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Летните ми изживя-
вания в Балчик имаха
много приятен завър-
шек със запознанство-
то ми с известния учи-
тел по Джу-джицу Ши-
хан/почетна титла за
старши учител, екс-
перт/ Явор Дянков и съ-
пругата му, които за кра-
тко гостуваха в Бал-
чик.

Какво от биографи-
ята си бихте вписал
във визитната си
картичка?

Роден  съм  на
17.01.1961 г. в София. В
момента съм президент
на международна  хол-
дингова група от компа-
нии, която включва фир-
ми за внос, износ, реек-
спорт,  инвестиции  и
бартерна  търговия  с
промишлени  стоки  и
иновации. Председател
на Българската  Шото-
кан Карате-до Федера-
ция, която от 1990 годи-
на е член и официален
представител за Бълга-
рия на Японската Кара-
те Асоциация (J.K.A.).
Председател  съм  на
Българската Джу-джи-
цу Асоциация , която от
1989 г. е член и официа-
лен  представител  за
България на Световната
Джу-джицу Федерация
(W.J.J.F.) и Световната
Джу-джицу  и  Кобудо
О р г а н и з а ц и я
(W.J.J.K.O.). През 2000 г.
на Европейски конгрес
към Японската Карате
Асоциация, който се съ-
стоя в Англия, бях изб-
ран единодушно за Пре-
дседател на Карате фе-
дерациите,  членуващи
към Японската Карате
Асоциация на Балканс-
кия полуостров. Съща-
та  длъжност  заемам  и
като Председател за Бал-
канските и Прибалтий-
ските страни на Светов-
ната Джу-джицу Феде-
рация  и   Световната
Джу-джицу  и  Кобудо
Организация от 2012 г.

Как започна увлече-
нието Ви по Джу-джи-
цу, след като е извест-
но, че борбата е българ-
ският приорите тен
спорт ?

Като ученик тренирах
Джудо в отбора на „Ле-
вски     Спартак”София
при известния българс-
ки треньор Цветан Ха-
джийски. Започнах да се
занимавам  професио-
нално с Карате през 1978
г. под ръководството на
изтъкнатия  унгарски
майстор  Сюч Тибор  7
дан, който посещаваше
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Шихан Явор  Дянков и  неговият приятел  от
Балчик каратистът Тихомир Иванов.
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многократно България,
още в периода, в който
Карате  е забранено  за
практикуване в страна-
та. Защитих 1 дан (1985
г.)  пред  комисия  от
японски майстори ръко-
водена  от  изтъкнатия
карате - майстор Масо-
тоши Накаяма 9 дан и
основател на Японска-
та Карате  Асоциация
през 1955 г. Това е пър-
вият Карате съюз в Япо-
ния, дълги години ръко-
воден от Масотоши На-
каяма  (1913-  1987  г.),
пряк ученик на бащата
на модерното Карате -
до  Ги чин  Фунакоши
(1868 - 1957 г.). Успешно
последва защитата  ми
на 2 дан, 3 дан, 4 дан и 5
дан по Карате Шотокан
пред комисии на Япон-
ската  Карате  Асоциа-
ция, ръководени съотве-
тно от изтъкнатите япон-
ски  Карате  -  учители:
Норихико Ида  8  дан  -
единственият Дзен - бу-
дистки монах в Японс-
ката Карате Асоциация,
Сатоши Миядзаки 7 дан,
Ясуики  Фуджинага  6
дан, Садашиге Като 8 дан
и Тецуике Асай 8 дан.

Явор Дянков е първи-
ят с най-висок дан /сте-
пен/ в България, свето-
вно признат и удостове-
рен чрез дипломи, връ-
чени му от Японската
Карате Асоциация. Той
взема участие в разли-
чни състезания и тур-
нири в България и чу-
жбина, на които завою-
ва многобройни успехи.
Връх на спортно-състе-
зателната му кариера е
изборът му за капитан
на европейския отбор
по Кумите за срещата с
Япония за купа Ибус по
Шотокан, проведена
през 1987 г. в Унгария.
Тогава Европа за първи
път побеждава отборно
Япония, което за време-
то си е било голяма сен-
зация. През 1987 г. по
препоръка на Японска-
та Карате Асоциация,
заминава за Русия (то-
гава СССР), където съ-
действа за създаването
на Карате организация.
Посещава многобройни
градове и школи, къде-
то се запознава не само
с бита и душевността на
руските бойни изкуст-
ва, но също и с техните
традиции.

