "Prison Chess: The Game Called Life at The 65th Square" 

Daaim Shabazz wrote:  

“What is this, that is so attractive about the game of chess to inmates 

around the world, but specifically the USA? Perhaps it is the ability to control 

one's fate in a place where they are otherwise subjected to someone else's total 

control. Maybe it's a form of escape into a world of 64-square intrigue. Maybe 

it's the idea that some inmates are able to channel their aggressive energy in a 

more disciplined fashion.”  

Or perhaps it is that chess is the ultimate game of logic and rational 

thinking, which can help those used to acting on instinct, emotion, or irrational 

calculation to reform and learn to play by the rules.... [39] 

4.11. Шахматната игра като  модел за поведение на индивиди и групи. 

4.11. The chess game as a model of  individuals and groups behaviour 

Шахматната игра може да предложи много ясен модел за описание 

на поведението. Всеки човек, застанал пред шахматната дъска или като 

жива фигура на голямата дъска, дори никога да не е чувал за шахмат, ще 

реагира по някакъв начин и ще обясни защо е реагирал така, ако бъде 

запитан. Поведението може да бъде обсъждано и коригирано. Това е още 

по-очевидно при игра на шах с живи фигури. 

The chess game can offer very clear model for description of behaviour. 

Every person, faced the chess board or stood over the grand chess board like a 

living piece, even if he have never heard of chess, would react in one way or 

another and would explain, why he has reacted in this way, if he was asked. The 

behaviour can be discussed and corrected. This is more obviously in the chess 

game with living pieces. 

В доклада си на първата научно-приложна конференция Психично 

здраве и социални услуги в общността – проблеми и решения, 

организирана от сдружение Човеколюбие Радислав Атанасов, главен 

асистент в НСА, преподавател по шахмат съобщава за цял спектър от 

психосоциални приложения на шахматната игра в различни държави по 

света. [2, с. 27-46] 

In his scientific report  at the first scientific-applied conference “Mental 

health and social services in the community – problems and decisions” 

organized by Association “Chovekolubie” Radislav Atanasov, head assistant 

professor in chess at the National Sports Academy– Sofia, Bulgaria, reported 

about whole spectrum psycho-social applications of the chess game in different 

countries all over the world. [2, с. 27-46]  

4.12. Шахматната игра като  модел за посредничество при конфликти. 

4.12. The chess game as a model of  conflict mediation 

В книгата си Обучение в  житейски умения чрез шах американският 

психолог Фернандо Морено, педагогически съветник и консултант в 

http://www.thechessdrum.net/65thSquare/65_mayjun03.html
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училище предлага на децата съвети за справяне с конфликти чрез прости 

шахматни позиции последвани от практични съвети за живота и 

обобщение. 

In his book “Teaching Life Skills through Chess” American psychologist 

Fernando Moreno offers to the children advices for coping with conflicts 

through chess positions followed with practical advices for  the life and general 

conclusion.  

 

 
 

 

ЗАГАДКА  № 1 

КОНФЛИКТ  

РЕШЕНИЕ/БИТКА  

ДИАГРАМА 

 
PUZZLE # 1 

 

CONFLICT 

RESOLUTION/FIGHTS 

____________________________________________________ 

DIAGRAM 

 
  
Черната пешка току що се е предвижила напред. Ред е на белите да 

направят ход. Какво би направил ти? 

а) Да вземеш черната пешка (h5-g6) 

б) Да се придвижиш напред  (h5-h6) 
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The black pawn just moved forward. Its white turn to move. What would 

you do? 

a.- Capture the black pawn (h5-g6) 

b.- Move forward (h5-h6) 

 

 

 

                               Ръководство за шахматни позиции 

 

Directory of chess positions 
 

Най-добрият отговор е б. 

The best answer is b. 

 

Ако бялата пешка се придвижи напред, никой не може да я спре. Тя 

ще бъде произведена в дама и по-късно черния цар ще бъде матиран. Но 

ако бялата пешка вземе черната, другата черна пешка ще я вземе и никой 

няма да победи. Ще се получи реми. 

If the white pawn moves forward, nobody can stop it. It will be promoted 

to a Queen and later the black King will be checkmated. But if white captures 

the black pawn, the other black pawn will capture it back and nobody will win. 

It will be draw. 

С Ъ В Е Т   З А   Ж И В О Т А 

A D V I C E   F O R   L I V E 
Когато някой те предизвика, безпокои те или навлиза в личното 

ти пространство, твоята първа реакция може да бъде да отвърнеш или 

да се биеш. Дали това е най-доброто ти решение? 

When somebody challenges you, bothers you or steps in your space, 

your first reaction may be to bother them back or fight. Is this your best 

decision? 

Може би е по-добре да помислиш преди да направиш ход, да се 

фокусираш върху твоята цел и да се отдалечиш от неприятностите. 

It may be better to think before you move, focus on your object, and 

move away from trouble. 
 

Боят не решава нищо. Никой не печели. 
[31, с. 45-46] 

 

   Fighting does not resolve anything, nobody wins.   
[31, с. 45-46] 

 



26 

 

 

Ключов въпрос при конфликти в ШК „Човеколюбие е „Как щеше да 

изглежда конфликта, ако сега играехме шах? За какво биха могли да 

спорят двама шахматисти в партия шах, освен за правила и цели, и какво 

друго биха могли да направят, освен да извикат съдията /или заслужаващ 

доверие посредник/, ако двамата не могат да се разберат? 

When there is a conflict in the Chess club “Chovekolubie” the key 

question is: “How would the conflict look like if we played chess now?”  What 

would be able to argue two chess-players for in a game of chess but for rules and 

objects and what other would be able to do but to call the judge (or reliable 

mediator) if  the two could  not come to an agreement? 

4.13. Шахматната игра като универсален модел за справяне с всякакви  

проблеми – стълбите 

4.13. Chess game as a universal model  to cope  with all manner of  problems - 

ladders 

“Човечеството има богат опит в решаването на различни задачи. 

Но все още липсват знания за методите, по които се решава цял един клас 

задачи. За да се усвоят подобни евристични методи е необходимо да се 

измени начина за моделиране на външния свят и то така, че самият модел 

да съдейства за разширяване на интелектуалните възможности. На лице 

са всички основания да мислим, че шахматната игра отговаря на 

необходимите за един модел на творчеството изисквания.” [1, с.76) 

“Human race has a rich experience in resolving different problems. But 

the knowledge about the methods how to resolve a whole class of problems is 

still missing. To be mastered such kind of heuristic methods it is necessary that 

the  way of modelling of the outside world  be changed but in such way so that 

the model itself to contribute to the enlargement of the intellectual capacity. 

There are at hand all reasons to think that the chess game suits the necessary 

requirements for a model of creation.” [1, с.76] 

Към блестящата мисъл на Атанасов авторът си позволява да добави 

няколко думи: не само “...на външния свят...”, но и на „вътрешния свят”, 

защото двата свята са неразривно свързани, както и думите „...и за 

моделиране на универсална технология за справяне с проблемите...” 

по аналогия на универсалния модел на управление на Норберт Винер. 

To the brilliant thought of Atanasov the author affords himself to add a 

few words: not only “...of the outside world...” but “of the inner world” too 

because  the two worlds are inextricably bound. And a few more  words: “...and 

for modelling a universal technology for resolving the problems...” by 

analogy with the universal model of governance of  Norbert Viner. 

Възможно ли е да се създаде универсален модел за справяне с 

проблемите на основата на шахматната игра? Според автора - да. Ако 

можем да опишем вселената чрез универсалния шахматен модел, тогава 

всеки проблем би могъл да се представи като шахматна позиция, която не 



27 

 

ни харесва, а решението като алгоритъм – поредица от стъпки за достигане 

на желаната позиция. 

Is it possible a universal model of coping with problems on the basis of 

the chess game to be created? In author‟s opinion – yes. If we were able to 

depicture the universe through the universal chess model, then every problem 

would be able to be presented as a chess position, which we do not like, and the 

decision as an algorithm – a sequence of moves to achieve the desired position 

Такъв модел бе представен от автора пред комисия на 

Министерството на здравеопазването през 2006 г. като система за 

рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства и бе приет 

от комисията. Той представлява стълба с десет стъпала, наречена от автора 

Стълба към Стокхолм, защото изкачването и може да доведе до спечелване 

на Нобелова награда. 

Such kind of model was presented by the author at the commission of 

Ministry of Health in 2006 as a system for rehabilitation and integration of 

people with mental disorders and was accepted by the commission. It represents 

a ladder with ten staves called by the author Ladder to Stockholm, because its 

climbing up can lead to the Nobel prize. 

Подробно описание в т. III. 5. 

A description in detail in p. III. 5. 

През 1980 г. авторът започна работа по създаване на наука за 

справяне с личните проблеми. [15, с. 6-26] 

In 1980 the author began to work on science for coping with personal 

problems. [15, p. 6-26] 

През 1978 г. в САЩ е публикувана книгата Self-science, описваща 

аналогична идея. [33] 

In 1978 in USA was published the book Self-science, which describes 

analogous idea. [33] 
4.14. Шахматната игра като  модел за смисъла на спорта, за смисъла на 

спортната борба и за смисъла на борбата за високо спортно майсторство 

4.14. Chess game as a model of  meaning of sports, of meaning of sports 

fighting and of meaning of fighting for high sports mastery 

Виктор Франкл създава логотерапията – терапия чрез смисъл. 

Основен принцип в нея е, че загубата на смисъла в живота води до рухване 

на психиката и терапията се състои в помощ за намирането на смисъл. 

Victor Frankl creates logotherapy – meaning therapy. The basic principle 

in it is that the lack of meaning in life leads to mental collapse and the therapy 

consists in help to find meaning. 

Пациент на автора поканата да спортува с думите: „Труд, който не 

дава плод.” 

One patient of the author decline the invitation to go in sports with the 

words: “Labor which don‟t give fruits.” 
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Шахматните мачове между футболните фенове на Левски и ЦСКА, 

организирани от изпълнителния директор на ШК Левски Н. Тодоров са 

оригинален начин да се трансформира безсмислената агресия по трибуните 

на стадионите в смислена спортна борба.  

Chess matches between football fans of  PFC “Levski” and PFC “CSKA”, 

organized by the executive manager of the CC “Levski” N. Todorov, are 

original way  meaningless aggression on the stands of the stadiums to be 

transformed into meaningful sports fight. 

Незрящият шахматист, участник в балканиадата по шахмат за 

незрящи в София 2014 г., който каза, че се е отказал от победа на дъската  

и е предложил реми за да не загуби приятел, даде израз на убеждението си, 

че за него основните човешки ценности са по-важни и по-смислени от 

спортните постижения. 

The blind chess-player, a participant in the chess balkaniada for blind 

people in Sofia, 2014, who said that he have refused the win on the chess board 

and have offered a draw in order not to lose a friend, gave expression to his 

conviction that for him human values are more important and more meaningful 

than sports achievements. 

 Румен Безергианов в книгата си Character Education with Chess 

предлага шахматен модел на моралните ценности. [28, с.] 

Rumen Bezergianov, in his book “Character Education with Chess”, 

offers chess model of human values. [28] 

Шахматната игра може да служи като модел за скала на основните 

ценности на всеки човек. Какво губим, когато печелим партия шах и кое е 

по-ценно? 

The chess game can serve as a model  for scale of human values. What 

one loses, when he wins a game of chess and what is more important? 

4.15. Шахматната игра като модел на науката 

4.15. Chess game as a model of  science 

Чрез дъската, фигурите правилата и целите шахматната игра 

формира контекст, в който могат да се разработват теории, да се 

формулират и решават задачи, да се поставят и постигат цели. По това 

шахматът и науката си приличат. 

Through the chess board, pieces, rules, and objects chess game form a 

context in which theories can be formulated, problems can be solved, and 

objects can be achieved. In that chess and science resemble. 

 Ричард Файнман, нобелов лауреат по физика за 1965 г., обяснява, 

как използва шахматната игра за да обясни науката:  

Richard Feynman, Nobel Prize-winner in physics in 1965, explained how 

he used chess game to explain science: 

„Един начин, който е своего рода весела аналогия да се опитате да 

получите някаква идея, за това, което правим тук, за да се опитаме да 

разберем природата е да си представите, че кучетата играят някаква 
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велика игра като шахмата... И Вие не знаете правилата на играта, но Ви 

е позволено от време на време да поглеждате към дъската, в един малък 

ъгъл, може би. И от тези наблюдения Вие се опитвате да очертаете 

какви са правилата на играта и какви са правилата, по които фигурите 

се движат. 

“One way that's kind of a fun analogy to try to get some idea of what 

we're doing here to try to understand nature is to imagine that the gods are 

playing some great game like chess. Let's say a chess game. And you don't know 

the rules of the game, but you're allowed to look at the board from time to time, 

in a little corner, perhaps. And from these observations, you try to figure out 

what the rules are of the game, what [are] the rules of the pieces moving. 

Ти може да откриеш след известно време, например, когато има 

само един офицер на дъската, той запазва цвета на полето. По-късно ти 

можеш да откриеш,  че закона за офицера е, че той се движи по 

диагонал, което би обяснило закона, който си разбрал преди, че той 

запазва цвета на полето си. И това би било аналогично на откриването 

на един закон и по-късно намиране на по-дълбоко обяснение за него. 

You might discover after a bit, for example, that when there's only one 

bishop around on the board, that the bishop maintains its color. Later on you 

might discover the law for the bishop is that it moves on a diagonal, which 

would explain the law that you understood before, that it maintains its color. 

And that would be analogous we discover one law and later find a deeper 

understanding of it. 

И тогава нещата могат да се случат – всичко върви добре, ти си 

разбрал всички закони, изглежда много добре – и тогава изведнъж 

някакъв странен феномен се появява в някой ъгъл, така, че ти започваш 

да го изследваш, да го търсиш. Това е рокадата – нещо, което не си 

очаквал.”[34] 

Ah, then things can happen--everything's going good, you've got all the 

laws, it looks very good--and then all of a sudden some strange phenomenon 

occurs in some corner, so you begin to investigate that, to look for it. It's 

castling--something you didn't expect..”[34] 

4.16. Шахматната игра като модел на войната 

4.16. Chess game as a model of  war 

Колективи в шведския национален институт по отбраната и 

организацията за отбранителна наука и технология в Австралия изследват 

шахматната игра по нов начин в опит да разберат по-добре, как да се 

постигне военен успех. В Швеция изследователите са използвали реални 

шахматисти. В Австралия един научен колектив е изиграл десетки хиляди 

виртуални партии – с някои ясни послания към техните военни спонсори.  
Teams at the Swedish national defence college in Stockholm and the 

defence science and technology organisation in Australia are studying the 
game afresh in an attempt to understand better how to gain military 
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success. In Sweden, the researchers are using real players. In Australia, the 
team has run tens of thousands of virtual games - with some clear messages 
for their military sponsors. 

Лице в лице с безкръвната, нискотехнологична шахматна игра, може 

да изглежда, че тя има малка прилика с модерните военни действия. „Но тя 

прилича на реалната война в много отношения” – твърди Ян 

Куиленстиерна, един от шведските изследователи. „Шахматът включва 

борба на волята. И съдържа, това, което е било дефинирано като 

съществено за битката – да нанесеш удар, да се движиш и да се 

защитаваш.” „Чрез изучаване на шахмата и други противоборстващи 

абстрактни игри, като чекърс, изследователите могат да премахнат част от 

объркването на бойното поле и да идентифицират факторите, които са най-

важни за победата” - казва Джейсън Шолц, който ръководи изследването в 

Австралия. „Силата на този подход е нашето ниво на абстракция” – казва 

Шолц. [40] 
On the face of it, the bloodless, low-tech game of chess might seem to 

bear little resemblance to modern warfare. "But it resembles real war in 
many respects," maintains Jan Kuylenstierna, one of the Swedish 
researchers. "Chess involves a struggle of will, and it contains what has been 
termed the essentials of fighting - to strike, to move and to protect." By 
studying chess and other adversarial abstract games such as checkers 
(draughts), researchers can strip away some of the confusion of the 
battlefield and identify the factors that are most important for winning, says 
Jason Scholz, who leads the Australian work. "The strength of this approach 
is our level of abstraction," Scholz says. [40] 

5.Проблемът за взаимоотношението между шахматната игра и лудостта 

5. The problem of interrelation between  chess game and madness 

Неофициално в шахматните среди е популярно мнението, че 

прекаленото ангажиране  с шахматната игра може да доведе до 

полудяване. В книгата си “Блясък и нищета на шахмата”  Ж. 

Кайкамджозов пише: “Най често участта им е пълно финансово 

разорение, психични травми и  отклонения или обятията на ”жълтата 

гостенка”. И нищо чудно, че тези  блестящи майстори на играта 

завършвали земния си път между 30 и 40 години! А оцелелите най-често 

ставали доживотни гости на психиатриите и приютите.” [10, c.128] 

Off the record among the chess circles is popular the opinion that over 

engagement with chess game can drive to madness. In his book “The Genious 

and the misery of chess” Z. Kaikamjozov wrote: “Most frequently their fate is 

total financial ruin, mental traumas and deviations or the embrace of the 

“yellow guest”. And nothing wonderful, that these brilliant masters of the game 

end their life between 30 and 40 years! And the survivors  most frequently have 

become lifelong guests of psychiatric hospitals and poorhouses.” 

Последният ярък пример беше световния шампион Роберт Фишер. 

The last striking example was the world champion Robert Fisher. 
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Поразителен е контрастът с данните, изнесени от Ювенсио Бланко 

в книгата му “Защо играем шах в училище?” Множество психологически 

изследвания категорично и единодушно показват подобряване на всички 

параметри на психиката. [5] Как да  си обясним очевидното противоречие? 

            The contrast with the data published by Uvencio Blanco in his book 

 "Why Teach Chess in Schools?” is striking. Great number of psychological 

researches categorically and unanimously show betterment of all mental 

parameters. [5] How to explain the obvious contradiction? 

Наблюденията на автора могат да хвърлят светлина върху този 

парадокс. Хората, които използват шахматната игра за да извличат от нея 

принципи и модели, които да използват за  подобряване на качеството на 

своя живот, са по-успешни в живота от тези, които не го правят. 

The author‟s observations can throw light on this paradox. People, 

which use chess game to deduce principles and models and use them to make 

their own lives better, are more successful in life than those who do not do it. 

6.Проблемът за парцелирането в науката 

6. The problem of  plot making in the field of sciece 

Диференциацията на науката на отделни дисциплини би била нещо 

чудесно, ако вървеше редом с интеграцията. От много години авторът 

търси квалифицирана научна помощ по излаганите проблеми и неизменно 

получава съвети да раздроби темата, защото е прекалено обширна, и да се 

заеме с една микроскопична част от нея. По обяснени отчасти по-горе и 

по-долу причини това нямаше как да се случи. Всеки опит за раздробяване 

на темата водеше неизменно до загуба на смисъл. Разделянето на 

шахматната дъска на отделни полета и изследването им едно по едно води 

до загуба на смисъл. 

The differentiation of the science into isolated branches of knowledge 

would be a something wonderful if it went together with the integration. For 

many long years the author search for a competent scientific assistance about 

presented problems and always gets advices to break the problem into pieces, 

because it is subject, wide beyond all measure and to take up with one 

microscopic part of  it. Because of the reasons explained above and below there 

was no way this to be happened. Every attempt to break the problem to pieces 

leads invariably to loss of meaning. To cut the chess board into isolated squares  

and to investigate them one by one leads to loss of meaning. 

В книгата си „Интегрална психология” Кен Уилбър пише: 

In his book “Integral psychology” Ken Wilber wrote: 

„Целта ми в тази книга – докато се фокусирам конкретно върху 

интегралната психология – е интегралния подход по принцип, опитващ се 

да вземе не просто най-доброто от днешните школи, но и от 

предмодерните, модерните и постмодерните прозрения, като 

същевременно изхвърля техните крайни изкривявания. Очевидно, както 

казах във въведението, този тип подход може да започне единствено с 
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най-общите обобщения, - но ако искаме да се заемем с това начинание 

трябва да започнем от някъде...Основната цел на тази книга обаче е 

точно това: начало, а не край, началото на дискусия, а не края и.” [18, 

c.278] 

“My aim in this book, while focusing specifically on an integral 

psychology, has also been an integral approach in general, attempting to take, 

not just the best of  today’s schools, but the best of  premodern, modern and 

postmodern insights, while jettisoning their extremist distortions. Obviously, as I 

said in the Introduction, this type of approach can only begin with the most 

general of generalizations – outrageous generalizations, some would say – but if 

we are to start on this endeavour, we must start somewhere...But the major aim 

of this book is to act as just that: a beginning, not an end; the start of a 

discussion, not the finish.” [18, c.278] 

 
7. За нормалната и екстраординерната наука 

7. About normal and extraordinary sciece 

В книгата си Структура на научната революция Томас Кун [14] 

описва два типа наука. Нормална – която работи в рамките на определена 

общоприета парадигма като решава проблеми и трупа научни знания. 

