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ВЪВЕДЕНИЕ

Няколко дни след откриването на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (на 3 октомври 1888 г.) започват редовните занятия, като в сед-
мичното натоварване на задължителните и факултативните дисциплини са 
предвидени по 4 часа седмично гимнастика, които, поради политически и со-
циални вълнения на студентите, не се осъществяват.

След Първата световна война студентите от Юридическия и Медицинския 
факултет, заедно с учениците от Втора мъжка гимназия, създават спортното 
дружество „Левски“, а на 30 май 1929 г. в Държавния университет се основава 
първият студентски спортен клуб с основна задача: масово разпространение 
на спорта сред студентите в сътрудничество с професорите-лекари и под кон-
трола на компетентни спортни ръководители.

През октомври 1929 г. се организират първите междустудентски състеза-
ния по лека атлетика, а по-късно по ски, волейбол, баскетбол, плуване и др., 
с което се поставя началото на традиционното им провеждане. През 1939 г. 
се осъществява и първото участие на българските студенти в международни 
студентски спортни игри във Виена.

Първият председател на студентския спортен клуб е проф. д-р Тошко Пет-
ров от Медицинския факултет, който обвързва спорта с хигиената.

С откриването на Катедра „Физическо възпитание“ (1949) спортната дей-
ност става по-масова и заедно с Клуба и факултетите (Юридическия и Исто-
рико-филологическия факултет) се организират състезания, въпреки липсата 
на условия, най-вече за ски състезанията.

През 1951 г. се създава университетски съвет за физкултура и спорт, което 
дава тласък за развитието на университетския спорт. Последователно пред-
седатели на Спортен клуб „Академик“, правоприемник на Студентското фи-
зкултурното дружество „Академик“, са акад. Любомир Илиев, проф. Иван 
Ненов, Иван Иванов, доц. Димитър Михайлов, Людмил Неделчев, доц. Асен 
Петков, д-р Жечо Атанасов, Пламен Манов, Никола Пиянчин, доц. Христо 
Константинов и Людмил Симов.

Най-големи са успехите на отборите по баскетбол и волейбол жени, които 
са неизменни победители в общостудентските игри и повечето от тях са със-
тезатели в националните отбори на България.

Масовото участие на студенти в този период е следствие от създаването на:
• Отдел за масова физкултура и спорт в Студентското физкултурно друже-

ство „Академик“, който организира градска студентска спартакиада;
• Студентски съвет по спорт в СУ, който включва отговорниците на факул-

тетите, които организират състезания между факултетите по баскетбол, во-



6

лейбол, плуване, лека атлетика, тенис и тенис на маса, футбол и др. с отбори 
от всеки един факултет.

През 60-те години дейността на представителните обори се разширява 
чувствително, като Университетът сключва договори за обмен с други уни-
верситети и спортните им клубове, като: Варшавския университет, Универси-
тета в Удине – Италия, Московския университет, СССР, Бранушвайг, Гьотин-
ген, Свободния университет в Берлин – ГФР, Хумболт университет в Берлин 
– ГДР, Тбилиски държавен университет – Грузинска ССР, Университет Ниш, 
Югославия и ЕССЕЕК Пари – Франция. Спортистите на Университета участ-
ват и в студентски състезания в Полша, Чехословакия и Югославия.

За развитието на олимпийските спортове и олимпийското движение у нас 
принос имат както студентите, така и преподавателите на СУ „Св. Климент 
Охридски“: Любен Дойчев (лека атлетика, Берлин, 1936), Цветана Станчева 
(спортна гимнастика – Хелзинки, 1952 и Мелбърн, 1956), Димитър Хлеба-
ров (овчарски скок – Рим, 1960), Георги Кръстев (волейбол – Мексико, 1968), 
Димитър Саханеков (баскетбол – Мексико, 1968), Весела Пашева (спортна 
гимнастика – Мексико, 1968), Здравка Йорданова (гребане – двойка скул – 
Монреал, 1976) – олимпийска шампионка (партньор в скула – Светла Оце-
това), Емил Прокопов (заслужил треньор, дан по джудо от Международната 
федерация – 6. дан, 2008, 7. дан, 2016).