Кои личности оказват
тай-голямо влияние за
изграждането Ви като
лидер в Джу-джицу
спорта и постигане най-
високия дан в Бълга-

рия на японското бойно
изкуство?

През 1986 година за-
почнах да се занимавам
с Джу  джицу,  под ръ-
ководството на изтъкна-
тия  унгарски  специа-
лист Ищван Келемен 7
дан,  който  посещава
многократно България.
По-късно  бях  личен
ученик на  изтъкнатия
немски  майстор  Зиги
Вайс 8 дан и швейцарс-
кият  майстор  Робърт
Шенк 6 дан, който посе-
щава България от 1989
г.и проведе много семи-
нари. Аз сметнах, че е
голяма чест и задълже-
ние за мен също да уча-
ствам в най- авторитет-
ните международни се-
минари, провеждани до
този момент в света по
Джу - джицу под ръко-
водството на  световно
известни майстори. За-
щитих 1 дан, 2 дан, 3 дан,
4, дан, 5 дан и 6 дан по
Джу - джицу пред коми-
сии на Световната Джу
-  джицу  Федерация.
През 1993 г. бях избран
от  Световната  Джу  -
джицу  Федерация  за
главен координатор  за
Русия, Украйна и Есто-
ния, където и препода-
вам това древно японс-
ко бойно изкуство.

Известно е, че добри-
ят учител се радва на
надминалите го учени-
ци. Така ли е при Вас?

Моите ученици, как-
то български, така и чу-
ждестранни /повече от
10 800 души през изми-
налите години досега/,
участват в  множество
състезания и турнири в
България и в чужбина,
където завоюват много

златни,   сребърни  и
бронзови медали от раз-
лични национални, ев-
ропейски  и  световни
турнири.  Всички те  с
моя ентусиазъм  пома-
гат за  утвърждаването
на Айкидо, Кендо, Кара-
те  стилове Вадо-рю  и
Годжу-рю в България по
линия на междуправи-
телствени програми  с
Япония. Карате органи-
зацията, която ръководя,
получи помощ по нап-
равлението  „Майстор
по Карате “, която беше
реализирана в периода
1999- 2001  г., когато  в
България  пристигна
сенсей Такуясо Нозава
3 дан,  по програма  на
японски доброволци  в
България. Той посети и
проведе редица семина-
ри и лекции по Карате в
различни  български
градове. Първи отгово-
рих на провокацията за
въвеждане, организира-
не и участие в свобод-
ните двубои по смесе-
ни  бойни изкуства  в
България. Защото при-
ятелствата между стило-
вете обединяват хората,
учат  ги на уважение и
да съхранят културата в
себе си.Помагам на два
дома за деца без роди-
тели като им препода-
вам безплатно по лини-
ята на  Националната
програма на МОН „Ли-
чна защита срещу наси-
лието”.

Приемате ли, че анти-
терористичната дей-
ност има допирни точ-
ки с бойните изкуства и
силата на възпитавани-
те от тях умения?

Аз съм специалист е по
антитерористична  дей-

ност и обучавам специа-
лизираните полицейски и
военни антитерористич-
ни специални подразде-
ления, както в България,
така и в чужбина.  Мои
ученици са участвали в
различни горещи точки
и специализирани мисии
по света.

Явор Дянков е удос-
тоен с много български
и международни дър-
жавни награди. Като
сътрудник в периодич-
ния печат е публикувал
множество материали
в България и в чужби-
на, засягащи проблеми-
те на бойните изкуства.
Автор, преводач и реда-
ктор е на различни кни-
ги, дори поезия: „Лед
Цепелин” (превод на
български, 1990 г.);
„Класическо Карате-
до” (1991 г.); „Карате -
до пътят на моя живот”
(превод на български
1992 г.); „Вратите на

житейската филосо-
фия” (поетична стихо-
сбирка - 1993 г.); „Са-
мозащита за всеки”
(1994 г.); „Дух без око-
ви” (превод 1995 г.);
„Писмата на един дзен
монах до майстора на
меча” (превод 1996 г.);
„Отворените врати на
Карате  до” (превод
1997 г.); „Бойните изку-
ства и здравето” (кон-
султант 1998 г.). В под-
готовка са следните не-
гови нови книги: „Кла-
сическо Карате до - те-
хники на боя” ; „Джу -
джицу - специализира-
ни полицейски техни-
ки” ; „ Бубиши - Биб-
лията на Карате” (пре-
вод); „Класическо Ка-
рате до - катите и тех-
ните  приложения”,
„Връзката на Джу -
джицу със смесените
бойни изкуства - исто-
рия и техники” и “ Нау-
ката на биомеханиката