Екстраординерната наука става наложителна, когато се появяват проблеми, 

които не могат да намерят решение в рамките на общоприетата парадигма. 

Ролята на екстраординерната наука е да създаде нова парадигма, която да 

интегрира натрупаните научни знания и да създаде пространство за 

решаване на нерешените в старата парадигма проблеми, както и за 

натрупване на нови знания. 

In his book  “The structure of scientific revolutions” Thomas Kuhn [14] 

described two types of science. Normal – which works within the framework of 

a universally accepted  paradigm, solving problems and accumulating scientific 

knowledge. Extraordinary science becomes imperative when problems appear, 

which cannot find solution within the framework of the accepted  paradigm. The 

role of the extraordinary science is to create  a new paradigm, which can 

integrate the accumulated scientific knowledge and create a space for solving 

the unsolved in the old paradigm problems as well as for accumulating of new 

knowledge. 

„В книгата под „нормална наука” се разбира изследване, което 

категорично се опира на едно или повече научни постижения от 

миналото...наричани отсега нататък „ парадигми”, термин, който е 

така тясно свързан с „нормалната наука”[14, с.26] 

“In this essay, 'normal science' means research firmly based upon one 

or more past scientific achievements,...I shall henceforth refer to as 'paradigms,' 

a term that relates closely to 'normal science.'” [14, p.26] 

“Дотолкова, доколкото се занимава с нормална наука, 

изследователят решава главоблъсканици, а не подлага на проверка 
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парадигми...Но той по-скоро прилича на шахматист: когато му е 

поставена задача и шахматната дъска е пред него /в буквалния смисъл 

или в мислите му/, той използва различни алтернативни ходове в търсене 

на решение. Тези опити, били те на шахматиста или на учения, изпробват 

само възможностите за решение, а не правилата на играта.” [14, c160-

161] 

“In so far as he is engaged in normal science, the research worker is a 

solver of puzzles, not a tester of paradigms.... Instead he is like the chess player 

who, with a problem stated and the board physically or mentally before him, 

tries out various alternative moves in the search for a solution. These trial 

attempts, whether by the chess player or by the scientist, are trials only of 

themselves, not of the rules of the game.” [14, p.160-161] 

„Понякога по-свободното изследване, което характеризира 

есктраординерната наука, поражда претендент за парадигма, който 

първоначално изобщо не помага за решаване на проблемите, предизвикали 

криза.”[14, с.170] 

“Sometimes the looser practice that characterizes extraordinary research 

will produce a candidate for paradigm that initially helps not at all with the 

problems that have evoked crisis.” [14, p.170] 

Авторът смята, че за решаване на изследваните в настоящата 

дипломна работа проблеми е необходима екстраординерна наука.  

The author thinks that for solving of the  investigated in this study 

problems extraordinary science is needed. 
 

 

 

ХИПОТЕЗА: 1. Шахматната игра може да се използва за създаване на 

универсален шахматен  модел. При правилно приложение този модел 

може да доведе до революция  в теорията и практиката на спорта, 

психиатрията, науката и цялото общество. 

2. Универсалният шахматен модел лежи в основата на теорията и 

методиката на спортната подготовка на шахматен клуб 

“Човеколюбие” и е  и обяснение за постигнатите резултати.   

HYPOTHESIS: 1. Chess game can be used for creation of a universal chess 

model. If this model is used correctly, it can lead to a revolution in the 

theory and practice of the sports, psychiatry, science, and whole society. 

2. The universal chess model lies at the root of the theory and the methods 

of sports training in the chess club “Chovekolubie” and it is a cause and an 

explanation for the attained results. 

 

 

 
ІІІ. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 
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III. EMPIRIC  RESEARCH 

1.Предмет на изследването: Ролята на универсалния шахматен модел 

като основа на теорията и методиката на спортната подготовка на 

спортистите  в шахматен клуб “Човеколюбие”.  

1. Subject of the scientific research: The role of the universal chess model as a 

basis of the theory and the methods of sports training of the sportsmen and the 

sportswomen in the chess club “Chovekolubie”. 

2.Обект на изследването: Спортистите от Шахматен клуб “Човеколюбие”  

2.  Object of the scientific research: The sportsmen and the sportswomen of  

the chess club “Chovekolubie”. 

3.Цел на изследването: 

Проверка на хипотезата и създаване на теоретико-философска и 

методологична база за серия от мащабни изследвания, които да доведат до 

получаването на първата Нобелова награда за България. 

3. Aim of the research: A verification  of  the  hypothesis and creation of  a 

theoretical, philosophical, and methodological basis for a series of  researches 

on a large scale leading to the first Nobel Prize for Bulgaria.  

 4.Задачи на изследването: За да постигнем целта на нашето изследване 

изпълнихме следните задачи: 

4. Research tasks:  In order to achieve the aim of our research the following 

tasks were carried out: 

4.1. теоретична задача - изследвахме теоретични източници, които имат 

отношение към темата;  

4.1. a theoretical task – theoretical sources, which had any relation to the 

subject, were investigated; 

4.2. експериментални задачи – разработване на универсален шахматен 

модел като  основа на теорията и методиката на спортната подготовка на 

спортистите от Шахматен клуб “Човеколюбие”. Разработване на 

специфични методи – стълби, общи теории, стари и нови модели на 

поведение. Сформиране на екип за работа и разпределяне на функциите на 

всеки от участниците, извършване на избор на методите за изследване, 

организиране и провеждане на самото изследване; 

4.2. experimental tasks – working out  a universal chess model as a basis of the 

theory and the methods of the sports training of the sportsmen and the 

sportswomen in the Chess club “Chovekolubie”. Working out specific methods 

– ladders, general theories, old and new models of  behaviour. Team building for 

the work and function dispensation, choosing research methods, organizing and  

carrying out the research. 

4.3. анализ – извършен бе анализ на данните и тълкуване на резултатите. 

4.3. analysis – analysis of the data and interpretation of the results was made. 

5.Методика на изследването 

5. Methods of the research 

При провеждането на настоящото изследване използвахме:  
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During the implementation of this research the following methods were 

used: 

 5.1.  От общите методи – теоретичен метод: изследвахме научна 

литература в областта на шахмата, психологията, психиатрията;  

5.1. From the general methods – theoretical method: the scientific literature in 

the area of the chess, psychology, and psychiatry was investigated; 

5.2. От методите за моделиране: 

5.2. From the methods of modeling: 

5.2. 1. Универсален шахматен модел  

5.2. 1. Universal chess model 

Същността на универсалния шахматен модел се състои в това да 

използваме шахматната игра като модел за света, чрез който да опознаваме 

живота. Сравнението между шаха и живота установява прилики и разлики. 

При всяко сравнение се получава информация, която ни помага да решим 

проблема.  

The essence of the universal chess model consists in using chess game as 

a model of the world through which  we become well acquainted with life. The 

comparison between chess and life finds out similarities and differences. Every 

comparison gives information, which helps us to solve the  problem. 

Хьойзинха в книгата си “Хомо луденс” [23] определя човешката 

цивилизация като игра, а играта - като споразумение относно ограничения 

за време и пространство, за определени правила и действия. Ако в една 

ситуация си представим пространството като шахматна дъска, а 

участниците като фигури, използваме шахматния модел. Шахматистът си 

дава сметка за важните фигури и  целта на играта, знае значението на 

взаимодействието, стратегията, техниката, разчета на времето и други 

понятия важни за изхода на играта. Същите знания и умения са 

необходими и в живота. 

In his book “HOMO LUDENS” Huizinga [23] defines human civilisation 

as a game and a game as an agreement  about limitations in space and time and 

for definite rules and actions. If  in one situation we imagine the space as a chess 

board and the participants as a chess pieces, we shall use the chess model. The  

chess-player is aware of the important pieces and of the object of the game. He 

knows the meaning of the interaction, the strategy, the technique, the accounts 

of time and other concepts, which are important for the outcome of the game. 

The same knowledge and skills are necessary in life 

Шахматната игра е удобен модел  за изучаване и управление  както 

на света, така и на човешките отношения. Много хора питат защо точно 

шахматен, а не табладжийски, картаджийски или модел “не се сърди 

човече”. Разбира се всеки сам избира моделите, с които онагледява и 

изучава света, но предпочитанията на автора към шахматната игра са 

заради неограничения брой варианти, което я приближава по сложност до 

живота. 
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The chess game is a convenient model to make a study of the world and 

human relationships as well as to govern them. Many people ask, why just chess 

model but not backgammon or cards or any other game model. Of cause 

everybody chooses his/her models to visualize and study the world but the 

author gives preference to the chess game because of the unlimited number of 

variants that approximates it to the complexity of life. 

И в играта на шах и в живота хората се чувстват по-зле, когато нямат 

яснота за ситуацията, смятат, че ще загубят и няма изгледи за положителни 

промени в бъдеще. Играта на шах тренира хората да се ориентират в 

ситуацията, да анализират варианти, да приемат загубите като етап от 

процеса на самоусъвършенстване, да разчитат на себе си и да търсят 

помощ в трудни ситуации. 

In playing chess as well as in life people feel worse off, when they have not 

clear vision about situation and think that they will lose and they are not likely 

to succeed in the future. The chess game coach people to find their way in the 

situation, to analyse variants, to accept losses as a stage of the process of the 

self-perfection, to rely on themselves, and to search for help in difficult 

situations.  

Ако си представим, че шахматната дъска е колкото цялата земя и 

броят на фигурите по нея е 7,8 милиарда, тогава ще трябва да търсим 

решенията на всеки проблем в този контекст. Ако за достигане на 

майсторство в шаха са необходими години тренировки, още повече време е 

необходимо за достигане на майсторство в живота. В шаха фигурите са 

неодушевени и изпълняват безотказно  нарежданията на шахматиста. В 

живота са живи хора - мислят и се съпротивляват. В шаха всичко се вижда 

като на длан, в живота - не. И в шаха и в живота всеки ход поражда 

последици - ранни и късни. Последиците пораждат последици от втори 

порядък, те от своя страна последици от трети и т.н. 

If we imagine that chess board  was as large as whole earth and the 

number of pieces on it is  7,3 billion, then we shall have to search for  the 

solution of every problem in this context. If it takes years of training to reach 

mastery in chess, far more time will be necessary to reach mastery in life. In 

chess game pieces are inanimate objects and comply with chess-player‟s orders 

without refusal. In life there are living pieces – they think and resist. In the chess 

everything is clearly visible, in life – it is not. In the chess as well as in life every 

move causes consequences – early and late. The consequences cause 

consequences of the second order and they for their part cause consequences of 

the third order and so on. 

Много шахматисти твърдят, че шахът не е удобен модел за живота, 

защото шах се играело за победа, а в живота не винаги било така. Те 

забравят, шах се играе за обучение, за приятно прекарване на времето или 

за бягство от самотата. 
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Many chess-players maintain that chess is not convenient model for life, 

because in the chess the object is victory and in life it is not always so. They 

forget that chess is played for training, for having a pleasant time or to escape 

from loneliness. 
5.2.2. Кибернетичен модел  

5.2.2. Cybernetic model 
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Този модел е заимстван от кибернетиката. Тя е наука за управление 

на живите системи и машините. Основите и са поставени от Норберт 

Винер в книгата му "Кибернетика" [8]. Кибернетичният модел е 

универсален и съдържа задължителните елементи, без които управлението 

е невъзможно. 

This model is borrowed from cybernetics. It is a science for governance 

in living systems and machines. Its principles were  formulated by Norbert 

Wiener in his book “Cybernetics” [8]. The cybernetic model is universal  and 

comprise the obligatory elements, which are necessary for any governance. 

Ако приемем, че проблем е всяко нещо, което не ни харесва,  тогава 

целта на субекта – управляващото устройство (човека) е едно желано 

състояние на обекта /света/, което му харесва. За това е нужно да разработи 

поредица от стъпки – алгоритъм,  за привеждане на обекта от изходно в  

желано състояние /цел/, да осигури права връзка  - канал за въздействие 

върху обекта и обратна връзка, даваща информация за резултата от 

въздействието. Това е моделът, по който бихме могли да управляваме 

шахматната дъска, смисъла на нашия живот, любовните си отношения, 

усещането за щастие и др.  

If we accept, that everything we do not like, is a problem, than the goal 

of the subject - governing appliance (man/woman) will be one desired state of 

the object (world), which he/she will like. For that reason it is necessary to be 

worked out a sequence of actions – algorithm - to set the object from the initial 

to the desired state (goal), an input channel for influence on the object to be 

secured and feedback channel giving information about the result of the 

influence. This is the model how we could govern chess board, meaning of our 

life, our romantic relations, sensation of happiness and others . 

5.2.3. Обща теория  

5.2.3. General theory 

          “Всяка здрава научна теория, дали за времето или за коя да е друга 

концепция, трябва по мое мнение да се основава върху най-работещата 

философия на науката: позитивистичния подход предложен от Карл 

Попър и други. Според този начин на мислене една научна теория е 

математически модел, описващ и координиращ наблюденията, които 

правим. Една добра теория ще опише голям обхват от явления въз основа 

на малък брой постулати и ще прави определен брой предсказания, които 

могат да бъдат проверени. Ако предсказанията се съгласуват с 

наблюденията, теорията издържа тази проверка, въпреки, че никога не 

може да бъде доказано, че тя е вярна. От друга страна, ако 

наблюденията не се съгласуват с предсказанията, човек трябва да 

отхвърли или видоизмени теорията. (Или поне това се предполага, че ще 

се случи. В практиката хората често поставят под въпрос точността 

на наблюденията и благонадеждността и моралния характер на онези, 

които ги извършват.)”[22] 
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 Any sound scientific theory, whether of time or of any other concept, 

should in my opinion be based on the most workable philosophy of science: the 

positivist approach put forward by Karl Popper and others. According to this 

way of thinking, a scientific theory is a mathematical model that describes and 

codifies the observations we make. A good theory will describe a large range of 

phenomena on the basis of a few simple postulates and will make definite 

predictions that can be tested. If the predictions agree with the observations, the 

theory survives that test, though it can never be proved to be correct. On the 

other hand, if the observations disagree with the predictions, one has to discard 

or modify the theory. (At least, that is what is supposed to happen. In practice, 

people often question the accuracy of the observations and the reliability and 

moral character of those making the observations.) .” [22] 

Всяка научна теория е модел на някаква реалност. Има мета-, общи 

и специални теории. Метатеорията има за предмет някоя друга теория, т.е. 

обяснителен модел за изучаване на друга теория. Общата теория очертава 

външните граници, обозначава мястото върху картата на света, формулира 

принципите, дефинира основните ориентири/скелета/. Общата теория е 

парадигма – непротиворечив обяснителен модел, който е в състояние да 

включи всички известни до този момент факти и преживявания, както и 

тези, които ще станат известни в бъдеще.  Чрез този модел би трябвало да 

можем да предсказваме предстоящи събития. Ако наблюденията ни не се 

съгласуват с теоретичните предсказания, би трябвало да коригираме 

теорията. 

Every scientific theory is a model of some kind of reality. There are 

metatheories, general theories, and special theories. The metatheory has another 

theory as a subject, i.e. it is explanatory model  of another theory. The general 

theory outlines external boundaries, marks a place on the map of the world, 

formulates principles, defines main points of reference /skeleton/. The general 

theory is a paradigm – not contradictory explanatory model, which is able to 

include  all known till now facts and experiences as well as those which will 

become known in the future. By the medium of this model would have to be 

possible to predict forthcoming events. If our findings did not bring into line 

with theoretical predictions, we should have to amend the theory. 

Методът за изграждане на общите теории е аксиоматичният метод –  

всяка теория започва от една аксиоматична система - недоказани основни 

твърдения.  От аксиомите по определени правила се извеждат следствия. 

The method of general theory construction  is axiomatic method – every 

theory begins with an axiomatic system – unproved basic statements. From 

axioms under given rules consequences are derived. 

Важна задача на всяка обща теория е дефинирането   и 

съгласуването на понятията. Голяма част от проблемите ни се пораждат от 

неясните понятия, които използваме, за да дефинираме проблемите си и 

стратегиите за справянето с тях, или от смесване на понятия от различни 
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обяснителни модели. Например аксиома – гръцка дума и принцип – 

латинска дума, имат сходно значение – основно правило, което се приема 

за вярно и не подлежи на доказване. 

An important task of every general theory is the definition and the 

concordance of the terms. A great part of our problems are caused by the ill-

defined terms, which we use to define our problems and our strategies to cope 

with them or by mixing terms from different explanatory models. For example 

axiom – Greek word and principle – Latin word have similar meaning – a basic 

rule that is taken to be true without a proof. 

Общата теория на шахматната игра е различна при всеки човек. 

Когато се срещат двама души всъщност се срещат две общи теории за 

света. Общата теория на шахмата е част от общата теория на света, която е 

всеобхватна –извън нея няма нищо в идеалния вариант. 

Every man has a different general theory of chess game. When two men 

meet actually two  general theories of the world meet. The general theory of 

chess is part of the general theory of the world, which is all-embracing - there is 

nothing out of it in the ideal variant. 

Казаното до тук важи за идеалната обща теория. В реалността 

общите теории на отделните хора по различните въпроси са много бледо 

подобие на идеалната обща теория.  

What is said here assigns to an ideal general theory. In reality the general 

theories of the particular people are very poor analogy of the ideal general 

theory 

 
5.2.4. Стълби  

5.2.4. Ladders 

Това са модели за визуализиране  на нивата на сложност на 

реалността – както физическата, така и на съзнанието, на проблемите на 

спортната подготовка и всякакви други проблеми при всеки спортист и 

начините за справяне с тях. 

The ladders are models for visualization  of the levels of complexity of 

reality – physical as well as mental and of the problems of sports training and 

any other problems of any sportsman/sportswoman and the ways to cope with 

them. 

5.2.4.1. Стълба на планинското майсторство 

5.2.4.1. A Ladder of  Mountain Mastery 

Ако си представим планината като стълба – тя има три нива – 

ниво на широколистните гори, ниво на иглолистните гори и алпийско 

ниво. Изкачването на всяко следващо ниво е по-трудно, изисква повече 

подготовка, тренировка и екипировка, както и външна помощ – водачи, 

треньори, шерпи и т.н. Всяко ново ниво по стълбата на планинското 

майсторство изисква разгръщане на ново ниво на нашия физически и 

интелектуален потенциал и ни дава различна гледна точка към света. Как 
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можем  да разберем какъв е нашия потенциал? Като се опитаме да изкачим 

връх. Физическият ни потенциал ни е необходим за да се справим с 

физическото натоварване, а интелектуалния – за да направим добър план 

така, че да се върнем живи и здрави. 10 % от изкачващите връх Еверест 

загиват заради неточен разчет на силите и средствата и неточна оценка на 

околната среда и собствените възможности. С две думи  - лош план. 

If we imagine a mountain as a  ladder,  it will have three levels – the 

level of  broad leaved trees, the level of  needle leaf  trees, and  the alpine level. 

To climb every next level is more difficult,  require  more preparation, training 

and equipment as well as outside help -  guides, trainers, sherpa and so on. 

Every new level of the Ladder of Mountain Mastery requires a new development 

of our physical and mental  potential and gives us a new point of view to the 

world. How can we understand what is our potential? As we try to climb a peak.  

Our physical potential  is necessary to overcome physical pressure and mental  

potential is necessary to work out a good plan so that we return alive and in 

good health. 10% of the people, climbing mount Everest, perish because of 

inaccurate assessment of resources, environment and their own potentialities. In 

short – bad plan. 

Има и друго измерение на човешкия потенциал. Едно е да изкачиш 

връх с водач, който на всяка крачка ти казва какво да правиш. Друго е да 

изкачиш връх сам. Трето е да поведеш някого и да поемеш отговорност да 

го върнеш жив и здрав. Четвърто е да го подготвиш за водач на други. 

Пето е да го подготвиш за треньор на водачи, които да обучават други 

водачи и така до безкрай – принципът „Предай нататък”.  

There is another dimension of  human potential. For one thing is to climb 

a peak with a guide, who tells you what to do at every step. For another thing is 

to climb a peak alone. For third thing is to guide somebody and to take 

responsibility to return him alive and in good health. For fourth thing is to make 

him ready to be a guide of others. For fifth thing is to prepare him to prepare 

others to become guides and so on ad infinitum – the principle “Pay forward”. 