Днес, Департаментът по спорт също има своите успехи както сред сту-
дентите, така и сред преподавателите. Преподавателите активно участват в 
организирането и провеждането на спортната и спортносъстезателната дей-
ност. Това допринася не само за съхраняване на създадената традиция, но и 
за популяризиране, промотиране и развиване на спортната дейност и здраво-
словния начин на живот.

По инициатива на директора на Департамента по спорт, през 1998 г., започ-
ва да се организира, и се превръща в традиция, която продължава и до днес, 
церемония за награждаване на най-добрите треньори и студенти-спортисти 
на Софийския университет.

През последните шест години, след прекъсване от няколко години (20 г.), 
студентите на Университета заемат почетните места в състезанията по раз-
личните видове спорт от Националната универсиада. Дори в някои спортни 
дисциплини студентите от СУ побеждават студентите от НСА (Национална 
спортна академия).

В този период на прекъсване до 2014 г., преподавателите от Департамента 
по спорт (Катедра „Спорт“), от името на Университета, организират открити 
студентски първенства по спортовете джудо, тенис, лека атлетика и др., на 
които участват и други висши училища от България и чужбина.

В спортна дейност са обхванати и студентите с увреждания – голбал, джу-
до, лека атлетика и др. Преподавателите са ръководители и треньори на на-
ционални отбори, вкл. за хора с увреждания, ръководители на експедиции, 
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спортни съдии, членове на федерации, членове на управителни съвети и на-
учни проекти и др. дейности, свързани със спорта.

Макар и ограничени, най-вече от липсата на спортна база, спортната дей-
ност в Софийския университет все повече се развива и разширява, като успе-
хите се дължат както на провежданата усърдно практическа дейност, така и 
на дейностите на научно-теоретично и научноизследователско ниво.

В тази връзка и на базата на научноизследователската дейност на препода-
вателите по спорт от Софийския университет се представя на вниманието на 
научната и спортна общественост, в чест на 90-годишната история на спорт-
ната дейност в Университета, Годишника на Департамента по спорт.

проф. Анжелина Янева, д-р
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ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ

Том 88, 2019

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
DEPARTMENT OF SPORT

Volume 88, 2019

ДОКТОРСКИТЕ РАЗРАБОТКИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ 
ДЕПАРТАМЕНТА (КАТЕДРАТА) ПО СПОРТ В ДЕВЕТДЕСЕТ 

ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

АНЖЕЛИНА ЯНЕВА

ANZHELINA YANEVA. DOCTOR`S MATERIALS BY TEACHER OF SPORTS 
DEPARTMENT IN ІХLХ ANYVERSSARY SOFIA UNIVERSITY

Абстракт: Настоящата статия проследява в исторически план научното израстване 
на преподавателите от Департамента по спорт, както и структурните промени, отнасящи 
се до Държавния регистър на специалностите по образователно-квалификационни степе-
ни във висшите училища на Република България. Представени са и темите на докторските 
разработки, защитени в периода от създаването на Катедра „Спорт“ до днешни дни.

Ключови думи: спорт, докторски разработки, научно развитие

Abstract: This article follows historically the scientifi c development of the lecturers of 
the Sports Department, as well as the structural changes related to the State Register of the spe-
cialties in educational and qualifi cation degrees in the higher schools of the Republic of Bulgar-
ia. Presented are the themes of doctoral studies, protected from the creation of the Department 
of Sports until today.

Key words: sport, topics of doctoral studies, scientifi c development 

Увод 
През различните етапи от 90-годишната история на спорта в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ преподавателите от Департамента по 
спорт (преди 2001 г. – Катедра „Спорт“, Университетски спортен център), ос-
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вен с основните си задължения като преподаватели и треньори, са извършва-
ли в различна степен и научноизследователска работа, включително, защита 
на научни степени. До 2011 г. научноизследователската дейност и академич-
ното израстване не са приоритет на звеното, тъй като не е било задължително 
условие за тяхната работа. След 2001 г. промените в Закона за висшето об-
разование поставя изисквания за преподавателите, а по-новите от 2011 г. ги 
задължава да израстват в два аспекта – научноизследователски и академичен, 
тъй като те вече не са само преподаватели, а и асистенти. Израстването на 
преподавателите е обвързано с основната цел на Департамента (Катедрата) 
– студентите от Университета да спортуват, за да бъдат здрави и физически 
подготвени за професионалното си развитие и за живота.