в Джу-джицу”. Благо-
дарение на своята орга-
низационна, издателс-
ка, публицистична, на-
учна и спортна дейност,
шихан Явор Дянков е
включе н в първото
уникално издание на
Енциклопедията „Из-
тъкнати хора на 20 век”
, стр. 142, издадена от
Международния Биог-
рафиче н Це нтър в
Кеймбридж, Англия.

И остава ли време на
един такъв зает човек за
семейството и за себе си?

През свободното  си
време се радвам на тихо-
то семейно огнище, хуба-
ва книга, филм и музика.
Любимата ми мисъл е;
„Една майка струва кол-
кото десет бащи, но един
учител струва колкото де-
сет майки “. Настолната
ми книга е „Хагакуре. За-
писки на самурая”.

Интервю: Маруся
КОСТОВА
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Допълните-
лен прием на
документи за
кандидат-пот-
ребители и ли-

чни асистенти стартира в
Община Балчик. Проце-
дурата е Етап 3.3, част от
проект „Подкрепа за дос-
тоен живот" по Схема за
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ:
BG 051PO00-5.2.09 „Ал-
тернативи" по ОПЕРАТИ-
ВНА ПРОГРАМА "РАЗ-
ВИТИЕ НА ЧОВЕШ-
КИТЕ РЕСУРСИ".

За предоставяне  на
социалната  услуга  в
общността „Личен аси-
стент" екипът на прое-
кта уведомява жители-
те на община Балчик,
че по дейността "Личен
асистент" могат да се
включват лица с трай-
ни увреждания,  които
не могат да се самооб-
служват както следва:

-лица с 90 на сто и над
90 на сто трайно нама-
лена работоспособност
или вид и степен на ув-
реждане, с определена
чужда помощ;

-лица с 90 на сто и
над 90 на сто  трайно
намалена  работоспо-
собност или вид и сте-

пен на увреждане, без
чужда помощ, както и

-лица  с  по-нисък
процент  на  трайно
увреждане - с устано-
вена  невъзможност
за  самостоятелно
обслужване към  мо-
мента  на  оценка  на
потребностите;

-деца  на възраст  до
16 години с 50 на сто и
над 50 на сто вид и сте-
пен на увреждане или
деца на възраст  от 16
до 18 години с 50 на сто
и над 50 на сто степен
на трайно намалена ра-
ботоспособност,  с оп-
ределена чужда помощ
или с установена невъз-
можност  за самостоя-
телно обслужване към
момента на оценка на
потребностите.

Лицата, които жела-
ят да бъдат включени
в  социалната  услуга
подават  заявление  и
изискващите се доку-
менти - лично, чрез за-
конния си представи-
тел или изрично упъл-
номощено лице (З А Я
В Л Е Н И Е за полз-
ване  на  социалната
услуга „Личен  асис-
тент" и приложения),
по  настоящ  адрес  в

общината - партньор
по проекта. Кандида-
тите  имат  право  да
впишат в заявлението
си и предпочитания от
тях личен асистент.

За лични асистенти
по  проекта  МОГАТ
ДА  КАНДИДАТСТ-
ВАТ  ЛИЦА  В  ТРУ-
Д О С П О С О Б Н А
ВЪЗРАСТ,  отговаря-
щи  на едно  от  след-
ните изисквания:

-безработни лица;
-трудово заети  ли-

ца: наети или самона-
ети,  които  могат  да
извършват  допълни-
телен почасов труд;

-неактивни лица (сту-
денти или  придобили
право на професионална
пенсия за ранно пенсио-
ниране - в трудоспособ-
на възраст), които  мо-
гат  да извършват  до-
пълнителен  почасов
труд.

Желаещите  да  бъ-
дат лични  асистенти
или  потребители  на
социалната  услуга,
могат да подават до-
кументи  в  сградата
на Община Балчик от
11 до  15 ноември  от
08:00 часа до 16:30 ча-
са всеки работен ден.