Има и друго измерение на човешкия потенциал – ако не успеем да 

изкачим върха значи ли, че нямаме потенциал?  След колко неуспешни 

опита ще загубим вяра в себе си и ще приемем, че изкачването на върха е 

извън границите на нашите възможности? Как да познаем какви са 

истинските граници на нашите възможности? Трудни въпроси за хора без 

психиатрични диагнози. Ами ако имаме такива и целият свят ни убеждава, 

че от нас нищо не става – тогава какво? 

There is another dimension of human potential. If we do not succeed  

to climb a peak, will that mean we have not a potential? After how many 

unsuccessful  attempts shall we lose our confidence and accept that climbing the 

peak is beyond the limits of our potential? How to become acquainted with the 

real limits of our potential? Difficult questions for people without psychiatric 
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diagnoses. What if  we have such diagnoses and all mankind convince us that 

we are good for nothing. Then what?   

5.2.4.2. Стълба на шахматното майсторство  

5.2.4.2.  A Ladder of  Chess Mastery 

Започва с най-ниското стъпало –мат с цар и топ и достигаща до най-

високото стъпало, на което е стъпил световния шампион. 

It begins with the lowest step – mate with king and rook and reach the 

highest step, on which the world chess champion stands. 

По какво прилича на предишната стълба? Няма голяма полза от 

здрави крака, но от здрав ум определено има.  И  тя си има три нива – 

ендшпилно, мителшпилно и дебютно и много стъпала. На върха и е един 

младеж от Норвегия – Магнус Карлсон с най-висок рейтинг от участие в 

турнири. От 2013 г. е световен шампион. Системата на класиране е 

подобна на тази в тениса. Можеш да се катериш сам, може други да ти 

помагат, може ти да помагаш на другите. Първото стъпало –мат с цар и 

топ за една минута е едно от условията на входно ниво за клиенти в 

Център „Човеколюбие”. Второто стъпало – мат с два офицера за две 

минути и третото стъпало - мат с офицер и кон за три минути са две от 

условията на входното ниво за екипа.  

 What does it resemble previous ladder? There is no use of strong legs, 

but strong mind is definitely useful. It also has three levels – end game, middle 

game, opening and many steps. At the top of the ladder stands a young man 

from Norway Magnus Carlson with the highest rating from chess tournaments 

participation.  He has been world champion since 2013. The rating system is like 

that in the tennis. You can climb alone or others can help you or you can help 

others. First step - mate with king and rook in a minute is one of the conditions 

of the entry level for the users of mental health services in Center 

“Chovekolubie”. Second step - mate with two bishops in two minutes and third 

step – mate with bishop and knight in three minutes are two of the conditions of 

the entry level for the team of professionals in the Center “Chovekolubie”. 

Както и стълбата на планинското майсторство, стълбата на 

шахматното майсторство може да се използва за равносметка на 

постигнатите успехи и планиране на нови, за разузнаване на предстоящата 

територия. 

The Ladder of Chess Mastery, like the Ladder of  Mountain Mastery can 

be used for analyses of achieved successes and planning new, for reconnaissance 

of frontiers. 
5.2.4.3. Стълба на нивата на съзнанието на Кен Уилбър  

5.2.4.3. The Ladder  of the Levels of Consciousness by Ken Wilber       

 Описана в книгата му “Кратка история на всичко” [19, с. 155-253]. 

Стълбата на Кен Уилбър има 10 стъпала, описващи нивата на съзнанието, 

така както се развиват в различните етапи от живота на човека. 

Еволюцията на човечеството минава през същите етапи. Ако си 
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представим света като шахматна дъска или шахматната дъска като карта на 

света с паралели и меридиани,  и шахматните фигури като хора, какво 

бихме видели от всяко стъпало на стълбата?  

Described in his book “Short History of Everything” [19, с. 155-253]. 

Ken Wilber ladder has ten steps, which describe levels of consciousness 

in the way they develop at every stage of  human life. Mankind goes through the 

same levels during the evolution. If we imagined the world as a chess board or 

the chess board as a map of  the world with the parallels and meridians and the 

chess pieces as people, what we should see at every step of the ladder? 

Бебето се ражда. Съзнанието му не разграничава себе си от дъската. 

След четири месеца “изкачва” първото стъпало  - физическия аз и започва 

да прави разлика между себе си и дъската. За дъската знае само, че това е 

нещо различно от него.  

A baby  is born. Consciousness does not demarcate itself from the chess 

board. After four months the baby‟s consciousness “climbs” first step – physical 

self and begins to make a difference  between itself and the chess board. About 

the chess board he/she knows only that it is something different. 

Около 15 – 24 месечна възраст, детето “изкачва” второто стъпало  - 

емоционалния аз и се научава да се разграничава от околните хора 

/фигури/, основно майка си.  

At the age of 15 - 24 months the child consciousness “climbs” the 

second step – emotional self  and learn to make a difference between people 

/pieces/ around, especially his mother. 

На третото стъпало – репрезентативния аз – от 2 до 7 годишна 

възраст детето постепенно развива способност да си представя дъската и 

фигурите без да ги вижда, да борави със символи – например да вижда 

шахматна дъска в тротоарните плочки, да използва понятия – например 

шахматна дъска, фигура,  цар, топ. На четиригодишна възраст Капабланка, 

третият световен шампион по шах побеждава баща си. Това са изключения 

показващи необятните възможности на мозъка.  

At the third step – representative self – from 2 to 7 years age child 

gradually develops the ability to imagine chess board and pieces without seeing 

them, to operate with symbols – for example to see chess board in a tiled 

pavement, to use terms – for example chess board, piece, king. rook. At the age 

of four Capablanca, the third world chess champion, won  a victory over his 

father. This is an exception showing the immense potentialities of the brain. 

На четвъртото стъпало -  от 7 до 14 годишна възраст – се развива 

ролевия аз – детето научава, че в шаха има правила, че то може да бъде в 

различни роли – на играч, ученик, учител, наблюдател, естествено, ако има 

кой да му покаже. В рамките на тези правила и роли може да извършва 

конкретни операции с фигурите, тоест да ги мести.  

  At the fourth step – from 7 to 14 years – the role self develops. The 

child  learns that there are rules in the chess and that he/she will be able to be in 
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different roles – player, student, teacher, observer if, of course, there is 

somebody to help. Within the framework of these rules and roles he/she can do 

concrete operations with the pieces i.e. to move them. 

На петото стъпало– около 14 – 21 годишна възраст се развива  

способността за формални операции, т. е. тийнейджърът може мислено да 

си представи ходове на фигури на шахматната дъска и как би изглеждала 

мрежата от отношения между тях, тоест може да види бъдещото развитие 

на играта.  

At the fifth step – about  the age 14 – 21 years capacity for formal 

operation develops, i. e. a teenager can imagine in his/her thought  moves of the  

pieces on the chess board and how the network of relations between them would 

look i.e. to see future development of the game. 

На шестото стъпало се появява познавателна структура, наречена 

визия-логика  -  способност да се интегрират гледните точки на 

участниците в играта и да се вземат решения от тази интегрална позиция. 

Това е нивото, на което разговорите за смисъла на ходовете, целите или на 

каквото и да е друго имат смисъл. Смисълът на всяко нещо се определя от 

заобикалящите го неща, т. н. контекст.  

At the sixth step a cognitive structure termed vision-logic appears – a 

capacity to integrate view points of the participants in the game and decisions 

from this integral position to be taken. This is the step at which conversations 

about meaning of the moves, goals or whatever else have meaning. Surrounding 

things, so called context, determine meaning of every thing.  

На седмото стъпало човекът е способен да погледне на разума си, с 

който досега се е отъждествявал, като на обект, който може да се 

усъвършенства  така, както гледа и на шахматната дъска. Ако виждам 

разума си като обект наравно с шахматната дъска, тогава кой съм аз? И 

постепенно ще открием, че ние сме Бог.  

At the seventh step a man has a capacity to look at his mind, with which 

he/she has been identifying, as an object to be perfected as well as he/she looks 

at the chess board. If  I saw my mind as an object on an equal level with the 

chess board, then who  should  I be? And gradually we shall discover that we are 

God. 

Десетото стъпало е празнотата или материала, от който е направена 

тази страница. Казаното за шахматната дъска важи и за света и обяснява 

защо гледаме един и същи свят или шахматна дъска и виждаме различни 

неща. 

The tenth step is the void or the material of which this page is made. 

What is said about the chess board applies to the world and explains, why we 

look at the same world or chess board and see different things. 

За някого може да звучи страшно, но всички сме го преживяли, 

поне до петото стъпало, без да забележим. В противен случай авторът не 

би могъл да напише, а читателят да  чете тази дипломна работа. Нашата 
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цивилизация насърчава изкачването по стълбата на Кен Уилбър до петото 

стъпало. Преди четиристотин години за изкачване на петото стъпало 

църквата е  изгаряла хората на клада. От шестото стъпало нагоре вие сте 

сами и аз ви пожелавам успех, както казва Кен Уилбър. Официалната 

психиатрия смята нивата от седмо нагоре за лудост. За източните 

философии от времето на Буда преди 2400 години до днес те са напълно 

естествени етапи в развитието на съзнанието. 

To someone this may sound frightfully but we all have experienced it, at 

least till fifth step, failing to notice, otherwise the author could not write and the 

reader  could not read this diploma work. Our civilization encourages climbing 

the Ken Wilber Ladder till the fifth step. Four hundred years ago the church 

perished on the stake people for climbing fifth step. From the sixth step up you 

are  alone  and I wish you success as Ken Wilber  says. The official  psychiatry 

takes the steps from seventh up for madness. For eastern philosophies from the 

time of  Buddha before 2400 years till today they have been being absolutely 

natural stages in the evolution of consciousness. 

5.2.4.4. Стълба към Стокхолм 

5.2.4.4. Ladder towards  Stockholm 

Нарича се стълба към Стокхолм, защото всеки, който се катери по 

нея, може да стигне до Нобелова награда. Тя представлява универсална 

технология за справяне с всякакви проблеми. Приложението и в шах-клуба 

е едно от безбройните възможни приложения.  

It is called Ladder towards  Stockholm because everybody, who climbs it 

up, can reach a Nobel Prize. It is an universal technology for coping with all 

manner of problems. Its application in the chess club is one of the countless 

possible applications. 

Първото стъпало се нарича шахматен модел. На него се прави 

комплексна оценка на изходното положение на спортиста. Името идва от 

представата за света като голяма шахматна дъска и хората като фигури 

върху нея, а отношенията между тях като малки шахматни дъски, които 

могат да онагледят проблемите в отношенията им и справянето с тях.  

/Виж т. III. 5. 2. 1. / 

The first step is called chess model. At this step complex evaluation of 

the initial position of the sportsman/sportswoman has to be made. The name 

comes from the mental picture of the world as a great chess board and people as 

pieces on it and relations between them as small chess boards, which can 

visualize problems in their relations and the ways to cope with them. /See  III. 5. 

2. 1. / 

Второто стъпало се нарича кибернетичен модел. На него се прави 

описание на желаното състояние и се изготвя алгоритъм за достигането му. 

/Виж т. III. 5. 2. 2./ 
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The second step is called cybernetic model. At this step a description of 

the desired state of the object – sportsman/sportswoman and the algorithm for its  

achievement has to be made. /See III. 5. 2. 2./ 

Третото стъпало се нарича основни човешки ценности. Те 

включват честни отношения, взаимопомощ, любов и  смисълът в живота. 

На това стъпало се открояват разликите между спортистите от ШК 

“Човеколюбие” и тези от другите клубове, както и неорганизираните 

състезатели. Радислав Атанасов,  който е бил съдия на турнири, 

организирани от нашия клуб, винаги се е впечатлявал от липсата на 

спортна злоба, дрязги, конфликти, контестации и наличието на 

джентълменско отношение, взаимопомощ и грижа. Играещите от двете 

страни на шахматната дъска гледат един на друг като партньори, 

съмишленици и приятели, и си помагат независимо от наградите за които 

воюват. /Виж приложение 1/ 

The third step is called basic human values. They include honest 

relations, mutual help, love and meaning in life. At this step the differences 

between sportsmen/sportswomen from Chess Club “Chovekolubie” and the 

sportsmen/sportswomen from other chess clubs as well as  sportsmen/ 

sportswomen without club show up. Radislav Atanasov, who has been  

refereeing the tournaments in Chess Club “Chovekolubie”, always has been 

impressed by the absence of sports malice, squabbles, conflicts, contestations 

and the presence of gentle relations, mutual help and care. Players at both sides 

of the chess board look at each other as partners, adherents, and friends, and 

help each other in spite of prizes which they fight for. /See application 1/ 

За нашите спортисти човешките ценности са по важни от 

материалните награди. Човекът насреща е партньор, а не враг. За тях е 

недопустимо от морална гледна точка да се възползват от моментна 

слабост или неволна грешка за да извоюват победа, макар това да е 

напълно допустимо от техническа гледна точка. Масовото насърчаване на 

шестгодишни деца да гледат на децата, с които играят като на врагове, 

които трябва да унищожат, за тях е недопустимо. 

For our sportsmen and sportswomen human values are more important 

than material prizes. The man/woman sitting opposite is a partner, not an enemy. 

For them it is intolerable from the moral point of view to take advantage of a 

weak moment or a slip to win victory, although it is  absolutely tolerable from 

technical point of view. For them encouragement on a mass scale of six years 

old children to look at the children they play with as enemies, who have to be 

destroyed is absolutely intolerable. 

Четвъртото стъпало – усвояване на умения – включва освен 

техническите и психологически умения - да се радваш на играта, дори и 

при загуба. Да цениш радостта от изкачването по стълбата  /и не само 

своето/, да се радваш на успехите на хората на които си помогнал. Всеки, 
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който е изкачил едно стъпало, става треньор на следващите го. Най-

важното умение – да пренесеш опита от шахматната дъска в живота. 

The fourth step – mastering skills – includes psychological besides 

technical skills – to enjoy the game even when you lose. To value the joy of 

climbing the ladder /and not only yours/, to enjoy the successes of people you 

have helped. Everyone, who have climbed a step, becomes a coach for those, 

who follow after. The most important skill is to transfer  the experience from the 

chess board to the life. 

Петото стъпало – изграждане на устойчиви психични структури, т. 

е. способност да действаш бързо и точно под стрес, при умора и в 

незащитена среда. 

The fifth step – building of steady mental structures, i.e. an ability to act 

quickly and accurately under pressure, fatigue and in unprotected environment. 

Шесто стъпало – тренировка в защитена среда – средата в клуба е 

защитаваща слабите, неуверените, невярващите в собствените 

възможности. Тя е насърчаваща и окуражаваща и в същото време е 

нетърпима към нарушаване на правилата и пренебрегване на основните 

човешки ценности. 

The sixth step – training in protected environment – the environment in 

the Chess Club “Chovekolubie” protects those, who are weak, diffident and do 

not believe in their own abilities. It is enheartening and encouraging and at the 

same time it is intolerable to those, who break the rules and neglect basic human 

values. 

Седмо стъпало – тренировка в незащитена среда – средата извън 

клуба, където всичко може да ти се случи и ако си сам да имаш куража да 

отстояваш правата и ценностите си без да нараняваш другите. 

The seventh step – training in unprotected environment – the 

environment out of chess club, where everything can happen and if you are 

alone, you shall have to have the courage to defend your rights and  values 

without hurting others. 

Осмо стъпало – предай нататък – осъзнаване на интереса и 

изграждане на капацитет да предаваш наученото на други хора. 

The eighth step – pay forward – awareness of the interest and building a 

capacity to pass on the experience to others. 

Девето стъпало – търсене на съмишленици – осъзнаване, че 

съмишлениците са ценност и всеки е потенциален съмишленик. Всички са 

фигури на голямата дъска на света, независимо дали го осъзнават. 

The ninth step – search for adherents – awareness that the adherents are 

valuables and everyone is potential adherent. All people are pieces on the great 

chess board of the world, whether they aware it or not.  

Десето стъпало – формиране на мрежа – запознаването на 

съмишлениците по между им така, че моделът да се самовъзпроизвежда и 

самоусъвършенства и извън клуба. 
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The tenth step – formation of a network – introducing adherents to each 

other so that the model can self-reproduce and self-perfect itself out of the chess 

club too. 

 5.2.5. Стари и нови модели на поведение – какъв съм и какъв искам да 

бъда. 

5.2.5. Old and new  behaviour models – what kind of person am I and what 

kind of person I want to be. 

Част от процеса на себепознание е осъзнаването и опознаването на 

моделите на собственото поведение. По-голямата част от тях са усвоени в 

детството несъзнателно. Процесът на осъзнаване води до откритието, че 

моделите не са рационални и ефективни и че могат да бъдат заменени с 

нови модели на поведение, които са по-рационални и по-ефективни. Това е 

част от процеса на самоусъвършенстване.  

Part of the process of self-knowledge is awareness and knowledge of the 

models of one‟s own behavior. Most of them are adopted unconsciously in the 

childhood. The process of awareness leads to the discovery that the models are 

not rational and effective and can be replaced by new more rational and more 

effective models of  behaviour. This is a part of the process of self-perfection.  

Най-често срещаните стари модели на поведение при спортистите 

от ШК „Човеколюбие” при игра на шах, пренесени от живота, и новите 

модели, с които ги заменят. Усвоените в шахматната игра нови модели се 

пренасят в живота. 

Here is the most often met old models of behavior of the 

sportsmen/sportswomen in the CC “Chovekolubie”, transferred from life to 

chess playing and the new models. The new models, adopted during chess 

playing, are being transferred to life. 

1.Първо местя, после  

мисля.  

2. Ако не успея от 

няколко опита, никога 

няма да успея. 

3.Взирам се във фигурите 

и не виждам решенията. 

1.Първо мисля, после  

местя.   

2. Ако целта е важна, 

ще опитвам докато успея.    

 

3.За да видя решенията  

трябва да се „взирам” в мрежата от 

отношения между фигурите, която 

не се вижда с очите, а с ума.                                      
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1.First move, next think . 

2. If I do not succeed after several 

attempts, I shall never succeed. 

3. I am peering into the pieces 

and do not see the decisions. 

 

1. First think, next   move. 

2. If the object is important, I shall try 

until I succeed. 

 3.To see the decisions, I shall have “to  

peer”  in the network of  relations 

between the pieces, which are not 

visible by the eyes but by the  

 mind.                               

 

Усвоените в семейството стари модели на поведение се осъзнават в 

хода на обучение в шахматния клуб. Формулират се нови модели на 

поведение, които след затвърждаване се пренасят в семейството. За това 

помагат и семейните шахматни турнири. 

Adopted in the family old models of behavior become conscious in the 

course of training in the chess club.  New models of behavior are being 

formulated, which, after strengthening, are being transferred to family. Family 

chess tournaments help this process. 

Всеки нов модел, усвоен на някоя дъска може да бъде пренесен на 

всички останали дъски. 

Every new model, adopted during playing chess at any chess board, can 

be transferred to every other chess board. 

5.3.Метод „Описание на случай” 

5.3. “Case description” method 

6. Организация на изследването 

6. Organization of the survey 

6.1. Създаване на организация – юридическо лице с нестопанска цел 

6.1. Creation of a organization – juridical person with non-profit aim. 

През 1983 г. авторът постъпи на работа в държавната психиатрична 

болница с. Паталеница,област Пазарджик. Тъжната и потискаща картина, 

която видя го потресе толкова, че щеше да полудее от страх да не полудее 

и да го затворят като пациент. 

In 1983 the author went to work in the state hospital near village 

Patalenitza, district Pazardzhik. He was so horrified by the sad and depressive 

picture and was at the brink of madness out of fear to become mad and to be 

locked in as a patient  

Десетте години, прекарани в болницата и хилядите съдби на 

пациентите и семействата им му дадоха безценен материал за размисъл. 

Откри много интересни закономерности. Обичани и подкрепяни от 

семействата си  хора попадат в болницата по изключение. Пациентите не 

страдат толкова от психични болести, колкото от липсата на опит да се 

справят с житейските си проблеми. Обществените нагласи към хората с 

психиатрични диагнози действат убийствено. Хората с психиатрични 

диагнози са по-малко агресивни от останалите. Те имат голям потенциал за 
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развитие, който се проявява винаги, когато им се осигурят подходящи 

условия. Системата на психиатричната помощ в България не се различава 

съществено от описанието на архипелага ГУЛАГ на Александър 

Солженицин. Тази система беше част от тоталитарния режим.  