До 2010 г. научното и академично израстване се е осъществявало във Ви-
сшата атестационна комисия (ВАК), която е държавна институция в Бълга-
рия. Тя е съществувала в подчинение на Министерския съвет [4]. Основната 
функция на ВАК е била да присъжда научни степени и звания, използвани от 
преподавателите в университетите, научния персонал на Българска академия 
на науките и други. Създадена е на 14 март 1949 година по съветски модел, с 
цел да бъде засилен държавния контрол в образователната и научната сфера. 
Подобни органи съществуват и в някои държави от разпадналия се Съветски 
съюз. Комисията е закрита със Закона за развитие на академичния състав, 
приет през май 2010 г. [1].

През 1961 г. към Висшия институт по физическа култура „Георги Дими-
тров“ (ВИФ), сега Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) се 
създава Научно-методически съвет по физкултурните науки, където препода-
вателите по спорт са защитавали научните си степени.

Преди създаването на тази научна комисия към ВИФ защитите и присъж-
дането на научни степени и звания за спортните специалисти се извършва в 
Софийския университет в раздела “Педагогически науки“ (1961–1972).

През 1978 г. Академическият съвет на ВИФ придобива право да предлага 
научни звания в областта на физическата култура и спорта, и на лечебната 
физическа култура за нуждите на всички научни организации [2].

През 1979 г. Държавният комитет за наука и технически прогрес ут-
върждава Номенклатура на специалностите на научните работници. Шифърът 
03.01.57. е за Спортна медицина, вкл. Лечебна физическа култура, а 05.07.05. 
е Теория и методика на спортната тренировка.

През 1992 г. двата съвета са закрити, което задържа развитието на спорт-
ната наука.

През 1993 г. е формиран Специализиран научен съвет (СНС), който е 
ограничен в своите параметри и сфери на влияние.

Съветът провежда избори и защити на докторски дисертации за присъж-
дане на научните звания: "доцент" и "професор" и научните степени: "доктор" 
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и "доктор на педагогическите науки“, където строго са фиксирани изисква-
нията за написване и оценяване на научните разработки.

През 1997 г. се утвърждава Държавен регистър на специалностите по об-
разователно– квалификационни степени във висшите училища на Република 
България.

През 2002 г. МС утвърждава класификатор на областите на висше образо-
вание и професионалните направления на педагогическите специалности към 
Научна комисия по педагогика към Висшата атестационна комисия:

 СНС по Теория и методология на преподаването и обучението по ес-
тествени науки и математика;

 СНС по Педагогика;
 СНС по Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка.

На табл. 1 са представени шифрите, от които се вижда, че спортните пе-
дагози са имали две възможности за научно израстване по шифър 05.07.03. 
в СНС по Педагогика и по шифър 05.07.05. в СНС по Теория и методика на 
физическото възпитание и спортната тренировка.

Таблица 1. Класификатор на областите на висше образование и професионалните 
направления към Научна комисия по педагогика (1979-2010)

Шифър Научни области, група специалности Научна степен
05.07.00. Педагогика
05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика Педагогически
05.07.02. История на педагогиката и българското образование Педагогически, ис-

торически
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки) Педагогически

05.07.04. Специална педагогика Педагогически

05.07.05. Теория и методика на физическото възпитание и спортната 
тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)

Пед а го г и ч е с ки , 
психологически , 
медицински

От 2011 г. двете научни специалности се разделят (табл. 2а и табл. 2б), 
като се причисляват в две различни научни направления:

 Научно направление 1. Педагогически науки;
 Научно направление 7. Здравеопазване и спорт.
В научното направление „Педагогически науки“ се включва професио-

налното направление – 1.3. Педагогика на обучението по …, като в скоби се 
посочва точното наименование на съответната специалност, например – Ме-
тодика на обучението по баскетбол или Педагогика на обучението по физиче-
ско възпитание и спорт (плуване).
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Таблица 2а. Класификатор на областта на висше образование педагогически 
науки (от 2011)

Шифър Области на висше образование Шифър Професионални направления
1. Педагогически науки 1.1. Теория и управление на образованието

1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по ....

В научното направление „Здравеопазване и спорт“ се включва професио-
налното направление – 7.6. Спорт, като в скоби се посочва точното наимено-
вание на съответната специалност, например „футбол“.

Таблица 2б. Класификатор на областта на висше образование в Здравеопазване 
и спорт (от 2011)

Шифър Области на висше образование Шифър Професионални направления
7. Здравеопазване и спорт 7.1. Медицина и спорт

7.2. Стоматология
7.3. Фармация
7.4. Обществено здраве
7.5. Здравни грижи
7.6. Спорт

Дълго време много от висшите училища продължават да изписват науч-
ните области, групата специалности, използвани преди промените от 2011 г., 
което не само че не е според изискванията, но и създава много затруднения. 
Например: 1.3. Педагогика на обучение по …, е попадала в шифър 05.07.05. – 
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. 
методика на лечебната физкултура), което днес е 7.6. Спорт, както и обратно 
– шифър 05.07.05. днес се отнася към професионално направление 1.3., на 
което преди е отговарял шифър 05.07.03.

Така старите шифри, остават същите, но негласно се приравняват към 
новите професионални направления – 1.3. и 7.6.

От създаването на Катедра „Спорт“ през 1949 г., в Университета до 2002 г., 
последователно са защитавали докторски степени и съответно са се хабили-
тирали като доценти, преподавателите: Теменужка Шабанска (лека атлетика), 
Елена Попова (гимнастика), Димитър Хлебаров (лека атлетика), Елисавета 
Морова (кинезитерапия), които провеждат обучение във ФНПП на бъдещите 
учители в детските градини и началното училище (табл. 3 и 5).

Доц. Димитър Хлебаров и доц. Елисавета Морова са изтъкнати спорти-
сти по лека атлетика и баскетбол.

Доцент Димитър Хлебаров е дългогодишен шампион и рекордьор на 
България на овчарски скок. Той е заслужил майстор на спорта и заслужил 
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треньор, спортист номер едно на България за 1961 година. Доцент от 1991 г., 
Димитър Хлебаров е дългогодишен ръководител на катедра "Спорт", по-къс-
но на „Университетски спортен център“ на СУ "Св. Климент Охридски".

Доцент Елисавета Морова е заслужил майстор на спорта и национален 
състезател по баскетбол. „Учехме, спомня си Иван Тодоров (журналист), 
„Политикономия“, „История на БКП“, „Физкултура и спорт“... Физкултура-
та свързвам с Елисавета Морова, някогашна национална баскетболистка ...“ 
[3]. През 1989 г. доцент Морова създава Центъра по кинезитерапия, който 
обслужва студенти и преподаватели от Софийския университет.

Доц. Кирил Димитров защитава докторска степен в Съветския съюз 
(СССР) през 1967 г. и се хабилитира във Висшия институт по физическа 
култура (ВИФ), като в последните няколко години, преди пенсионирането, е 
прехвърлен като преподавател по лека атлетика в Катедра „Спорт“ в СУ.

След промените в Закона за висше образование през 2001 г., Университет-
ският спортен център става Департамент по спорт. Съгласно Правилника при-
ет от Академическия съвет, Департаментът по спорт, единствен, не изпълнява 
условията за заемане на ръководни длъжности – директор, зам.-директор и 
ръководители на катедра, поради липсата на възможности и най-вече в анга-
жираността на преподавателите по спорт в борбата за „оцеляване“ на спорта 
в условията на Университета.