Ten years in the hospital and a thousand and one fates of the patients 

and their families gave him invaluable matter of thought. He discover many 

interesting regularities. People, who are beloved and supported by their families 

land in the hospital as an exception. The patients suffer not so much mental 

disorders as for lack of experience to cope with life problems. Popular 

adjustments to people with psychiatric diagnoses exercise deadly influence.  

People with psychiatric diagnoses are less aggressive than others. They have 

large potential for development, which exhibit itself always, when suitable 

circumstances are ensured. The system for psychiatric aid in Bulgaria do not 

differ  essentially from the description of the Gulag Archipelago of Alexander 

Solzhenitsyn. This system was part of the totalitarian regime. 

Психиатричната система беше кошмар за всички – пациенти, 

близки, професионалисти. Нуждата от радикални промени беше крещяща. 

След 1989 г. личната инициатива стана възможна и авторът започна да 

търси съмишленици. 

The psychiatric system was nightmare for all – patients, relatives, 

professionals. The need for change was crying. After 1989 personal initiative 

became possible and the author began to look for adherents. 

За две години авторът успя да убеди 19 души, всички негови 

пациенти и техни близки и през 1992 г. в гр. Пазарджик бе учредено 

Сдружение „Човеколюбие” за подпомагане и защита на хора с психични 

проблеми.  

In two years the author succeeded to persuade 19 people, all of them 

his patiens and their relatives, and in 1992 in Pazardzhik  Association 

“Chovekolubie”  for support and protection of people with mental health 

problems was founded.  

Дейността започна със срещи в една стая в Младежкия дом в 

Пазарджик веднъж седмично. Оформи се социален клуб, в който се 

обсъждаха въпроси от личен и обществен интерес.  

The activity began with meetings in a room in the Youth Home in 

Pazardzhik one time weekly. A social club was formed, in which problems of 

personal and public interest  was discussed. 

През 1997 г. един от членовете на сдружението настойчиво 

започна да поставя въпроса да се наеме собствено помещение. В 

Младежкия дом бяхме без наем, но пък ни прехвърляха от стая в стая, 

понякога нямаше свободно помещение. Трябваше да обясняваме на всеки 

нов директор какво правят психиатрични пациенти в младежки дом, че и 

без наем. На всички служители от младежкия дом през периода 1992 – 



51 

 

2001 г. сърдечни благодарности за проявеното търпение, отзивчивост, 

разбиране и подкрепа.  

In 1997 one member of the association urgently began to put the 

question an own room to be rented. In the Youth Home we use a room without 

rent but we were got across from one room to another and sometimes there was 

no free room. We had to explain to every new director what did psychiatric 

patients in a Youth Home even without a rent. We express our sincere gratitude 

to  the entire personnel of the Youth Home during the period from 1992 to 2001 

for the shown patience, sympathy, understanding, and support. 

Постепенно и авторът започна да се замисля за собствено 

помещение. На всички им се искаше повече сигурност и уют. Започнахме 

да обсъждаме въпроса и стигнахме до идеята за Център за психично 

здраве. 

Gradually the author also began to think about own room. Everybody 

wanted more safety and comfort. We began to discuss the problem and attain to 

the idea of a mental health center.   

До откриването на центъра предстояха четири години изпълнени 

с лишения и вяра в бъдещето. Първата стъпка в реализирането на плана ни 

беше да получим от общината подходяща къща.  

Four years filled with  privation and belief  in the future lay before us 

to the opening of the center. The first step in the  realization of our plan was to 

get a suitable house from the municipality. 

Сдружение „Човеколюбие” се ползваше с доверие в Община 

Пазарджик, но искането на самостоятелна къща го постави на изпитание. 

Да се предостави сграда без наем на психиатрични пациенти през 1997 г. 

беше голямо предизвикателство за здравия разум. В решителния момент на 

среща с кмета за решаване на въпроса по принцип авторът покани всички 

членове и съмишленици на сдружението за подкрепа. В кабинета на кмета 

се събраха над петдесет души и всички те – спокойни и уверени, бяха живо 

доказателство, че сдружението може да оправдае  доверието. 

Association “Chovekolubie” enjoyed the municipality‟s confidence, 

but the request to rent an entire house put it to the test. To place an entire 

building at the psychiatric patients's disposal without rent in 1997 was a great  

challenge for the common sense. In the crucial moment at the meeting with the 

mayor to settle the issue in principle the author invited all members and 

adherents of the association for support. In the mayor‟s office got together over 

fifty people and they all, calm and confident, were living evidence that the 

association could justify mayor‟s confidence.  

Предоставената къща беше руина, но за сметка на това на чудесно 

място с чудесен двор и с чудесни възможности за осъществяване на 

нашите цели. 
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The house, placed at our disposal, was ruin but on the other hand it 

was at a wonderful place and with  wonderful opportunities for realization of our 

purposes. 

Проектносметната документация беше дарение организирано от 

наши съмишленици. Финансирането на ремонта и дейностите през първата 

година беше осигурено от Фонд „Регионални инициативи” на 

Министерството на труда и социалната политика и Обединени холандски 

фондации. В ремонта взеха участие много хора с доброволен труд. 

The draft statement of account was donation organized by our 

adherents. The finances for the repairs and the activities during the first year 

were provided  by the Fond “Regional initiatives” of  the Ministry of  Labour 

and Social Policy and United Dutch Foundations. Many people took  part in the 

repairs with voluntary labour. 

6.2. Създаване на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

6.2. Creation of  the  MENTAL HEALTH CENTER 

Центърът за психично здраве „Човеколюбие” бе открит на 7 

април 2001 г. На откриването присъстваха кметът, председателят на 

общинския съвет, областният управител, министърът на здравеопазването, 

народни представители, председателят на Европейската народна партия 

Вилфред Мартенс и много други. Колеги на автора, които смятаха, че няма 

начин да не е луд, след като се сдружава с пациенти, поднесоха цветя, 

подаръци и поздравления. 

The  Mental Health Center “Chovekolubie” was opened at April 7
th
 

2001. The mayor, the chairman of the municipality council, the regional 

governor, the minister of health, members of parliament, chairman of the 

European People‟s Party – European Democrats Wilfried Martens, and many 

others were at the  opening. The author‟s colleagues, who considered that there 

was no way the author not to be crazy after he assotiated with patients, presented 

bouquets, gifts and congratulations. 

Съвременният свят предлага много възможности за развитие на 

телесния потенциал. Фитнесцентрове и всякакви други никнат като гъби. 

За развитие на душевния потенциал възможностите са много по-малко. В 

“Cъзаклятието Водолей” Мерилин Фъргюсън описва център за развитие на 

човешкия потенциал в Калифорния. От специална екстра за здрави и 

богати хора  тази възможност постепенно се разширява към редовите 

граждани. За бедните и болните не се казва нищо. У нас болните души 

получават порядъчна доза скъпи лекарства, по изключение психотерапия. 

За здравите души – нищо.  

The contemporary world offers many possibilities for development of 

the physical potential. Fitness centers and any others spring like mushrooms. 

The possibilities for development of the mental potential are less. In her book 

“Aquarian conspiracy” Marilyn Ferguson described center for human potential 

development in California. This possibility gradually extends from special extra 
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for healthy and wealthy people to the ordinary citizens.  For the poor and the 

sick nothing is said. In our country sick souls receive a steady dose of costly 

medicines, psychotherapy as an exception. For healthy souls – nothing. 

Идеята  беше да се създаде дом за душата. Място, където всеки 

може да намери нещо за душата си. Нещо като читалищата през 19 век – 

средища на духовна пробуда. Нещо като фитнесцентър за душата. Твърде 

амбициозна идея за група психиатрични пациенти. 

The idea was a home for the soul to be created. A place, where 

everyone can find something for his/her  soul. Something like the reading rooms 

in the 19
th

 century – centre for a spiritual awakening. Something like a fitness 

center for the soul. Too ambitious idea for psychiatric patients. 

Центърът представлява набор от програми, обединени около 

идеята за развитие на човешкия потенциал. 

The center represents combination of programs, united round the idea 

of human potential development. 

Основната програма е социалния клуб – пространство за групови 

обсъждания – група за взаимопомощ, група за честни отношения, група за 

смисъла в живота, час по любов, колеж по семейни отношения. 

The basic program is the Social Club – a space for group discussions – 

Mutual Help Group, Honest Relations Group, Meaning of Life Group, Hour on 

Love Group, Family Relations College. 

Библиотека с психологическа и шахматна литература. 

Шах клуб, Ателие 99, Клуб „Вкусно”, Видеоклуб 

Програма за гражданско образование и възпитание 

Програма „Намиране на работа”, Колеж по семейни отношения 

Организиране и участие в научни конференции 

Library with psychological and chess literature. 

Chess Club, Studio 99, Club “Delicious”, Video Club, 

Program for Civic Education, Finding a Job Program, 

Organization and participation in scientific conferences. 

Всички състезатели от ШК “Човеколюбие” участват във 

всички програми, които са моделирани в съответствие с универсалния 

шахматен модел така, че да ги мотивират в посока на себепознание, 

развитие и усъвършенстване във всички аспекти на живота. Цялата 

организация на живота в Сдружение “Човеколюбие”се базира на 

универсалния шахматен модел.  

All competitors from CC “Chovekolubie” participate in all 

programs, which are modeled in keeping with the universal chess model so 

that to motivate them in the direction of self-knowledge, development, and 

perfection of all aspects of life. The entire organization of life in the 

Association “Chovekolubie” is based on the universal chess model. 

6.3. Създаване на ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  И 

ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С ПСИХИЧНИ  ПРОБЛЕМИ 
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6.3.  Creation of  a  CENTER  FOR  SOCIAL  REHABILITATION  AND  

INTEGRATION  OF  PEOPLE WITH  MENTAL  HEALTH  PROBLEMS 

/CSRI/ 

Проблеми с финансирането на центъра ни принудиха да 

кандидатстваме за държавно финансиране. През 2003 г. държавата даде 

законова възможност неправителствени организации да оказват социални 

услуги. Така започна дейността ни като доставчик на социалната услуга 

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с психични 

проблеми. Спечелихме финансиране, но загубихме част от гражданския си 

дух. Хората, които се бореха за реформи станаха клиенти в „магазин”, в 

който не се плаща. Как държавата насърчава  клиентелизма и 

консуматорските нагласи на хората с психиатрични диагнози? Като им 

предоставя всичко – пенсии, лекарства, социални помощи и услуги 

безплатно и без да иска нищо в замяна. А повечето от тях са физически 

здрави и извън кризите на практика психически здрави или почти здрави. 

Те деградират не от болести и разстройства, а от внушението на околните, 

че за нищо не стават и от тях нищо не се очаква. 

Problems with providing funds for the center forced us to apply for 

government funds. In 2003 the government gave the nongovernmental 

organizations the legal opportunity to provide social services. Thus began our 

activity as a provider of a social service Center for Rehabilitation and 

Integration of  People with Mental Health Problems. We won funds, but lost part 

of our civic spirit. The people, who fought for reforms became clients in a “free 

shop”. How the state encourages the clientelism and  consumer attitudes of 

people with psychiatric diagnoses? By giving them everything – pensions, 

medicines, social assistance and services wanting noting in return for. But most 

of  them are physically healthy and  out of crises in practice mentally healthy or 

almotst healthy. They demote not because of illness or disorder, but because of 

the suggestion of the people around them that they are fitted for nothing and 

nothing is expected from them. 

От 2005 г. сдружение “Човеколюбие” изпълнява  делегирана от 

държавата  социална услуга “Център за социална рехабилитация и 

интеграция на хора с психични проблеми”. Услугата е продължение на 

проекта “Център за психично здраве“. Тя даде възможност за разширение 

на досегашните видове дейности и създаването на нови такива. 

Since 2005 Association “Chovekolubie” has provided delegated from the 

state social service “Center for Social Rehabilitation and Integration of People 

with Mental Health Problems”. This social service is extension of the project  

“Mental Health Center”. It gave the opportunity for expansion of the activities 

existing hitherto and creation of new ones. 

Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция 

на хора с психични проблеми е 32 клиенти. 



55 

 

The capacity of  the “Center for Social Rehabilitation and Integration of  

People with Mental Health Problems” is 32 clients. 

 

Центърът за социална рехабилитация и интеграция предлага 16 

програми:  

The “Center for Social Rehabilitation and Integration of  People with 

Mental Health Problems” offers 16 programmes. 

1. Програма “Социален клуб” 

1. Programme “Social Club” 

Програмата помага за социалната интеграция на хора с хронични 

психиатрични проблеми. Социалният клуб е място за срещи, контакти, 

взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в 

редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните 

потребности и възможности. 

The programme helps people with chronic psychiatric problems to be 

socially integrated. The social club is a place for meetings, contacts, mutual 

friendly support, and rest. The members of the club take part in  the set of 

individual and group activities, adopted to their  needs and abilities. 

Част от дейностите са занимателни – видеоклуб, седянка, 

екскурзии, годишна ваканция. Социалната програма обхваща и някои 

вечери и почивни дни, включва отбелязване на празници, рождени дни, 

посещения на кино, театър и изложби. 

Part of the activities are entertaining – video club, working bee, 

excursions, annual vacation. The social programme ranges over some evenings 

and weekends and  includes celebrating feasts and birthdays, cinema, theatre and 

exhibition visiting.  

Друга част от дейностите подпомага уменията на клиентите за 

планиране и за включване в живота на общността – организационна среща, 

съвместни инициативи и др. 

Another part of the activities helps the clients abilities to plan and 

include in the community life – organizational meetings, joint initiatives and 

others. 

2. Програма «Човешки ценности» 

2. Programme “Human Values” 

 

Човешките ценности са основен компонент на психичното здраве. Затова в 

ЦСРИ функционират различни групи:  

Human values are basic component of mental health. For that reason in  CSRI 

function different groups: 

Група за честни отношения – време за повишаване на уменията за 

решаване на конфликти. Групата се старае да диагностицира отношенията 

и да изработи стратегия, с която да се въздейства на страните. 



56 

 

Honest relations Group – time for increase of the problem solving 

skills. The group do its‟ best to diagnose the conflict and to work out a strategy 

to influence  the sides. 

Групата е приела свое определение за честни отношения – честни 

 са отношенията, които са ясни, точни, договорени и спазени; да са 

взаимноизгодни; да не са във на трети лица; да са по възможност в рамките 

на закона, а при конфликт между съвестта и закона съвестта има 

приоритет; при колективна игра обсъждаме и приемаме предложения за 

по-добри ходове. 

The group has accepted its own definition of honest relations – honest 

relations are those, which are clear, exact, contracted and kept, mutually 

beneficial, not to be to third party‟s disadvantage; to be in the frame of law, if 

possible; when there is a conflict between conscience and law conscience has 

priority; in case of collective game it is honest to discuss and accept proposals 

for better moves. 

Група за взаимопомощ – тя  е средство за справяне с 

икономическите, социалните и психологическите трудности в живота. В 

групата се дискутират актуални проблеми на отделните и членове и всеки 

със своя опит, информация и идея се опитва да помогне. Основен принцип 

на групата е – можеш да очакваш помощ, ако си готов и да дадеш. 

Mutual Help Group – it is a device for coping with economic, social and 

psychological difficulties in the life. The group discuss the problems of the 

members and everyone try to help others with his/her experience, information 

and ideas. The basic principle of the group is: “ You may await help if you will 

be ready to give help.”. 

Час по любов – време за повишаване на психологическата и 

емоционалната грамотност – как  да обичаме себе си и хората около нас. 

Hour on Love – time for increase in the psychological and emotional 

literacy – how to love ourselves and others.  

Клуб “Смисълът в живота” –  в дискусия се търси отговор на 

въпросите какъв е смисълът на нашия живот, кои цели са достойни, какъв 

свят ще оставим на децата си. Клубът работи и като група за подкрепа при 

хора със суицидни опити. 

Club “Meaning of Life” – the answers of the questions, what is the 

meaning of our life, which goals are worthy, what kind of world shall we leave 

to our children are searched in discussions . The club works as a group for 

support of people after suicidal attempts. 

3. Програма «Шахматен клуб» - чрез играта на шах се усвояват 

модели на мислене и знания за решаване на социални проблеми, развиват 

се различни психични качества – памет, внимание, комбинативност, 

приемане на загуба, умение да се поставят цели и да се съставят алгоритми 

за изпълнението им. 
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3. Programme “Chess Club” – through the chess game models of 

thinking and knowledge for decision of social problems are mastered. Different 

mental virtues – memory, attention, combinatory logic, acceptance of a loss, 

ability to set oneself  tasks and to compile algorithms for their realization. 

Клубът участва в двата кръга на общинските работническите 

спортни игри и е организатор, домакин и участник в Международния 

турнир по шахмат за психиатрични пациенти и Семейния турнир по 

шахмат. 

The club takes part in the two rounds of the annual municipal workers‟ 

sports games and it is organizer, host and participant in the International Chess 

Tournament for Psychiatric Patients and in the Family Chess Tournaments. 

4. Програма “Гражданско образование и възпитание” 

4.  Programme “Civic Education and Upbringing” 
Програмата осигурява знания за правата и задълженията на 

гражданите на Република България. Участниците в програмата се 

запознават с Конституцията на РБ и на Европейския съюз, Закон за защита 

от дискриминация, Закон за здравето, Конвенция за защита правата на 

човека и основните свободи, Попечителство и настойничество и др. В 

рамките на програмата има и практически занятия – водят се дела за 

защита от дискриминация, дела срещу държавата в Европейския съд по 

правата на човека и др.  

The programme provides knowledge for the rights and the obligations of 

the citizens of the Republic of  Bulgaria. The participants in the programme 

meet with the constitution of  Republic of  Bulgaria and of the European Union, 

Law on protection against discrimination, Law of Health, Convention for 

the Protection of  Human Rights and Fundamental Freedoms, guardianship and 

others. There are practical lessons in the framework of the programme -  

 legal proceedings against discrimination have been initiated, lawsuits against 

the state in the European Court of Human Rights and others. 

5. Програма за рехабилитация на битови умения 

5. Programme for Rehabilitation of Everyday Abilities 

 

Клуб „Вкусно“ – целта  на заниманията в клуба е усъвършенстване 

на уменията, свързани с пазаруване, готвене, сервиране, почистване, 

култура и поведение на хранене. Клубът е форма за социални контакти и 

материално подпомагане на хора в крайна бедност. 

Club “Delicious” – the purpose of the occasions is to perfect the 

abilities, related to shopping, cooking, serving, cleaning, culture and behaviour 

of feeding. The club is a form for social contacts and material support of people 

in extreme poverty. 

Веднъж месечно се провежда и обучителен обяд в обществено 

заведение с цел придобиване на умения за хранене на обществено място. 
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Once monthly there is an educational lunch in a restaurant in order to be 

acquired  feeding skills at a public place. 

Група за почистване на дома – тя предоставя възможност за 

рехабилитация на умения за поддържане на хигиената на мястото за 

живеене, изгубени след престой в болнични институции – миене на стъкла, 

почистване на прах, на под, на сервизни помещения, поливане на цветя и 

др. 

Group for Cleaning of the House – it gives the opportunity for 

rehabilitation of the skills for hygiene maintenance at home, lost after staying in 

hospital – windows washing, dust cleaning, floor cleaning, offices cleaning, 

flowers watering and others. 

Зеленчукопроизводство – участниците придобиват общи познания 

за зеленчуците и тяхното отглеждане, грижат се за зеленчуковата градина, 

от която си произвеждаме продукти за Клуб “Вкусно”. 

Vegetable Growing – participants acquire common knowledge about 

vegetables and their breeding, take care of the vegetable garden, in which the 

products for the club “Delicious” are produced. 

6. Програма “Социална трапезария” 

                6.  Programme “Social Dining Room” 

Предвидена е за клиенти в крайна бедност. Разработени са критерии за 

включване в програмата. Храненето става в закусвалня „Гарнизона” или се 

предоставят хранителни продукти.  

It is for the clients in extreme poverty. Criteria for inclusion in the 

programme are worked out. Feeding happens in eating-house “Garnisona” or 

feeding products are placed at clients‟ disposal. 

7. Програма “Здравословен живот” 

7.  Programme “Healthful Life” 

Програмата включва три дейности: здравно образование, спортни 

занимания и стоматологично лечение. 

The programme includes three activities: health education, sports 

activities, and stomatologic treatment. 

8. Програма за трудова рехабилитация 

8.   Programme for Labour Rehabilitation 

Ателие 99 – за изработване на различни видове сувенири и тяхната 

реализация на пазара. Цели да се развиват умения за спазване на 

определено работно време, за работа в екип и за качество на изделията. 