Независимо от разрешението, ректорското ръководство поставя като за-
дача на директора на Департамента да се работи в посока научно израства-
не на преподавателите и не след дълго тогавашният директор Емил Проко-
пов (заслужил треньор) защитава докторска степен в Република Македония 
(сега Северна Македония), като пръв опит за международно сътрудничество 
и сключено споразумение за научно сътрудничество между Софийския уни-
верситет и Скопския университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Докторската 
степен е призната от ВАК по шифър 05.07.03. Две години по-късно (2007 г.) 
Емил Прокопов се хабилитира и получава академичното звание „доцент“, ут-
върдено от ВАК (Таблица 3).
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Таблица 3. Преподаватели и служители от Департамента/Катедрата по 
спорт, защитили научна степен „доктор“ до 2019 г.

№ Име Дата
Научно 
на-

правл.
Допълнение в скоби

Място
на защита

1 Елена Костадинова Попова 1971 05.07.05 Спортна гимнастика ВАК
2 Теменужка Тодорова Шабанска 1974 05.07.05 Лека атлетика ВАК
3 Димитър Панайотов Хлебаров 1990 05.07.05 Лека атлетика ВАК
4 Елисавета Димитрова Морова 1981 05.07.05 Кинезитерапия ВАК

5 Емил Живков Прокопов 2005 05.07.05 Джудо Скопие, 
Македония

6 Анжелина Георгиева Янева 2009 05.07.03 Джудо ВАК
7 Антон Александров Хиджов 2012 1.3. Спортно катерене ФНПП, СУ
8 Боряна Георгиева Туманова 2012 1.3. Плуване ФНПП, СУ
9 Ирен Йорданова Пелтекова 2012 1.3. Баскетбол ФНПП, СУ
10 Георги Владимиров Игнатов 2012 7.6. Футбол НСА
11 Евгени Симеонов Йорданов 2012 1.3. Тенис ФНПП, СУ
12 Костадин Кирилов Костов 2012 1.3. Кинезитерапия ФНПП, СУ
13 Марина Николаева Недкова 2014 1.3. Нетрадиционни спортове НСА
14 Филип Кръстев Шабански 2014 3.8. Туризъм СтФ, СУ
15 Тихомир Димитров 2015 1.3. Спортно катерене ФНПП, СУ

16 Елисавета Константинова Ми-
хайлова 2015 1.3. Кинезитерапия ФНПП, СУ

17 Ивайло Владимиров Прокопов 2015 1.3. Спортна анимация ФНПП, СУ
18 Бояна Николова Митрева 2015 1.3. Баскетбол ФНПП, СУ
19 Иванка Николова Кърпарова 2015 1.3. Лека атлетика ФНПП, СУ
20 Петър Петков Колев 2016 1.3. Волейбол ДНС, СУ
21 Миглена Борисова Бахчеванова 2016 7.6. Спортни танци НСА
22 Петя Стоянова Христова 2017 1.3. Аеробика ДНС, СУ
23 Радослав Бисеров Костадинов 2017 1.3. Тенис ДНС, СУ
24 Мина Илиева Антонова 2017 1.3. Волейбол ДНС, СУ
25 Елица Йорданова Стоянова 2017 1.3. Джудо ДНС, СУ
26 Венелина Йорданова Цветкова 2017 7.6. Тенис на маса НСА
27 Николай Петров Стайков 2018 1.3. Футбол ДНС, СУ

28 Биляна Красимирова Тумано-
ва-Рангелова 2018 1.3. Плуване ДНС, СУ

29 Стефан Георгиев Милетиев 2018 1.3. Фитнес ДНС, СУ

Също ,в Специализирания научен съвет по педагогика към ВАК през 2009 г. 
Анжелина Янева (майстор на спорта) защитава докторска степен, а по-късно 
се хабилитира и израства до „доцент“ (2010), а от 2009 г. е директор на Депар-
тамента по спорт.

По същия път тръгва и гл. ас. Антон Хиджов, но той не успява да защити 
докторска степен през 2010 г., поради съществуващата тогава тежка система, 
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основана на личностни ежби и неизбежния край на ВАК. По-късно, в нача-
лото на 2012 г., гл. ас. Антон Хиджов защитава успешно докторска степен на 
същата тема.