Изработваме мартеници, новогодишни картички, мозайки и восъчни 

фигурки. От реализацията на готовите изделия потребителите на услугата 

получават  според труда и качеството на изработката. 

Atelier 99 – for elaboration of different kinds of souvenirs and their 

realization on the market. Its purpose is  to develop skills of keeping working 

time, team working and quality of the products. Martenitsa 

 (twined tasselled red and white thread, symbol of spring and health), New year 
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cards, mosaics, wax  figures are some of the products. The service users, 

working in the atelier, receive money reward in accordance with their labour and 

quality of the products. 

Магазин „Седемте джуджета” и павилион за захарни изделия 
Поддържаме три преходни работни места, на които се обучават в 

търговска дейност хора с психични проблеми.  Основните знания, които 

придобиват по време на обучението, са: същност на длъжността 

„Продавач-консултант”, работа с касов апарат – дневен, месечен и 

годишен отчет, умения за продажби, комуникация с клиентите, стратегии 

за продажби, представяне на продукт, задължителна документация, 

получаване на стоки и ценообразуване, търговски вид и срок на годност на 

предлаганите стоки, запознаване с изискванията при данъчни проверки и 

проверки от други контролни органи, права на потребителите, поддържане 

хигиената на обекта. За зареждането със стоки отговаря закупчик. 

Shop “Seven Dwarfs” and Refreshment booth for sugar ware 

Three transitional working places are sustained, at which people with 

mental health problems are educated in trade activities. The basic knowledge 

acquired during the education are: the essence of the position of “Seller-

consultant”, work with cash-register – daily, monthly, and annual report, selling 

skills, communication with clients, selling strategies, product presenting, 

obligatory documentation, receiving goods and price-formation, trade 

appearance, product sutability, introduction to the requirements of tax control, 

user rights, hygiene maintenance in the shop. A purchaser is responsible for 

goods supply. 

9. Програма “Намиране на работа” 

9.   Programme “Finding a job” 

 

Програмата стимулира регистрирането на трудовата борса, 

поддържането на регистрация, професионалната ориентация и 

преориентация, както и консултиране за запазване на работното място. 

Включва срещи с работодателите и посещения на работното място на 

клиентите ни. 

The programme stimulates registration at the Employment Agency, 

registration maintenance, professional orientation and reorientation as well as 

consultation for keeping working place. It includes meetings with employers and 

visits at the working places of the clients. 

В рамките на програмата осигуряваме и преходни работни места, 

които се финансират от Бюрото по труда. Това обикновено са длъжности 

като продавач-консултант, закупчик, градинар, трудотерапевт, леяр на 

восъчни свещи и др.  

Within the framework of the programme transitional working places are 

provided for. They are funded by the Employment agency. These are usually 
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jobs like seller-consultant, purchaser, gardener, occupational therapist, moulder 

of  wax candles and others. 

10. Програма „Работа със семейството” – програмата има две 

дейности: колеж по семейни отношения и домашни посещения. 

10. Programme “Work with Family” – it has to activities: Family 

Relations  College and home visits. 

Колежът  по семейни отношения е форма на включване на 

семейството и близките  на клиентите ни в програмите на ЦСРИ за 

решаване на общи проблеми. Негова цел е да се  подобрят отношенията в 

семействата на клиентите. 

The Family Relations College is a form of inclusion of the family and 

the relatives of the clients in the programs of the CSRI for solving common 

problems. Its purpose is improvement of the relations in the families of the 

clients. 

Домашни посещения – посещават се семействата на хората с 

психични увреждания в техните домове с цел да ги мотивираме да се 

включат като партньори в терапевтичния процес на техните близки. 

Home visits – the families of the people with mental disorders are visited 

with the purpose to be motivated to join forces with their relatives in the 

therapeutic process.  

11.Служба за психологическо консултиране 

11. Service for Psychological Consultation 

Службата за психологическо консултиране осигурява възможност 

за индивидуална работа по психологически проблеми на клиентите на 

Центъра – участници в програмите. Консултират се лица, брачни двойки и 

семейства от   психолог и социален работник. 

The Service for Psychological Consultation provides for opportunity for 

individual work with clients of the CSRI about their psychological problems. 

Persons, married couples, and families are consulted by psychologist and social 

worker. 

12.  Програма “Специализирана библиотека  “Човекознание” 

            12.  Programme “Specialized Library “Chovekoznanie”         /Human 

knowledge/ 

 

Библиотеката разполага вече с повече от 1 300 тома специализирана 

психологическа и психиатрична литература. Периодичното обогатяваме 

библиотечния фонд с нова литература и видеоматериали. Библиотеката е 

достъпна за членове на Социалния клуб, за клиенти на Службата за 

психологическо консултиране и професионалисти в областта на 

психичното здраве – психолози, психиатри, педагози, както и 

заинтересовани граждани. Библиотеката  предлага две услуги: “Заемна” и 

“Читалня”. 
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The library has at its disposal more than 1300 volumes specialized 

psychological and psychiatric literature. It is periodically enriched with new 

literature and video materials. The library is opened to the members of the 

Social Club, the clients of the Service for Psychological Consultation and the 

professionals in the mental health area – psychologists, psychiatrists, 

pedagogues, as well as to the interested citizens. The library offers two services: 

reading room and lending books. 

13. Обучителни програми 

            13.  Training Programmes 

 

Трениране на социални умения 

Social Skills Training 
Насочена е  към повишаване на психологическата и социална 

грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното участие 

на хората с психични увреждания в собственото им лечение. Програмата 

има капацитет за следните модули:  “Ти ли си най-подходящият за мен”, 

„Изкуството на преговорите”, “Основни разговорни умения”, “Търсене на 

работа”, “Самостоятелно справяне при лекарствена терапия”, 

“Самостоятелен контрол на симптомите”, „Организация на свободното 

време”. 

It is directed towards psychological and social education, surmounting 

the negative symptoms, effective participation of the people with mental 

disorders in their own treatment. The program has  the following modules: “Are 

you the one for me”, “The Art of Negotiation”, “The Basic Conversational 

Skills”, “Job Search”, “Self-Coping during Medicinal Therapy”, ”Self-

Dependent Symptom Control”, “Free Time Organization”.  

Ограмотяване 

Learning to Read and Write 
Програмата по «Ограмотяване» включва курс по български език и 

курс по математика. 

The “Learning to Read and Write” Programme includes course in 

Bulgarian language and course in mathematics. 

Курсът по български език повишава знанията в областта на 

правописа и правоговора и способства за придобиване на увереност при 

използването на писмения език. Курсът по математика включва 

елементарни знания и  елементарни умения за съставяне на бюджет. Водят 

се от педагога на ЦСРИ. 

The course in Bulgarian language enlarges the knowledge in the area of  

spelling and orthoepy and further acquirement of confidence in using written 

language. The course in mathematics includes elementary knowledge and  skills 

of making a budget. They are conducted by the pedagogue of the CSRI. 

От м. юли 2010 г. до м. юли 2012 г. към Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция работеше като доброволец от Корпуса на 



62 

 

мира американката Дженифър Стайлс. Тя преподаваше основен курс по 

английски език на потребители, които проявявах интерес  към усвояване 

на основни понятия. 

From July 2010 to July 2012 in the CSRI worked a volunteer from Peace 

Corps – USA citizen Jennifer Stiles. She taught basic course in English to the 

users, who were interested in English.  

Обучение на доброволци 
Когато в програмите на ЦСРИ вземат участие доброволци, всеки от 

тях преминава обучение за мисията и целите на организацията, за 

организацията на работа в ЦСРИ  и за безопасен труд.  

Training for volunteers 

All volunteers, who take part in the CSRI programmes, undergo a 

training about mission and goals of  the association, the organization of work in 

the CSRI and workplace safety.  

14. Връзки с обществеността 

14. Public relations 
За ефективното изпълнение целите на програмата – преодоляване 

на стигмата относно психичната болест в обществото, работим в няколко 

насоки: изпращаме редовно информация до медиите за събитията в 

организацията, с което информираме местната общност за възможностите 

на хората с психични проблеми и техните специфични проблеми и нужди; 

веднъж месечно издаваме информационен бюлетин, който изпращаме до 

общинските съветници и до социалните служби; издаваме 

информационното табло на входа на сградата със снимки и информация за 

живота на организацията.  

For effective execution of the programme goals – overcoming stigma 

associated with mental disorders in the society, we work in several directions: 

we send regularly information to the media about the events in the organization; 

We inform the local community about the abilities of people with mental 

problems and their specific problems and needs; Once a month we issue a news 

bulletin, which we send to the municipal councillors and to social services. We 

issue news board with photos and news from the life of the organization at the 

entrance of the CSRI building. 

15.Мобилна услуга 

15. Mobile service 
При осъществяването на проектите „Приятелство без граници – 2” и 

„Заедно за психично здраве” сдружение „Човеколюбие” реализира идеята 

си за осигуряване на  достъп до социални услуги на хора с психични 

проблеми в малки населени места. Беше създаден и развит организационно 

Клуб за психично здраве в град Септември. 

During the realization of  the projects “Friendship without boundaries- 

2” and “Together for mental health” Association “Chovekolubie” realized its 

idea for insurance of  access to social services for people with mental health 
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problems in small towns and villages. A mental health club was founded and 

developed organizationally in the town of Septemvri. 

След приключването на проект „Заедно за психично здраве” през 

февруари 2012  екип от специалисти на Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция продължи да посещава град Септември. Там 

се провеждат срещи за планиране на грижи, психологически консултации, 

организират се интеграционни събития и се правят домашни посещения на 

хора с психични проблеми, които са потребители на социалната услуга. 

After finishing the project “Together for mental health” in February 

2012 team of specialists from CSRI continues to visit town of Septemvri. There 

are carried out meetings for care planning, psychological consultations, 

integration events and home visits for people with mental problems, who are 

users of this social service. 

16.”Координиране на грижи” 

16. “Coordination of Cares” 
Чрез програма „Координиране на грижи” се предоставят адекватни 

на нуждите на потребителя услуги. 

Through “Coordination of cares” programme adequate to the user‟s 

needs services are given. 

След като се установят неговите потребности от рехабилитация и 

интеграция, специалистът – координатор на грижи, оказва помощ при 

придобиването на социални умения и следи измененията в поведението и 

социалното функциониране на личността. Провеждат се разговори по 

проблемите с клиента и заедно с него се изработват индивидуални планове 

за развитие и грижи. Ролята на координатора на грижи е да насочи 

потребителя на услугата към специалист, който да му съдейства за 

решаването на актуалните проблеми. 

After user‟s needs of rehabilitation and integration are ascertained the 

specialist – care coordinator helps the user to acquire social skills and  follow 

the changes in the behavior and the social functioning of the person. 

Conversations about the client‟s problems are carried out and together with him 

individual plans for development and cares are worked out. The role of the 

coordinator of cares is to direct the user to the specialist, who can minister the 

decision of the actual problems. 

 
 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО 

RESULTS  FROM THE ACTIVITIES  OF THE ASSOCIATION 

“CHOVEKOLUBIE”  

 

Привлечени инвестиции  - 2 500 000 лв 

Разкрити работни места – между 10 и 20 работни места от 2001 г. насам 
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Възстановена работоспособност  

Промяна в нагласите на местната общност 

Промяна в нагласите на професионалната общност в страната 

Drawn investment – 2 500 000 levs 

New working places – between 10 and 20 annually from 2001 

Recovered working capacity 

Attitudes changes in the local community 

Attitudes changes in the professional community  

6.4. Създаване на  шахматен клуб “Човеколюбие” като творческа 

лаборатория за експериментална проверка на хипотезата на изследването. 

 6.4. Creation of a Chess Club “Chovekolubie” as a creative laboratory  for 

expetimental verification of  the survey hypothesis. 

Шахматният клуб “Човеколюбие” бе създаден през 2001 г. за да 

се постави изучаването и практикуването на шахматната игра на научни 

основи. От самото си начало той поставя  много теми за размисъл пред 

професионалистите по здравни грижи, спортните деятели и обществото. 

Как хора с  психични разстройства ще практикуват спорт, изискващ 

желязна психика?  През 2007 г. от десетте най-добри спортисти в 

работническия спорт в Пазарджик двама бяха представители на шах клуба 

на центъра - единия настоящ, другия бивш, вече състезател на отбора на 

Община Пазарджик, където работеше по това време, и двамата с 

психиатрични диагнози. През 2004 г. на конференция на Българска 

психиатрична асоциация представител на шахклуба с диагноза 

шизофрения участва в сеанс на едновременна игра срещу петима 

психиатри, единият от тях професор, шахмайстор и спечели с пет на нула. 

Две стени в социалния клуб са покрити с флагове и медали плюс четири 

етажерки с купи от шахматни турнири. Как е възможно? 

The Chess Club “Chovekolubie” was founded in 2001 to put the 

learning and practicing of the chess on the scientific  ground. From its beginning 

it puts many subjects for reflection before health care and sports professionals 

and the society. How people with mental disorders will practise sport, 

demanding iron mind?  In 2007 two of  the ten best sportsmen/sportswomen in 

the  Annual Municipal Workers‟ Sports Games were from the Chess Club 

“Chovekolubie”. One of  them former, at that time competitor in the team of the  

Pazardzhik municipality, where he was employed. Both of them had psychiatric 

diagnoses. In 2004 at the conference of the Bulgarian Psychiatric Association 

representative of the Chess Club “Chovekolubie” with diagnosis Schizophrenia 

take part in the seance of simultaneous play against five psychiatrists, one of 

them professor and chess master, and won all five games. Two walls in the 

social club are covered with flags and medals plus four shelves with cups from 

chess tournaments. How it is possible? 

Шахматният клуб “Човеколюбие” никога не е имал 

професионален треньор. Няма формално членство. Участниците  са  на 
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възраст от 18 до 80 години, мъже и жени. Повечето от участващите в него 

преди това никога не са играли шахмат, нито са имали желание за това. 

Участието им е мотивирано от усилията на екипа, тъй като шахматната 

игра и основаващия се на  нея универсален шахматен модел са основни 

инструменти за рехабилитация и интеграция хората с психиатрични 

диагнози.  

Chess club “Chovekolubie”  has never had  a professional coach. 

There is  not formal membership. The participants are from 18 to 80 years old. 

Most of them have neither played chess before nor have had any wish for that. 

Their participation is motivated by the team of the CSRI, because chess and the 

universal chess model, based on it, are basic tools for rehabilitation and 

integration  of people with psychiatric diagnoses. 
6.4.1. Приложение на универсалния шахматен модел в теорията и 

методиката на спортната подготовка в шахматен клуб “Човеколюбие” 

6.4.1. Application of the universal chess model in the theory and the 

methods of sports training in  Chess Club “Chovecolubie” 

6.4.1.1. Всеки ход в дейността на шахматен клуб “Човеколюбие” се 

базира на универсалния шахматен модел и е разбираем в този 

контекст. 

6.4.1.1. Every move in the Chess Club “Chovekolubie” activities is based on 

the universal chess model and can be understood in this context. 

Ако сега играехме шах как щеше да изглежда този проблем? Това 

е ключов въпрос, който се поставя във всяка житейска ситуация. Това 

насочва вниманието към описание на житейската ситуация като шахматна 

позиция – изработване на шахматограма – първо стъпало по стълбата към 

Стокхолм. Следва описание на желаната позиция, правилата, целите, 

времето, ресурсите, вариантите – второ стъпало по стълбата към Стокхолм. 

If we played chess now, what should the problem look like? This is key 

question to put in every life situation. This directs one‟s attention to describe the 

life situation as a chess position – chessgram elaboration – first step on the 

Ladder to Stockholm. Description of the desired position follows - rules, goals, 

time, resources, variants - second step on the Ladder to Stockholm. 

6.4.1.2. Методиката се базира на универсална система за справяне с 

проблемите (Стълба към Стокхолм), която е елемент от универсалния 

шахматен модел. На всяко стъпало се прави оценка на позицията и 

възможността за намиране на решение. 

6.4.1.2. The methods are based on the universal system for coping with 

problems (Ladder to Stockholm), which is an element of the universal chess 

model.  At every step evaluation of the position and the possibility to find 

solution has to be made. 

6.4.1.3. В контекста на универсалния шахматен модел шахматната 

игра се разглежда и използва като:  
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6.4.1.3. In the context of the universal chess model chess game is examined 

and used as: 

6.4.1.3.1. Модел за описание на житейските ситуации, избор на цели и 

оценка на варианти. За всяка житейска ситуация може да се начертае 

шахматограма и да се добави легенда – описание на важните параметри, 

така както е при географската карта. 

6.4.1.3.1. Model for description of  life situations, choice of goals and 

evaluation  of  variants. For every situation chessgram can be drawn and a 

legend to be added – a description of important parameters as it is when a 

geographical map is made. 

6.4. 1.3.2. Тренажор за ума, волята, дисциплината 

6.4.1.3.2. Trainager for mind, will, discipline 

Описание на случай: 

Case description: 

Към автора се обърна за помощ Татяна, гимназиална учителка по 

литература. Тя смяташе, че синът и, четиридесет годишен инженер по 

електроника се нуждае от психиатрично лечение и му беше осигурила 

диагноза и лекарства, които той отказваше да приеме. Беше и предложен 

универсалния шахматен модел. Тя отказа. След няколко отказа прие да 

опита, защото положението със сина и беше станало нетърпимо. Започна 

да изучава мат с цар и топ. Обясни, че е отказвала да играе шах, защото 

като дете баща и казал, че не я бива в точните науки. В играта и се прояви 

неумение да формулира мислите си. Попитана, колко би си писала, ако 

обясненията, които дава са литературно съчинение, тя се засмя и каза: 

„Двойка.” Лесно се отчайваше от първоначалните неуспехи – волева и 

емоционална неустойчивост. Проявяваше склонност да мести топа по 

диагонал, за да стигне по бързо до целта – слаба дисциплина. За сметка на 

това беше самокритична, ученолюбива и охотно признаваше и поправяше 

грешките си. Описаните пропуски и слабости в играта и на шах бяха 

формулирани като стари  модели на поведение и съответно бяха 

формулирани нови модели на поведение, които да бъдат тренирани в 

шахматната игра и в живота. Беше и предложено да играе шах със сина си, 

което тя отказваше първоначално с обяснението, че той я обижда. Много 

скоро Татяна установи, че „Като включа новите модели и синът ми 

включва нови модели.” Окуражена от постигнатите успехи в отношенията 

със сина си на шахматната дъска и в живота, тя се амбицира да се включи в 

екипа на ЦСРИ. За мата с офицер и кон каза: 

„Дори и да не ме вземете в екипа, ще умра, но ще го науча.” 
 

Tatiana, high school literature teacher, appealed to the author for help. She 

thought that her son, 40 years old electronic engineer, needed psychiatric 

treatment. She had provided diagnosis and medicines, but he had refused to 

accept them. The universal chess model was offered to her. She refused. After 
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several refusals she accepted to try, because the situation with her son became 

beyond endurance. She started to learn mate with king and rook. She explained 

that, she had refused to play chess because,  when she had been a child, her 

father had told her that she had been not good in formal sciences. Her play 

revealed the inability to formulate her thoughts. When she was asked, how 

would she have marked her thoughts if they had been a literary paper, she 

laughed and said: “Poor.” She easy became desperate of her initial failures – 

volitional and emotional instability. 

She showed an inclination to move  rook diagonally in order to reach the goal 

more quickly – weak discipline. At the expense of this she was critical of  

herself, love of learning, willingly acknowledged and  corrected her mistakes. 

The described  omissions and mistakes in her chess play were formulated as old 

models of  behavior and  accordingly new models of  behavior were formulated 

to be trained in chess play and in life. It was offered to her to play chess with her 

son, which she refused initially with the explanation that he had offended her. 

Very soon she found that “When I switch on the new models my son switch on 

new models too.” Encouraged by the achieved successes in the relations with 

her son at the chess board and in the life,  she was filled with ambitions to join 

the team of CSRI. About the mate with bishop and knight she said:” 

 “Even if you do not take me in the team, I shall die but I shall learn it.” 

 6.4.1.3.3. Инструмент за себепознание и самоусъвършенстване:  

6.4.1.3.3. A tool for self-knowledge and self-perfection: 

6.4.1.3.3.1. Осъзнаване на собствената Обща теория за света /ОТС/.  