След промените в закона за висшето образование (ЗВО) от 2011 г., пре-
подавателите от Департамента по спорт защитават своите научни степени и 
академични звания пред научно жури, избирано и утвърждавано от Факултет-
ния съвет на Факултета по начална и предучилищна педагогика (ФНПП), сега 
Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ).

Промените в Закона за висшето образование от 2011 г. [1] задължават 
главните асистенти да защитят научна степен „доктор“ в период от 3 години. 
Това е мотив през 2012 г. да защитят докторска степен преподавателите Боря-
на Туманова (майстор на спорта), Ирен Пелтекова, Евгени Йорданов, Коста-
дин Костов във ФНПП при СУ и Георги Игнатов в НСА.

Изискванията на новия Закон, както и усилията и постоянството на ди-
ректора на Департамента довеждат до положителни резултати и до края на 
2015 г. в състава на Департамента по спорт вече има 19 (деветнадесет) препо-
даватели с научна степен „доктор“, шест „доценти“ и един „професор“. 

На таблица 4 („а“ и „б“) са представени темите на докторските разработ-
ки на преподавателите и служителите от Департамента по спорт през 90-го-
дишния период на спортна дейност в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.

Таблица 4a. Наименования на докторските теми на преподаватели и служители 
от Департамента/Катедрата по спорт:

№ Име дата Тема

1 Теменужка Шабанска 1974 Изследване върху спортните интереси на студентската 
младеж

2 Елена Попова 1971 Изследване ефективността на музикалния съпровод в за-
нимания по физическо възпитание

3 Димитър Хлебаров 1990 Обосноваване на компонентите на техниката при овчар-
ския скок

4 Елисавета Морова 1981 Влияние на специализирана спортно-медицинска програ-
ма при студенти в късен стадий на рехабилитация

5 Емил Прокопов 2005
Дефиниране и систематика на комбинациите в джудо с цел 
усъвършенстване на методиката на обучение и тренировка 
за напреднали джудисти

6 Анжелина Янева 2009 Методика за начално обучение по джудо за деца в преду-
чилищна възраст

7 Антон Хиджов 2012 Методика на обучението по спортно катерене на студенти 
от висше училище с неспортна насоченост

8 Боряна Туманова 2012 Адаптирана програма за обучение по плуване за хора с ин-
телектуални затруднения
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9 Ирен Пелтекова 2012 Методика за обучение по баскетбол в условията на универ-
ситетското образование

10 Георги Игнатов 2012 Експериментално обосноваване на методика за подготовка 
на млади футболни съдии (НСА)

11 Евгени Йорданов 2012 Изследване на модел за усъвършенстване на обучението 
по тенис на студентите от СУ

12 Костадин Костов 2012
Изследване върху терапевтичния и кинестатичен ефект 
на различни видове шийни тракции и кинезитерапия при 
лица с начална цервикоартроза

13 Марина Недкова 2014 Нови подходи за усъвършенстване на спортните занима-
ния във висшите училища в Република България (НСА)

14 Филип Шабански 2014 Усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на 
спортните събития към туристическата дестинация

15 Елисавета Михайлова 2015 Методика на обучение за правилно телодържане (телесна 
стойка) на студенти от Софийския университет

16 Ивайло Владимиров 2015 Спортната анимация като средство за обучение по спорт 
за студенти

17 Тихомир Димитров 2015 Спортното катерене във висшите училища като средство за 
подобряване на физическата дееспособност

18 Бояна Митрева 2015 Методика на обучение по баскетбол 3 х 3 във висшите учи-
лища

19 Иванка Кърпарова 2015 Изследване на модел за развитие издръжливостта на сту-
дентите със средствата на лекоатлетическото бягане

20 Петър Колев 2016 Спортно-педагогически аспекти при развитието на коорди-
национните способности на 13-15-годишни волейболисти

21 Миглена Бахчеванова 2016 Психолого-педагогически измерения на партньорството в 
спортните танци (НСА)