6.4.1.3.3.1. Awareness of one’s own General Theory of the World (GTW) 
Общата теория за света се състои от по-малко обхватни общи 

теории – за човека, отношенията, живота, справянето с проблемите. Всяко, 

дори и най-абстрактното, понятие може да се дефинира в контекста на 

ОТС чрез своя обща теория, която е индивидуална и специфична за всеки 

човек и отразява неговия жизнен опит и ниво на осъзнатост. Част от 

Общата теория за света е Общата теория за шахматната игра /ОТШИ/. 

Когато се срещат двама шахматисти се срещат техните ОТШИ. 

The General Theory of the World consists of  less encompassing general 

theories – of man, of relations, of life, of coping with problems. Every term, 

even the most abstract one, can be defined in the context of the GTW  through 

its own general theory, which is individual and specific for every person and 

reflects his/her own life experience and level of awareness. A part of the GTW 

is the General Theory of  Chess (GTC). When two chess players meet each other 

their GTC meet.  

Един прост метод за осъзнаване на личната ОТС е описването и 

върху бял лист. Това е част от изискванията на входното ниво  за екипа и 

клиентите на ЦСРИ. Целта е всеки да осъзнае не само пропуските, 

логическите грешки и непълнотите в своята ОТС, но и възможността за 

развитието и усъвършенстването и. 
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A simple method for awareness of the one‟s own personal GTW is its 

description on a white sheet of paper. This is a part of the requirements at the 

entry level for the team and for the clients of the CSRI. The purpose is 

everybody to become aware not only of the omissions and logical mistakes in 

his/her GTW, but of the possibility for its development and perfection. 

Описание на случай 

Case description 

„Нямам Обща теория за света. Ползвам твоята, защото моята е 

малка и объркана.” Това изявление не е на клиент с психиатрична 

диагноза, а на член на екипа с висше образование, три магистратури, 

няколко следдипломни квалификации и десетки обучения. То илюстрира 

една логическа грешка – ако моята ОТС е малка и объркана, значи не е 

вярно, че нямам ОТС. И е пример за важността от осъзнаването на 

собствената ОТС – Ако твоята ОТС не ти харесва можеш да я промениш, 

също както и твоята ОТШИ. И още нещо – ако си усвоил „Моята система” 

на А. Нимцович, тя вече е твоя и дори да не си достигнал неговото ниво на 

игра, поне си го доближил. 

“I have not General Theory of the World. I use yours, because mine is 

small and confused”. This statement does not belong to the client with 

psychiatric diagnosis but to the member of the team with higher education, three 

masters‟ degrees, several postgraduate qualifications and tens of trainings. It 

illustrates one logical mistake – if my GTW was small and confused, then it 

should not be true that I have not a GTW. This is an example for the importance 

of the awareness of one‟s  own GTW. If one did not like one‟s own GTW, one 

should be able to change it as well as one‟s own GT of  Chess. And something 

more – if one had adopted  “My System”  by Aron Nimzowitsch, then it would 

have been one‟s own GT of Chess and even one would not have reached his 

level one at least would have been close to it. 

Осъзнаването на връзката между по-добрата ОТШИ и по-успешната 

практика на играта води до осъзнаване връзката между по-добрата ОТС и  

постигането на по-голям успех в живота.  

The awareness of the connection between a better GT of Chess and a 

better practice of the chess game  leads to the awareness of the connection 

between a better GTW and achieving greater success in life. 

6.4.1.3.3.2. Осъзнаване на стари модели на поведение и изработване на 

нови модели на поведение.  

6.4.1.3.3.2. Awareness of old models of behavior and formulation of new 

models of behavior. 

Описание на случай 

Case description 

 

Ани, на 35г., без трудов стаж, с дипломи по социология и публична 

администрация, се появи през 2010 г. в ЦСРИ като нов кандидат за екипа. 
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Беше и предложено първото стъпало от стълбата на шахматното 

майсторство – мат с цар и топ срещу цар. След множество опити каза, че 

не може да се справи и се отказа. Оказа се, че има психиатрична диагноза и 

беше приета като клиент в ЦСРИ. Анализът показа, че Ани има стар модел 

на поведение: „Ако от три опита не успея, значи задачата е непосилна и се 

отказвам.” Беше и предложен нов модел на поведение: „Ако задачата е 

важна, опитвам докато успея.” Постепенно Ани си състави цял списък със 

стари и нови модели на поведение. През 2014 г. женския отбор по шахмат 

на  Спортен клуб„Човеколюбие” с участието на Ани спечели първо място в 

шахматния турнир на работническите спортни игри в гр. Пазарджик. 

Ani, 35 years old woman without any length of service, with diploma in 

sociology and in public administration, appears in the CSRI in 2010 as a new 

candidate for the  team. The first step of the Ladder of Chess Mastery – mate 

with king and rook – was offered to her. After many attempts she said that she 

can not cope with it and give up. It turn out that she has psychiatric diagnosis 

and was invited to become a client of the CSRI. The analysis showed that Ani 

had an old model of  behavior: “If  I do not succeed after three attempts, that 

will mean that the task will be beyond my abilities and I shall give up.” A new 

model of  behavior  was offered to Ani: “If the task is important, I shall try  until 

I succeed.” Gradually Ani composed a whole list with old and new models of 

behavior. In 2014 the woman‟s chess team of  the Chess Club “Chovekolubie”, 

including  Ani, won first place in the chess tournament of the  Annual Municipal 

Workers‟ Sports Games in Pazardzhik.  

Замяната на старите модели на поведение с нови освобождава 

психическия и физическия потенциал на спортиста за неограничено 

развитие, независимо от това дали има физическо увреждане или 

психическо разстройство. 

The replacement of the old models of behavior with new ones  releases 

the mental and physical potential for unlimited development nevertheless the 

sportsman/sportswoman has any mental or physical disorder. 

6.4.1.3.3.3. Осъзнаване на преносите от дъските в детството, към 

дъските днес и обратно.  

6.4.1.3.3.3. Awareness of the transfers from the chess boards in the 

childhood to the chess boards of today. 

Описание на случай 

Case description 

Любо, 35 г., насочен към ЦСРИ от психиатрична клиника на 

Александровска болница в София. Като ученик бил бит от майка си  за да 

бъде отличник. Убеден от родителите си да учи във висше военно 

училище. Напуска след десет години военна служба в ракетни войски. 

Получава психично разстройство, бяга от къщи и живее като клошар шест 

месеца. Издирван от полицията и настанен в психиатрична клиника. 

Диагноза: параноидна шизофрения.  
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Liubo, 35 years old man, referred to the CSRI from psychiatric clinic of   

Alexandrovska Hospital.  In his childhood he was beaten by his mother in order 

to be excellent student. He has been convinced by his parents to study in 

military higher school. He leaved military service after ten years in missile 

forces. He has got mental disorder, left his home and lived as a waif  for six 

months. He has been found by the police and admitted in a psychiatric hospital. 

Diagnosis: Paranoid schizophrenia 

В ЦСРИ  се оплакваше, че родителите са му провалили живота, като 

са го накарали да отиде във военно училище. Смяташе, че трябва да 

направи престъпление и да отиде в затвора, защото „само който мине през 

затвора може да успее в нашата държава.”  

In the CSRI Liubo complained that his parents had ruined his life, 

forcing him to go to military higher school. He thought that he should have to 

commit a crime and go to prison, because “only one who go through the prison 

can succeed in our country.”. 

Има минал опит с шахматната игра. В продължение на няколко 

месеца самостоятелно изучава мат с цар, офицер и кон срещу цар и успя да 

го направи за три минути. Беше убеден да играе шах с майка си. /Баща му 

почина наскоро преди това./ В хода на играта, показвайки на майка си мат 

с цар и топ срещу цар, и анализирайки семейната шахматограма, Любо 

осъзна, че няма смисъл да се сърди на родителите си. И в шаха и в живота 

те са го научили на това, което са знаели – в шаха – нищо, в живота – 

почти нищо. Старите модели на поведение усвоени в детството на 

„дъските” с родителите могат да бъдат заменени с нови модели на 

поведение и това зависи единствено от него. Последният стар модел, който 

осъзна беше: „Седя и чакам да ми се случи нещо хубаво.” И новия модел: 

„Боря се да ми се случи нещо хубаво.” Осъзнаването чрез шахматната игра 

на собствената отговорност за собствените му ходове в шаха и в живота, 

му дадоха нова перспектива. Вече е включен в екипа на ЦСРИ и се 

подготвя за работа извън центъра.  

He has a past experience at the chess game. During several months he 

himself  learned to make mate with bishop and knight and succeeded to make it 

within three minutes. He was convinced to play chess with his mother. /His 

father died soon before that./ In the course of  the play, showing his mother mate 

with king and rook versus king, and analysing his family chess gram, Liubo 

became aware that there was no meaning to blame his parents. In the chess and 

in the life they have thought him that,  what they had known – in the chess 

nothing, and in the life - almost nothing. The old models of  behavior, adopted 

during childhood  at the chess boards with his parents can be replaced  with new 

models of  behavior and that depends only on him. The last fold model of 

behavior, which he was aware of  was: “I am sitting  and waiting something 

beautiful to happen to me.” And the new model: “I am fighting something 

beautiful to happen to me.” The awareness through the chess game of his own 
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responsibility for his own moves gave him a new perspective. He is already 

included in the CSRI team and prepare himself for a job out of the CSRI. 

6.4.1.3.3.4. Осъзнаване на смисъла на всеки ход в шахмата и в живота. 

6.4.1.3.3.4. Awareness of the meaning of every move in the chess and in the 

life. 

Смисълът на живота и на всеки ход в него, независимо дали върху 

шахматната или върху житейската дъска е постижение на собствената ни 

мисъл. Това е невъзможно без точно дефиниран контекст от дъска, фигури, 

правила и цели, в който умствените усилия да дадат плодове. В програмата 

на ЦСРИ един час седмично е посветен на групата за смисъла в живота. 

/Трето стъпало по стълбата към Стокхолм/ 

The meaning of life and the meaning of every move in it, nevertheless at 

the chess board or at the life board, is achievement of our own thought. It is 

impossible without exactly defined context of  board, pieces, rules, and goals, in 

which our intellectual efforts give fruits. In the CSRI program one hour is 

devoted to the Club “Meaning of  Life” /the third step on the Ladder to 

Stockholm/.  

Описание на случай 

Case description 

Петьо, .... г., диагноза Параноидна шизофрения, с добри шахматни 

умения. Авторът няма спечелена партия срещу него. Години наред той 

беше сред десетте най-добри спортисти на работническите спортни игри от 

отбора на ШК „Човеколюбие”, а след това и от отбора на Община 

Пазарджик. За няколко месеца пое функциите на треньор на шахматния 

клуб. Веднъж каза пред спортистите: „Всеки ход в шаха трябва да има 

смисъл.” На въпроса на автора „А в живота?” отвърна: „Ееее, много е 

трудно.” Петьо така и не прие, че между шаха и живота може да има 

някакви прилики. Имаше високо мнение за себе си и не приемаше съвети. 

Напусна ШК „Човеколюбие” през 2005 г., след като започна работа в 

Община Пазарджик. По шахматните турнири спазваше правилата, но 

извън тях разчиташе, чрез диагнозата си да си издейства отстъпки и 

компромиси от околните. Поради това, че не спазваше правилата в живота, 

постепенно изпадна в изолация и днес никой не иска да има нищо общо с 

него. Най-изявеният спортист от ШК „Човеколюбие” има най-незавидна 

житейска съдба. Това съвпада с данните, изнесени от Кайкамджозов. 

Petio, 30 years old man, with diagnosis Paranoid Schizophrenia, with 

good chess ability. The author has no won game against him.  Several years he 

was among  the ten best sportsmen/sportswomen of the Workers‟ Sports Games 

with team  of the CC „Chovekolubie” and after that with the team of the 

Pazardzhik  Municipality. During several months he has taken up the function to 

be a coach of the team. Once he said to the sportsmen/sportswomen: “Every 

move in the chess has to have meaning.” To the author‟s question: “And what 

about  life?”  he answered: “Eeeee, it is very difficult.” Thus Petio do not accept 
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that there can be any similarities between the chess and the life. He had high 

opinion of  himself  and did not  accept any advices. He left CC “Chovekolubie” 

in 2005, after he was hired by the Pazardzhik municipality. In the chess 

tournaments he kept the rules, but out of them he presumed on his diagnosis to 

obtain concessions and compromises from the people around him. 

Because he did not keep the rules of the life, gradually he fell in isolation 

and today nobody wants to have something in common with him. The most 

eminent sportsman of the CC “Chovekolubie” has a destiny that no one will 

envy. This fits in well with the data published by Kaikamjozov. 

6.4.1.3.3.5. Осъзнаване на ползата от пренасяне на опита, натрупан на 

шахматната дъска, в живота и обратно. 

6.4.1.3.3.5. Awareness of the use of transferring the experience, gained from 

the chess, to the life and vice versa.  

 Сравнителният анализ на случаите на Ани и Петьо показва, че и 

двамата започнаха като клиенти на ЦСРИ. Ани търпеливо и упорито 

пренасяше опита си от шахматната игра към живота и обратно. В шаха 

започна от нула и стигна до първо място на Работническите спортни игри в 

Пазарджик. В живота започна като клиент на ЦСРИ и стигна до Управител 

на Клона на сдружение „Човеколюбие” и ЦСРИ в гр. Септември. Петьо 

търпеливо и упорито отказваше да пренася големия си опит от шаха към 

живота и обратно и стигна до дъното на социалната стълба, а в шахмата не 

отбеляза никакъв напредък. 

The comparative analysis of the cases of Ani and Petio shows that both 

of them began as clients of the CSRI. Ani patiently and stubbornly transferred 

her experience from the chess game to the life and vice versa. In the chess she 

began at the beginning and  reached the first place at the workers‟ sports games 

in Pazardzhik. In the life she began as a client of the CSRI and reached the 

position of the chairwoman of  the branch office of the Association 

“Chovekolubie” in the town of Septemvri. Petio patiently and stubbornly 

refused to transfer his great experience from the chess to the life and vice versa 

and reached the bottom of the social ladder. In the chess he made no progress. 

6.4.1.3.4. Средство за създаване на социални контакти. 

 6.4.1.3.4. A tool for creation of social contacts. 

В контекста на основните човешки ценности /трето стъпало по 

стълбата към Стокхолм/ шахматната игра е чудесно средство за намиране 

на приятели и е освободена от напрежението на въпроса, кой ще победи. 

In the context of the basic human values /third step of the Ladder to 

Stockholm/ chess game is wonderful tool to search out friends and  it is free 

from the tension of the question “Who will win?” 

 6.4.1.3.5. Средство за намиране на съмишленици.  

6.4.1.3.5. A tool for searching out co-thinkers. 
Върху голямата дъска на света големи цели не могат да се 

постигнат без съмишленици. Тренировките по шахмат на голяма дъска със 
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живи фигури допринасят за усвояването на изкуството на преговорите. 

Няма полза от добра идея, ако не можеш да убедиш другите да я приемат и 

да те подкрепят. /Девето и десето стъпало по стълбата към Стокхолм/ 

On the great chess board of the world great goals can not be achieved 

without co-thinkers. Training chess on the great chess board with  living pieces 

contribute to the mastering of the art of negotiations. There will be no use of 

good idea if you can not persuade others to accept it and to support you. /Ninth 

step on the Ladder to Stockholm/ 

6.4.1.3.6. Инструмент, който при правилна употреба въздейства 

комплексно и благотворно върху спортистите, но при неправилна употреба 

може да навреди на спортистите, както всеки друг инструмент.  

6.4.1.3.6. Instrument, which, used appropriately, influences completely and 

beneficially the sportsmen/sportswomen, but when it is used inappropriately, it 

can harm the sportsmen/sportswomen  as any other instrument. 

Шахматен модел на любовта срещу шахматен модел на войната. 

The chess model of love against the chess model of war 

Шахматната игра, която по цял свят се използва като модел на 

войната  в ЦСРИ се използва като модел на любовта. Прави се специално 

разграничение между учебните и бойните партии. В нашата насърчаваща 

съперничеството и издигаща победата в култ култура загубата на 

шахматната дъска, особено в детството и особено при нетактично и грубо 

демонстриране на превъзходство от страна на победителя, може да има 

много психотравмиращо въздействие с последствия за цял живот.     

Съвместното търсене на по-добри ходове за белите и за черните може да 

донесе много по-голямо удоволствие и удовлетворение от свирепата битка 

за доказване, кой е по-силен. 

The chess game, which is used all over the world as a model of war, in 

the CSRI is used as a model of love. A special demarcation is made between 

educational games and battle games. In our encouraging rivalry and  making a 

cult of victory culture loss on the chess board, especially in the childhood and 

especially in the case of  tactless and rude demonstration of superiority on the 

part of the winner can have a very psychotraumatic influence with lifelong 

consequences. A joint search for better moves for black and white can bring 

about more pleasure and satisfaction than ferocious battle for proving, who is 

stronger. 

6.4.1.4. Шахматната игра се практикува освен в класическите 

варианти и като: 

6.4.1.4. The chess game is practised, besides in the classical forms, as:  

6.4.1.4.1. Семеен шахмат  

6.4.1.4.1. Family chess 

  Идеята на семейния шахмат е да се осъзнаят и коригират семейните 

модели на взаимоотношения, които имат много силно влияние върху 

изявите на спортистите на състезания. Всички спортисти се насърчават да 
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играят шах с членовете на семействата си и да анализират моделите си на 

поведение, като заменят неефективните с нови, по-ефективни.  

 The idea of the family chess is participants to become aware of and to 

correct the models of family relations, which have very powerful  influence on 

the results of the sportsmen/sportswomen during the tournaments. All  

sportsmen/sportswomen are encouraged to play chess with the members of their 

families and to analyse the models of their behavior replacing inefficacious ones 

with new more efficacious. 

 Периодично се организират семейни турнири по шахмат. 

Спортистите се насърчават да привличат колкото се може повече роднини 

за съставяне на отбор, с който да участват в турнира. Цялото семейство 

участва като един отбор на една дъска срещу отбора на друго семейство. 

Спечелената при победа точка се умножава по броя на членовете на 

отбора, като наградите са пропорционални на броя на спечелените точки. 

В отбора могат да се привличат и роднини, които не могат да играят шах. 

Очакването е, че участието им в турнира може да ги мотивира да започнат 

да изучават шахматната игра. 

  Family chess tournaments are organized periodically. The sportsmen/ 

sportswomen are encouraged to draw in as many as possible relatives to make a 

team and to take a part in the tournament with them. The whole family 

participates as one team at one chess board against the team of another family. 

The won point is multiplied by the number of the team members. The prizes are  

proportionate to the number of the won points. Relatives, who can not play 

chess, can be drawn in the team. The expectation is that their participation in the 

tournament can motivate them to begin to learn the chess game. 

 В един от турнирите взе участие гросмайстор Н заедно с майка си, 

която не знаеше как се местят фигурите и другите участници му поставиха 

въпроса, защо не и е показал. След този случай се наложи промяна в 

наредбата на турнира – в нечетните кръгове на турнира отборите могат да 

обсъждат ходовете си, а в четните кръгове не могат и се редуват по избран 

от тях ред при изиграването на всеки ход. Така всеки отбор е изправен 

пред дилема – да загуби точки в четните кръгове, отстранявайки по-

слабите членове на отбора или да загуби партията. Всички правила са 

насочени към мотивиране на всички членове на семейството да осъзнават 

и усъвършенстват моделите си на взаимоотношения  в семейството в 

контекста на ясните и непротиворечиви правила на шахматната игра. 

 Приложение 3 [41] 

 Grand master N. together with his mother  took part in one tournament. His 

mother did not know even how to move the pieces and the other participants 

asked him, why he had not shown her, how to move the pieces. This case called 

for a change in the tournament regulation -  during odd number rounds the teams 

can discuss their moves but during the even number rounds they can not speak 

and alternate according to chosen by themselves order to make a move. Thus 
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every team is faced with a difficult dilemma – to lose points during the even 

number rounds removing weak members from the team or to lose the game. All 

rules are directed towards motivation of all members of the families to become 

aware  and to perfect  the models of  the relations in the family in the context of  

the clear and non contradictory rules of the chess game. Application 3 [41] 

6.4.1.4.2. Шахмат с живи фигури. 

6.4.1.4.2. Chess with living pieces 

 Идеята на шахматната игра с живи фигури е спортистите да 

преживеят света като шахматна дъска и живота като партия шах. В двора 

на ЦСРИ има голяма шахматна дъска. Всеки участник има табела с 

шахматна фигура на гърдите и на гърба. Двата отбора – „черни  и „бели” 

обсъждат по между си ходовете и вариантите на играта. Има съдия. Играе 

се за време по шахматен часовник. Няма външен човек, който да казва на 

отбора, какъв ход да играе. Участниците, които са напуснали дъската, 

поради това, че са „взети”, могат да подкрепят своя отбор със съвети 

отвън. Партиите  са тематични – отборите воюват за някаква идея. След 

края на партията се прави разбор на преживяванията на всеки участник и 

се формулират поуки за бъдещето в шаха и в живота. Спортистите 

придобиват самочувствие, че, независимо от диагнозите си, могат да 

участват в обществените процеси и събития и да дават принос в желаната 

от тях посока. 

 The idea of the chess game with living pieces is the sportsmen/ 

sportswomen to experience the world as a chess board and the life as a chess 

game. In the yard of the  CSRI there is a grand chess board. Every participant 

has a signboard with a chess piece on the chest and on the back. The two teams 

– “black” and “white” - discuss among them the moves and the variants of the 

game. There is a judge. Time control is also used. There is not a person outside 

the board to say to the teams what move to make. The participants, who have 

left the board, because they had been “taken”, can support their teams with 

advices from the outside. The games are devoted to specific subjects – the teams 

fight for some idea. After the end of the game the teams make an analysis and 

draw a lesson from it for the future in the chess and in the life. The sportsmen/ 

sportswomen acquire self-confidence that, in spite of their diagnoses, they can 

participate in the public process and events and to contribute in the desired 

direction.   

 Описание на случай:  

Case description: 

  

 По време на предизборната кампания за Народно събрание през 2013 

г. ШК „Човеколюбие” организира мач по шахмат с живи фигури в две 

партии между отборите на ГЕРБ и опозицията. Мачът се проведе на 

голямата шахматна дъска на централния площад в гр. Пазарджик. Бяха 

поканени предизборните щабове на всички политически партии в 
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Пазарджик да се включат в мача. От ПП ГЕРБ отказаха участие с мотив, че 

„Не може хора да се местят като фигури”. Въпреки това изпратиха 

представител – Петьо / виж т. III. 6.4.1.3.3.4./  

 During the election campaign for the National Assembly in 2013 CC 

“Chovekolubie” organized a chess match with living pieces in two  games 

between  the team of the fans of the political party GERB and the opposition. 

The match was hold on the grand chess board at the central square in 

Pazardzhik. Invitations  to election staffs of all political parties were sent. The 

staff of the PP GERB refused participation  for reason that: “ The people can not 

be moved like pieces.” In spite of that they sent a representative – Petio. /see 

p.III.6.4.1.3.3.4./ 

 Той взе участие само в първата партия. Не се включи в обсъждането 

на ходове и варианти. Не направи нито едно предложение за ход. 

Приличаше на човек, който никога не е играл шах. Авторът нямаше 

възможност да разговаря с него след мача. Предположението за 

поведението на Петьо е, че той никога не е участвал в шахматни партии с 

живи фигури и има проблем с умението да преговаря с други хора, което 

не му се налага на малката шахматна дъска.  

 He took part only in the first game. He did not participate in the discussion of 

the moves and variants. He did not make any suggestion for a move. He looked 

like a   man, who had never played chess. The author did not succeed to talk 

with Petio after the match. The supposition about his behavior is  that he have 

never participated in the chess games with living pieces and he has a problem to 

negotiate with other people, which is not necessary at the small chess board. 

 От другите политически партии дойде един кандидат за народен 

представител от ПП РЗС, който се включи в средата на  втората партия и 

не се отличи с оригинални идеи.  

 From the other political parties came one candidate for deputy /from PP 

OLJ/, who joined in the middle of the second game and did not distinguish with 

original ideas. 

 Спортистите от ШК „Човеколюбие” участваха с ентусиазъм в двата 

отбора според политическите си предпочитания. При последващото 

обсъждане една от участниците – Ани – заяви: „Там, където има честни 

отношения, политиците ги няма.” 

 The sportsmen/sportswomen  of the  CC “Chovekolubie” participated 

with enthusiasm in both teams according to their political preferences. During 

the following discussion one of the participants – Ani – said: “Where there are 

honest relations there aren’t any politicians.” 

 Описаният случай е илюстрация на шахматния  модел на политиката 

/виж т. II.4.4.1./ и кореспондира с Програма „Гражданско образование и 

възпитание”на ЦСРИ „Човеколюбие” /Приложение 4 и 5/ [41] 
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 The described case  is an illustration of the chess model of politics /see p.   

II.4.4.1./ and correspond with the program “Civic education” of the CSRI 

“Chovekolubie”. /Application  4 and 5/ [41] 

6.4.1.5. Спортистите на шахматен клуб “Човеколюбие” тренират и участват 

в състезания по други спортове – лека атлетика, тенис на маса и печелят 

награди. Това е пример за активиране на биологично ниво и комплексно 

развитие на организма като био-психо-социално единство. 

6.4.1.5. The sportsmen/sportswomen of  the chess club “Chovekolubie” train 

and participate in other sports tournaments – track-and-field athletics, table 

tennis and win prizes. This is an example of activation of the biological level 

and complex development of the organism as bio-psycho-social unity. 

 Роля на стълбата на планинското майсторство. Спортистите редовно 

правят походи в планината с цел да развият физическата си сила и 

издържливост, способността си да се ориентират в непозната обстановка. 

През 2015 г. група спортисти се изкачиха на връх Мусала. 

 The role of the Mountain Mastery Ladder - the sportsmen/ sportswomen 

regularly climb the mountains in order to develop physical strength and 

hardiness and ability to find their bearings in unknown situation. In 2015 a 

group of them climbed the Musala peak - the highest peak in the entire Balkan 

Peninsula, standing at 2,925 m (9,596 ft). 

6.4.1.6. Спортистите на шахматен клуб “Човеколюбие” тренират системно 

визуализация на приликите и разликите между шахматната игра и 

живота.  

6.4.1.6. The sportsmen/sportswomen of the chess club “Chovekolubie” train 

visualization systematically of the similarities and dissimilarities between the 

chess game and the life. 

 Ролята на стълбата на Кен Уилбър е да мотивира спортистите да се 

изкачат от ниво на конкретните операции – спазване на правила, към 

нивото на формалните операции – осъзнаване, създаване и промяна на 

правилата и в последствие към нивото на визия-логика – интегриране на 

гледните точки на всички участници в играта. 

 The role of the Ken Wilber Ladder is to motivate the sportsmen/ 

sportswomen to climb from the level of the concrete operations – to keep rules,  

to the level of formal operations – awareness, creation and change of the rules 

and later to the level of vision-logic – the ability to integrate the view points of 

all participants in the game. 

6.4.1.7. Взаимоучителен метод на тренировка – всеки, който е изкачил 

едно стъпало по стълбата на шахматното майсторство става треньор на 

следващия го на по-ниското стъпало спортист. Още на първото стъпало по 

стълбата на шахматното майсторство – мат с цар и топ срещу цар – всеки 

спортист е насърчаван да предава опита си на новопостъпващите.  

6.4.1.7. Mutually training method – everybody, who have climbed one step on 

the Ladder of Chess Mastery became  a coach to the following on the lower step 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain
https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Peninsula
https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Peninsula
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sportsman/sportswoman. While on the first step of the Ladder of Chess Mastery 

– mate with king and rook versus king – every sportsman/sportswoman is 

encouraged to pay his/her experience forward  to the newly incoming. 

  

 Описание на случай 

 Case description 
 За илюстрация на ролята на стълбата на шахматното майсторство 

авторът предлага следния случай от 2011 г. В ЦСРИ постъпи на работа по 

проект нов психолог- Криси. Тя трябваше в рамките на един месец да 

покрие входното ниво за екипа. Едно от изискванията е да се научи да 

прави мат с цар и топ срещу цар за една минута. Криси помоли Георги за 

помощ. Георги и каза: „Мат с цар и топ е много ниско, дай мат с офицер и 

кон.” Мат с цар и топ е първото стъпало по стълбата на шахматното 

майсторство. Мат с офицер и кон  е третото стъпало по стълбата на 

шахматното майсторство 

 The author offers the following case from 2011 to illustrate the role of the 

Ladder of Chess Mastery. Krisi enter the service of psychologist in a new 

project in the CSRI. She had to cover the entry level for the team during the first 

month. One of the requirements is to learn to make mate with rook and king 

versus king in a minute. Krisi asked Georgi to help her. Georgi said: “Mate with 

rook and king is very low, let‟s play mate with bishop and knight.” The mate 

with rook and king is the first step on the Ladder of Chess Mastery. The mate 

with bishop and knight is the third step on the Ladder of Chess Mastery. 

 Кой е Георги? Клиент на ЦСРИ с прекъсвания от 2008 г.  На 32 г. 

/към 2011г./ От раждането си до 2008 г. е живял по домове за сираци и 

хора с увреждания. Под пълно запрещение, умствена изостаналост и 

епилепсия. Не можеше да говори, да чете и да пише. Беше много 

конфликтен. Започна да учи шах в ЦСРИ. В описваната по-горе случка 

Георги се шегуваше с психоложката. Случката е илюстрация на принципа, 

че по стълбата на шахматното майсторство дипломите и претенциите 

нямат значение. Това, което има значение е какво знаеш и можеш. И, че 

всеки, който се е изкачил на някое стъпало по стълбата на шахматното 

майсторство, може да помогне на всеки, който още не го е изкачил. 

 Who is Georgi? He has been a client of the CSRI intermittently since 

2008. He was 32 years old in 2011. From his birth till 2008 he has lived in  

orphanages and institutions for disabled people. He was under full judicial 

disability, diagnosed with mental retardation and epilepsy. He could not speak, 

read and write. He was very irascible. He began to learn chess in the CSRI. In 

the described above occurrence Georgi made a joke with the psychologist. The 

occurrence is an illustration of the principle that on the Ladder of the Chess 

Mastery diplomas and pretentions have no importance. The only importance is 

what you know and what you can. And that everybody, who have climbed some 

step on the Ladder of the Chess Mastery, can help everybody who still have not. 
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6.4.1.8. Оспорването на треньорския авторитет се насърчава. Всеки 

спортист се насърчава да търси и предлага по-добри ходове от 

предложените от треньора, с цел да развие самочувствието си и 

преодоляване на страха от авторитети от всякакво естество – спортни, 

родителски, административни, политически. 

6.4.1.8. The challenge of the coach authority is encouraged. Every 

sportsman/sportswoman is encouraged to search for and to offer better moves 

than those offered by the coach in order to develop his/her self-confidence and 

to overcome the fear of authorities of any kind – sports, parental, administrative, 

political. 

За илюстрация авторът предлага следния случай: 

 След проведен вътрешен турнир по шахмат в ЦСРИ с участието на 

хора от екипа и клиенти, сред клиентите започна брожение заради 

наградите. Наградите бяха парични и се определяха от броя на спечелените 

точки, така че дори последния в класирането да получи награда, ако има 

половин точка. Това се прави с цел да се мотивират всички участници за 

пълноценно участие в турнира до последния кръг. Известно е, че при 

турнири с първа, втора и трета награда участниците, които загубят шанс за 

награда, губят и мотивацията си за пълноценно участие. 

The author offer the next case for illustration: 

After the  internal chess tournament in the CSRI with the participation of 

people from the team and the clients a discontent was rife among the clients 

because of the prizes. There were money prizes and they depended on the 

number of the won points, so that even the sportsman/sportswoman in the last 

position to receive a prize if he/she had a half point. The purpose is to motivate 

all participants to full value play till the final round. It is known that in the 

tournaments with first, second and third  prize the participants, who lose the 

chance for a prize, lose  their motivation to full value participation. 

Недоволството беше по повод на това, че хора от екипа на по-задни 

места в класирането са получили по-големи награди и изглеждаше 

основателно на пръв поглед. Обикновено хората с психиатрични диагнози 

потискат недоволството си от страх да не бъдат изпратени на болнично 

лечение. Те имат горчив опит от миналото си. В живота, като игра с неясни 

правила, субективното мнение на околните почти винаги натежава. В 

ЦСРИ „Човеколюбие” правилата са много ясни и точни, както в 

шахматната игра,  всяка седмица има по един час  група за честни 

отношения, и всички са насърчавани и окуражавани да си отстояват 

позициите и правата си, ако са убедени в правотата си. 

The discontent was on the occasion of the fact that the team members in 

the lower positions in the tournament had received bigger prizes and it seamed 

well-founded at the first glance. Usually the people with psychiatric diagnoses 

repress their discontent for fear of sending them in hospital. They have bitter 

experience from the past. In the life as a game with unclear rules subjective 
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opinion of the people around them almost always outweighs. In the CSRI 

“Chovekolubie” the rules are very clear and exact as well as in the chess game. 

Every week there is an hour for the Honest Relations Group and all people are 

encouraged to stand their grounds and rights if they are convinced in their 

rightness. 

Недоволството се разрастваше докато достигна до автора, който бе 

в ролята на психиатър-консултант, член на екипа и участник в турнира. 

Успокоението дойде след предложеното обяснение. Наградният фонд за 

клиентите се осигурява от бюджета на ЦСРИ. За да има награди и за 

хората от екипа авторът дари сума равна на наградния фонд. Понеже 

техният брой е по-малък от броя на клиентите се оказа, че наградите им са 

по-големи, въпреки, че са се класирали на по-задни места. Обяснението 

прекрати недоволството, защото всички се съгласиха, че няма 

несправедливост или дискриминация. 

The discontent increased  till reached the author, who was in the role of 

psychiatrist-consultant, team member and participant in the tournament. The 

relief came after the offered explanation. The prize fund for the clients was 

provided from the budget of the CSRI. In order to have prizes for the team 

members the author donated a sum equal to the prize fund. Because the number 

of the team members was smaller than the number of the clients it turned out 

that their prizes were bigger although their lower positions. The explanation put 

an end to the discontent because all agreed that there was no unfairness or 

discrimination. 

Изглежда парадоксално, че хора от екипа се класират на по-задни 

места. Това се получава, защото между клиентите има хора с 

дългогодишен шахматен опит, а в екипа, поради текучеството в следствие 

на ниските заплати, постъпват хора, които никога не са играли шах. Виж т. 

III. 6.4.1.7. 

It seems paradoxically that team members were at lower positions. This 

happens because among the clients there are people with many years of chess 

experience and in the team because of the fluctuations due to the low salary 

enter people who have never played chess. See p. III. 6.4.1.7. 

6.4.1.9. Приоритет на основните човешки ценности – честни отношения, 

любов, взаимопомощ, смисъл в живота - пред спортните постижения. 

Третото стъпало по стълбата към Стокхолм е тест за поставените на 

второто стъпало цели и гласи, че никоя цел не е достойна за постигане, 

включително победа на шахматната дъска, ако при това ще бъда погазена 

някоя от основните човешки ценности. 

6.4.1.9. Priority of the basic human values – honest relations, love, mutual 

help, meaning of life – to sports achievements. The third step on the Ladder to 

Stockholm is a test for the desired state of the object /the second step on the 

Ladder to Stockholm/. It means that no one goal is worthy of achieving, 
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including the victory on the chess board if any of the basic human values will be 

violated. 

Откъс от писмо  на  Р. Атанасов до управителя на сдр.„Човеколюбие”  

„...Сегашният отборен семеен турнир по шахмат е уникален по замисъла 

си и изпълнен на максимално високо ниво. Въпреки участието на 

психиатрични пациенти, въпреки финансовите награди и силната 

конкуренция в сравнение с посочените по-горе турнири, тук атмосферата 

беше по-дружелюбна. Дисциплината е идеална, няма спорове и 

конфликти, въпреки, че участниците имат пропуски в познаването на 

шахматната игра и нейните сложни правилници. Изключителен „феър 

плей”. Няма регистрирани нечестни опити или други трикове за 

объркване или други въздействия върху противника. Всички започват 

кръговете при повишен интерес и мотивация, никой не закъснява. Всички 

се стремят да се учат и да си помагат.  

         Позитивна и увличаща атмосфера... 

         Много успешна иновация на Сдружение „Човеколюбие” – 

поздравления!” /Приложение 1/ 

A fragment of a letter of R. Atanasov to the chairwoman of the Associaton 

“Chovekolubie”:  

“...The present team family chess tournament is unique in its intention and is 

executed at maximum high level. In spite of the participation of psychiatric 

patients, in spite of  the cash prizes and strong competition in comparison with 

the pointed above tournaments, here the atmosphere is friendlier. The discipline 

is perfect, there are no quarrels and conflicts although the participants have 

gaps in the knowledge of the chess game and its complicated  regulations. 

Superb “fair play”. No unfair attempts or any other tricks to confuse or 

influences on the opponent are registered. All begins rounds with heightened 

interest  and motivation. Nobody is late. Everybody aspire to learn and to help. 

 Positive and fascinating atmosphere... 

  Very successful innovation of the Association “Chovekolubie”. 

Congratulations! /Application 1/ 

6.4.1.10.Популяризиране на идеите на шахматен клуб “Човеколюбие”.  

Всеки спортист в ШК „Човеколюбие” е мотивиран от 

положителните преживявания и промени да споделя опита си с хора извън 

клуба. / Осмо стъпало  по стълбата към Стокхолм/. Често на обсъждания се 

констатира, че извън ЦСРИ основните човешки ценности редовно се 

пренебрегват. Всички са насърчавани, ако искат промяна да работят за нея 

и че светът може да стане по-добро място за живеене, ако повече хора 

положат усилия.                                                                

6.4.1.10.  Making the ideas of the chess club “Chovekolubie” popular.  

Every sportsman/sportswoman in the CC “Chovekolubie” is motivated 

by the positive  experiences and changes to share his/her knowledge with the 

people out of the club. /Eighth step on the Ladder to Stockholm/ Often in the 
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discussions people note that out of the CSRI the basic human values are 

habitually disregarded. All people are encouraged if they want a change to work 

for it and that the world can become better place to live if more people make 

efforts.  

 

ІV. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО. 

IV. ANALYSIS OF THE SURVEY RESULTS 

1. Използване на субективните самооценки на спортистите. 

1.1.“Неща, които по-рано ми отнемаха час и половина, сега ми отнемат 

половин час”,  

1.2. “Животът ми се промени на 180 градуса”  

1.3.“Забелязах, че когато играя шах с баща ми, той не може да отхвърли 

мнението ми, защото има обективни критерии за по-добрите ходове.”  

1.4. „...когато напише ОТ човек се среща очи в очи с набора от знания, 

които има или по-скоро няма и начина, по който живее. Защото уж 

всичко ни е в главата, но когато се напише се оказва, че в главата си 

имаме неща, за които не сме се замисляли или имаме знания, които не 

ползваме...”  

1. Using the subjective self-assessments of the sportsmen/sportswomen. 

1.1. “Things, that earlier have took me an hour and a half, now take me a half 

hour.” 

1.2. “My life turned around 180 degrees.” 

1.2. “I noticed, that when I was playing chess with my father, he could not reject 

my opinion because there are objective measures for better moves.” 

1.4. “...when someone wrote a general theory he/she meets face to face the 

grand total of the knowledge he/she has or has not and the manner of living. 

Because as if all is in the mind, but when it is written it turned out that in the 

mind there are things we have never thought about or we have knowledge we 

never use...” 

2.Използване на субективните оценки на близките на  спортистите. 

 “Я, аз съм имала умен син!”  

„Забелязах, че като включа нови модели и сина ми включва нови модели.” 

2. Using the subjective assessments of the relatives of the 

sportsmen/sportswomen. 

“Look, I have had a smart son!” 

“I noticed that, when I switch on a new models of behavior, my son switch on 

new models of behavior too.” 

3. Използване на  оценки на служители на институции, преподаватели и  

хабилитирани лица при срещите им със спортистите. 

3. Using the assessments of the officers in institutions, lecturers and having 

academic rank persons, when they meet the sportsmen/sportswomen. 

3.1. Служители от Районна дирекция „Социално подпомагане” Пазарджик. 

Всяка година клиентите на ЦСРИ „Човеколюбие” се явяват в РДСП за 
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продължаване на договора за социалната услуга. Мнението на 

служителите. „При всеки следващ договор ние виждаме различни хора.” 

3.1. Officers in the Regional administration “Social Assistance” /RASA/  

Pazardzhik. 

Every year clients of the CSRI “Chovekolubie” report to the /RASA/  to 

continue the social service contract. The opinion of the officers: “At every next 

contract we see different people.” 

3.2. Становище на гл. ас. Р. Атанасов /Приложение 1/ 

3.2. Position of Ass. Prof.  RadislavAtanasov /Application 1/ 

3.3. Проф. Д-р В. Акабалиев и доц. Д-р Р. Бостанджиев, психиатри,  при 

посещение в Център „Човеколюбие” попитаха, кои са пациентите. Това е 

косвена висока оценка за резултатите от приложението на универсалния 

шахматен модел, защото за опитни специалисти, като гореспоменатите не 

е проблем в други условия не само да различат хора с психични 

разстройства, но и нерядко да поставят диагнози по външния вид. 

3.3. Prof. Dr. V. Akabliev and Doc. Dr. R. Bostandzhiev – psychiatrists, during 

their visits in the CSRI “Chovekolubie” asked: “Who are the patients?” This is 

indirect high  opinion of the results of the universal chess model application, 

because for the skilled specialists like them it is not a problem in other situations 

not only to pick out people with mental disorders, but quite often to made 

diagnoses in appearance. 

3.4. Препоръка от доц. В. Боянова. / Приложение 2/ 

3.4. Recommendation of Doc. V. Bojanova  /Application 2/  

3.5. При едно обучение с преподаватели от Софийски университет 

„Климент Охридски” през 2011 г, в което участваха спортисти от ШК 

„Човеколюбие” с психиатрични диагнози и професионалисти от други 

социални служби, всички преподаватели спонтанно изразиха учудването 

си, че хората с  психиатрични диагнози от „Човеколюбие” се представят 

по-добре от професионалистите от другите служби. /По данни на 

управителя на ЦСРИ „Човеколюбие”/ 

3.5. During a training with the lecturers from the Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” in 2011, in which sportspeople with psychiatric diagnoses from the 

CC “Chovekolubie” and professionals from other social services took part, all 

lecturers spontaneously express wonder, that people with psychiatric diagnoses 

from “Chovekolubie” present themselves better than the professionals from the 

other services / According to the data given by the chairwoman of the CSRI 

“Chovekolubie”/ 

Субективните мнения не са на почит в науката. В случая те се 

цитират заедно с цитираните по-горе като аргумент за положителното 

влияние на универсалния шахматен модел върху психичното състояние на 

спортистите и семействата им, което служи като база за постигане на 

описаните по-долу успехи в спортната област, които иначе не биха били 

възможни. 
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Subjective opinions are not in favour with the science. In this case they 

are quoted together with quoted above as an argument for the positive influence 

of the universal chess model on the mental condition of the sportspeople and 

their families, which serves as a basis for achieving the described below 

successes in the sports area, which otherwise would not be possible. 

4. Спортни резултати и постижения 

4.1. От 2003 г. до 2011 г. всяка година спортист от ШК “Човеколюбие” е в 

десетката на най-добрите спортисти в общинските работнически спортни 

игри в Пазарджик.  

4.2. От 2007 г. до 2015 г. женският отбор по шахмат на Сдр. 

“Човеколюбие” се класира на първо място в състезанието по шахмат на 

общинските работнически спортни игри в Пазарджик.  

4.3. Купа “Треньор № 1” от шахматния турнир в Димитровград 2013 г. 

4. Sports results and achievements 

4.1. From 2003 to 2011 every year a sportsman/sportswoman from CC 

”Chovekolubie” is in the ten of the best sportspeople of the municipal workers‟ 

sports games in Pazardzhik. 

4.2. From 2007 to 2015 the Association “Chovekolubie” women‟s chess team 

placed first in the chess tournament of the municipal workers‟ sports games in 

Pazardzhik. 

4.3. Cup “Coach № 1” from the chess tournament in 2013 in Dimitrovgrad. 

5. Приноси за развитието на шахматната игра като спорт със социално 

значими приложения.  

5. Contributions to the development of the chess game as a sport with socially 

significant applications. 

5.1. ШК “Човеколюбие” организира първия в света национален турнир по 

семеен шахмат. 

5.1. CC “Chovekolubie” has organized the first in the world national family 

chess tournament. 

5.2. ШК “Човеколюбие” организира първия в света национален турнир по 

шахмат със живи фигури. 

5.2. CC “Chovekolubie” has organized the first in the world national chess 

tournament with living pieces. 

5.3. ШК “Човеколюбие” организира първия в света мач по шахмат със 

живи фигури между отбори на фенове на управляващи и опозиция с 

участието на представители на политически партии.  

5.3. CC “Chovekolubie” has organized the first in the world chess match  with 

living pieces between fans of the governing party and the opposition with the 

participation of the representatives of the political parties. 

5.4. Спорт за хора с психиатрични диагнози. 

ШК “Човеколюбие” организира първите в света спортни състезания за 

хора с психиатрични диагнози – пет национални и един международен 

турнир по шахмат 
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5.4. Sport for people with psychiatric diagnoses. 

CC “Chovekolubie” has organized first in the world sports contests for people 

with psychiatric diagnoses – five national and one international chess 

tournaments. 

5.5. Спорт за социално интегриране на маргинализирани групи. 

5.5. Sport for social integration of marginalized groups. 

Участието в турнири за хора без увреждания в Пазарджик, 

Димитровград, Тетевен и др. допринася за укрепването на самочувствието 

на спортистите от ШК “Човеколюбие” като пълноценни граждани на 

обществото и като пълноценни участници в организирания спортен живот 

на регионално, национално и международно ниво. 

The participation in the tournaments for people without disabilities in 

Pazardzhik, Dimitrovgrad, Teteven and other cities contributes to the increase  

of the self-confidence of the sportspeople from the CC “Chovekolubie” as 

citizens of full value in the society and participants of full value in the organized 

sports life at regional, national and international level.  

В турнирите организирани от ШК “Човеколюбие” участват освен 

хора с психични проблеми и представители на други малцинствени групи – 

роми, израснали в домове за сираци, както и хора, които не могат! да 

играят шах, като участници в семейните отбори в семейните турнири и в 

шахматните мачове и турнири с живи фигури. 

In the tournaments, organized by the CC “Chovekolubie”, take part 

representatives of other minority groups besides the people with mental 

problems – Gypsies, grown in orphanages as well as people, who can not! play 

chess as members of the family teams in family tournaments and in chess 

matches and tournaments with living pieces . 

5.6. Спорт за моделиране и цивилизоване на социални явления като 

политическата борба. 

5.6. Sport for molding and civilizing of social phenomena like political struggle. 

Организираните мачове по шахмат с живи фигури между  

привърженици на управляващи и опозиция и между симпатизанти на 

управляващи и протестиращи допринасят за издигане на политическата 

култура и осъзнаване на личната отговорност както на спортистите, така и 

на публиката в политическия живот на общинско, национално и 

европейско ниво. 

The organized chess matches with living pieces between fans of the governing 

party and the opposition and between the sympathizers of the governing parties 

and protesting people contribute to the raising political culture and awareness of 

the  personal responsibility of the sportspeople as well as of the public in the 

political life at the municipal, national and European level. 

6. Принос в развитието на теорията на шахматната игра. 

7. Contribution in the development of the chess theory.  
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 Разработена е теория на мата с цар, офицер и кон срещу цар. Публикувана 

в книгата Човешката игра  на Бенко Русев, изд. „Българи”, София 2015 г. 

[17, с.195-203] 

A theory of the mate with king, bishop and knight versus king was worked out. 

Published in the book Човешката игра  на Бенко Русев, изд. „Българи”, 

София 2015 г. [17, p.195-203] 

7. Мотивация за повишаване на образованието: 

7.Motivation for  further education  

Двама спортисти завършиха курсове за съдии по шахмат и двама 

души завършиха курс следдипломна квалификация за треньори по шахмат 

в Национална спортна академия В. Левски, София. 

Two sportspeople finished course for chess arbiters  and two sportspeople 

finished course for chess coaches in the CENTER FOR POST-GRADUADE 

STUDIES of the NATIONAL SPORTS ACADEMY “V. LEVSKY”, SOFIA. 

„Върху даден набор от данни винаги може да се изгради повече 

от една научна конструкция. ” [14, с.93] 

“On a given set of data more than one scientific construction can be 

built” [14, с.93] 

Описаните случаи на Ани и Петър са израз на една закономерност 

при спортистите в ШК „Човеколюбие”, открояваща се все по-ясно в 

течение на годините. Тези, които до постъпването си никога не са играли 

шахмат или са на първите стъпала по стълбата на шахматното 

майсторство, са много склонни да пренасят опита си от шахматната дъска 

към житейските ситуации и постигат напредък по всички стълби. Тези, 

които при постъпването си  са на по-високите стъпала по стълбата на 

шахматното майсторство, не са склонни да пренасят опита си от 

шахматната дъска към житейските ситуации и не постигат напредък по 

нито една от стълбите, а с годините се отбелязва социална деградация, 

последваща първоначалното подобрение. Обяснението на автора е, че 

поради превъзходството си  на шахматната дъска, тези спортисти гледат с 

пренебрежение на околните, не приемат съвети, не са склонни да 

ревизират житейските си възгледи, повтарят едни и същи грешки, ефектът 

от които се натрупва с времето и води до негативно развитие на живота им. 

Този проблем изисква по-задълбочено изследване и ще бъде обект на 

бъдещо проучване. 

The described cases of Ani and Peter are a mark of  a regularity with the 

sportspeople of the CC “Chovekolubie”, which is outlining itself increasingly 

clear in the course of the years. Those, who till the entering had never played 

chess or had been in the beginning of the Ladder of the Chess Mastery, are very 

open to transfer their experience from the chess board to the life situations and 

make advance on all ladders. Those, who at the entering were on higher steps of 

the Ladder of the Chess Mastery are not open to transfer their experience from 

the chess board to the life situations and make no advance on all ladders and              
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a social demotion, following the initial advance. was seen during the years. The 

author‟s explanation is that, because of their excellence at the chess board, these 

sportspeople disregard other people, do not accept advices, are not open to 

revise their outlook on life and repeat the same mistakes again and again. The 

effect of their mistakes mounts up during the years and leads to negative 

development of their life. This problem needs more extensive research and will 

be object of a future studying. 

Някои от спортистите, които не проявиха интерес към стълбата на 

шахматното майсторство, постигнаха успех в живота, чрез умело 

използване на скромния си шахматен опит. Жена с шизофрения, която 

десет години е живяла затворена в една стая с пенсия по болест, вече десет 

години работи на пълен работен ден и от 2015 г. е без пенсия.  

Some of the sportspeople, who did not show interest in climbing the 

Ladder of the Chess Mastery, achieved success in life using cleverly their 

humble chess experience. A woman with schizophrenia, who had lived ten years 

closed in one room with a disablement pension, has already been working for 

ten years full-time employment and since 2015 without pension. 

 

V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ. 

V.  CONCLUSIONS AND  RECOMMENDATIONS 

1. Изводи 

1. Conclusions 

1.1. Усещане в автора за неограничените възможности на универсалния 

шахматен модел. Този модел описва света като безкрайна мрежа от 

взаимни зависимости. Необходима е екстраординерна наука за да се опише 

новата парадигма, която универсалния шахматен модел предполага. 

Настоящата работа е един опит да се привлече вниманието на научната 

общност върху необятните възможности, които се откриват пред науката. 

1.1. The author‟s sense of the unlimited possibilities of the universal chess 

model. This model describes the world as an infinite network of mutual 

dependencies. Extraordinary science is needed to describe the new paradigm, 

which  the universal chess model imagine. The present work is an attempt to 

attract the attention of the scientific community to the infinite possibilities 

revealed before the science. 

1.2. Получените експериментални данни са в подкрепа на хипотезата. 

1.2. The got experimental data sustain the hypothesis.  

1.3. Темата спорт за хора с психиатрични диагнози може да се счита за 

поставена за дискусии в научната и спортната общност. 

1.3. The subject sport for people with psychiatric diagnoses can be considered to 

be laid for discussions before the scientific and sports community. 

1.4. В контекста на универсалния шахматен модел нормалната наука 

решава задачи в рамките на определени дъска, фигури, правила и цели -, 

така наречената парадигма. Когато възникнат задачи, които нямат решение 
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в тези общоприети параметри, тогава на помощ идва екстраординерната 

наука, която формулира нови по-всеобхватни дъска, фигури, правила и 

цели. В новата парадигма има пространство за старата парадигма и за 

нерешимите задачи. 

1.4. In the context of the universal chess model the normal science solves 

problems in the frame of a definite chess board, pieces, rules and aims – so 

called paradigm. When problems emerge, which can not be solved in these 

commonly accepted parameters, then extraordinary science come to someone‟s 

aid and formulates new  more all-embracing board, pieces, rules and aims. In the 

new paradigm there is room for the old paradigm and for the insoluble problems. 

Авторът смята, че за решаване на изследваните в настоящата 

дипломна работа проблеми е необходима екстраординерна наука.  

Неизследваната територия между психиатрията, спорта и шахматната игра 

не може да се включи в парадигмата на  нито една   от трите области. 

Необходима е нова по-всеобхватна интегрална парадигма за решения в 

тази интердисциплинарна област. 

The author thinks that for solving the investigated in the present study 

problems an extraordinary science is needed. The unstudied territory between 

psychiatry, sport and chess game can not be included in the anyone of  the three 

areas. There is a need of a new more all-embracing integral paradigm for 

solutions in this interdisciplinary area. 

1.5. Възможностите на автора и екипа да постигнат по-широкообхватни 

цели със собствени сили и средства са недостатъчни. 

1.5. The potentialities of the author and his team to achieve more embracing 

aims within their own power and means are insufficient. 

2. Препоръки 

2. Recommendations 

2.1. Да продължи разработването и изследването на възможните 

приложения на универсалния шахматен модел в различни области на 

спорта, науката и живота. 

2.1. To continue work on the investigation of the possible applications of the 

universal chess model in various areas of sports, science, and life. 

2.2. Да се привлекат учени от Национална спортна академия, Медицинска 

академия, Софийски университет “Кл. Охридски”, Нов български 

университет, Българска академия на науките и др. за формиране на 

мултидисциплинарен екип на високо научно ниво за провеждане на 

комплексни и задълбочени научни изследвания по темата. 

2.2. To attract scientists from National Sports Academy, University of  

Medicine, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, New Bulgarian University, 

Bulgarian Academy of Sciences and others to form a high level 

multidisciplinary team for implementation of complex and profound 

investigation on this topic. 
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2.3. Привличане на финансови средства чрез проекти за адекватно 

финансиране на научните изследвания. 

2.3. To attract financial resources through projects for adequate funding of the 

scientific investigations. 

2.4. ШК “Човеколюбие” да кандидатства повторно в Българската 

параолимпийска асоциация и при отказ да заведе дело по закона за защита 

от  дискриминация. 

2.4. The CC “Chovekolubie” to apply again for membership in the Bulgarian 

Paralympic Association and in case of refusal  to go to law according to the  

Law against Discrimination. 

2.5. ШК “Човеколюбие” да направи предложение до НСА за програма за 

насърчаване на развитието на  спорта за хора с психични разстройства. 

2.5. The CC “Chovekolubie” to make a tender to the National Sports Academy 

for a program encouraging development of sports for people with mental 

disorders. 

2.6. ШК “Човеколюбие” да направи предложение до Министерството на 

младежта и спорта България и НСА да станат съорганизатори на първите 

Световни спортни игри за психично здраве. 

2.6. . The CC “Chovekolubie” to make a tender to the Ministry of Youth and 

Sports Bulgaria and National Sports Academy to be the co-organizers of the first 

World Sports games for mental health. 

2.7. Да се предложи на Министерството на образованието и науката 

въвеждане в училищата от първи до дванадесети клас на час по 

психическо възпитание заедно с часа по физическо възпитание. 

2.7. To make a tender to the Ministry of Education and Science to introduce in 

schools from the first to the twelfth class a mental education lesson together 

with the physical education lesson. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

APPLICATIONS 
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TO  

THE CHAIRWOMAN OF  

THE ASSOCIATION “CHOVEKOLUBIE”  

 PAZARDZHIK CITY 

 

 

 

DEAR MRS. KUZERMANOVA, 

The tournaments, to which I have been an arbiter since the beginning of 

the 2012, are about ten. Among them there were student tournament, child 

tournament, veteran tournament, international tournament, individual and team 

tournaments, European Armenian tournament. I visited the Center 

“Chovekolubie” 2-3 times during the last several years. 

The present team family chess tournament is unique in its intention and is 

executed on maximum high level. In spite of the participation of psychiatric 

patients, in spite of  the cash prizes and strong competition in comparison with 

the pointed above tournaments, here the atmosphere is friendlier. The discipline 

is perfect, there are no quarrels and conflicts although the participants have gaps 

in the knowledge of the chess game and its complicated  regulations. Superb 

“fair play”. No unfair attempts or any other tricks or influences on the opponent 

are registered. All begins rounds with heightened interest  and motivation. 

Nobody is late. Everybody aspire to learn and to help. 

 Positive and fascinating atmosphere. There were audience at the 

tournament. 

Very successful innovation of the Association “Chovekolubie”. 

Congratulations! 

 

07 October 2012 

Pazardzhik city 

 

Signature: ................................ 

Chief Arbiter:  Ass. Prof. Radislav Atanasov 

Chess Lecturer in the National Sports Academy – Sofia 

International Chess Arbiter 

Senior Coach of the International Chess Federation 

Chairman of the Chess in School Commission 

 of the Bulgarian Chess Federation and a Member of the 

respective commission of the  International Chess Federation 

Psychologist, Master of sports 

 

 

 

 



92 

 

 



93 

 

 

RECOMMENDATION 

 

 

 

From reader Verzhiniya Boyanova, lecturer in the Department 

“Social Work”  of the Sofia University “St. Kl. Ohridski” 

 

 

 

I have known my colleagues from Association “Chovekolubie”, 

Pazardzhik city since 2011, when I took part in the project “Life in the 

community”. I was deeply impressed with the high level of professionalism of 

the team and the clients of the Association, who took part in the training. They 

definitely were outlined against the other participants with their active 

participation, initiative, creativity, innovativeness. 

In 2013 I visited CSRI  “Chovekolubie” together with my students in 

the fourth course, subject “Social Activities”, where the versatile activity of the 

Center was  presented to us in detail. We had the opportunity to play chess on 

the big chess board all together – the students, the clients and the team. And here 

it is  relevant to share and to put into words my positive attitude and impressions 

toward the use of the chess model in the work with this target group – mental 

health users, through which the clients are more emancipated, more 

independent, and searching for adequate decisions of different personal and 

social problems in dialogue and cooperation with the rest of the participants in 

the game/the life/. 

I have known Ms Nadezhda Kuzermanova since 2008, as our student 

in the master program “Social Institutions Management”. During the educative 

process she always participated actively and offered interesting ideas and 

decisions to the different cases. She finished the master program with an 

excellent mark. 

In conclusion I can say that the team of the Association 

“Chovekolubie” has the capacity to provide social services on a high level. 

 

 

 

Reader, Dr. Verzhiniya Boyanova 

 

11.12.2014. 

Sofia 
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Приложение 3: Снимки от Семеен турнир по шахмат в център 

„Човеколюбие”  [41] 

Application 3: Photographs from a Family Chess Tournament in the Center 

“Chovekolubie” [41] 
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Приложение 4:  Плакат  за Мач по шахмат между фенове на ПП ГЕРБ  

и опозицията [41]
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Application 4:  A Poster for a chess match with living pieces between  the 

team of the fans of the political party GERB and the opposition. [41] 

 

The Chess club “Chovekolubie” 

organizes  

CHESS MATCH  

WITH  LIVING  PIECES  

between  the team of the fans of the 

political party GERB and the team of 

the opposition. 

 

 

May 10, 2013,  14p.m.  

The large chess board 

on the Konstantin Velichkov square 

Pazardzhik city 

 

Dear Friends of Chess and Politics, 

For 23 years transition the politics 

have fallen into discredit as a dishonest 

activity. If  we look at Bulgaria as a chess 

board with 7 million pieces, we can realize 

our own contribution to this situation. We 

can change the situation by realizing  the 

possibilities to influence in politics and in all 

realms of life. It depends on everyone of us 

so that in politics and in chess as well to have 

clear and honest rules and they to be  

observed.  

Let us with this match  set an 

example for political class, how fans of all 

political parties can play honestly and with 

dignity for the honor of politics  and  for the 

good of  Bulgaria. 

All, who believe, that they can 

contribute to the better future of  Bulgaria, 

are  welcome at 10.05.2013. 14 p.m. at the 

“Tortata” chess board  to try our strengths for 

the good of  Bulgaria. 
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Приложение 5:  Снимки от Мач по шахмат между фенове на ПП ГЕРБ  

и опозицията [41] 

Application 5:  Photographs from the  Match between  the team of the fans 

of the political party GERB and the opposition. 
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