22 Петя Христова 2017 Модел за повишаване ефективността на обучението по ае-
робика във висшето училище

23 Радослав Костадинов 2017 Игрите в обучението по тенис на студентите от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски"

24 Мина Антонова 2017 Изследване влиянието на специално – подготвителни уп-
ражнения и игри при обучение по волейбол на студенти

25 Елица Стоянова 2017 Джудо – условие за развитие на емоционалната интели-
гентност на студентите

26 Венелина Цветкова 2017 Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по 
тенис на маса при 7-12-годишни деца (НСА)

27 Николай Стайков 2018 Комплексна методика по футзал за подготовка на жени във 
висшите училища

28 Стефан Милетиев 2018 Методическа система за фитнес обучение на студенти от 
СУ „Св. Кл. Охридски“

29 Биляна Рангелова 2018 Ефектът от адаптирана програма по плуване при бебета
30 Валерия Луканова зач. Джудо за деца от 7 до 10 годишна възраст

В таблиците са включени и темите на зачислените в докторска степен на 
самостоятелна форма на обучение на двама специалисти, на които им пред-
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стои защита на докторската теза в периода до 2020-2021 г., които активно 
участват в научноизследователската работа на Департамента по спорт.

Таблица 4б. Наименования на докторските теми на външни
за ДС преподаватели и служители

№ Име дата Тема

31 Велизар Лозанов 2017 Модел за развитие на силовата издръжливост при подра-
стващи състезатели на 800 метра

32 Чавдар Нинов 2017 Методика за превенция на травматизма за спортуващи сту-
денти от Софийския университет

33 Желязко Георгиев 2017 Модел за повишаване на физическата дееспособност

34 Василеса Калайкова 2018 Мениджмънт на методика за силова подготовка на ученици 
от спортни училища

35 Асен Георгиев 2018 Модел за обучение по футбол на жени във висшите училища
36 Петко Маврудиев 2019 Физическо развитие и дееспособност на студентите

37 Даниел Владимиров 2019
Изследване ефективността на усъвършенствана програма за 
обучение и тренировка по спортно ориентиране при студен-
ти от ТУ – София, филиал Пловдив

38 Юсуф Горелски зач. Ефективност на модел по футбол за развиване на физиче-
ски качества на ученици до 11-годишна възраст.

На фигура 1 и 2 са представени разпределенията на докторските разра-
ботки по насоченост на тематиката за преподавателите и служителите от Де-
партамента по спорт, както и за външните за Департамента специалисти, но 
зачислени и защитили в Софийския университет. Тематично научноизследо-
вателските проблеми на спорта и спортната дейност в докторските разработ-
ки са разпределени в четири групи:

• ВУ – висше училище;
• ПНУВ – предучилищна и начална училищна възраст;
• ТМСТ – теория и методика на спортната тренировка;
• ОСУВ – основна и средна училищна възраст.

  
Фиг. 1. Разпределение на темите на докторските разработки
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От фигурите е видно, че над 70% от темите на разработките са свързани 
с проблемите на теорията и методиката на физическото възпитание и спорта 
в образователната система, като най-голям дял имат проблемите на органи-
зацията и обучението във висшите училища (58%) (фиг. 2). Това е напълно 
естествено, като се има предвид по-задълбоченото навлизане в естеството на 
проблемите на спортната дейност в образователната система, макар че пове-
чето от преподавателите работят и като треньори по вид спорт.

Фиг. 2. Общо разпределение на тематиката на докторските разработки

Разпределението на темите по вид спорт е информативно като вид обхват 
на спортна дейност (фиг. 3).

Фиг. 3. Разпределение на темите на докторските разработки по вид спорт или 
организация на спортна дейност
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Разпределението е представено по група спортове, групирани по следния 
начин:

• Лека атлетика и фитнес;
• Аеробни спортове – аеробика, каланетика, спортни танци;
• Спортно-туристически – спортно катерене, ориентиране, анимация;
• Кинезитерапия и здраве – кинезитерапия и здравословен начин на живот;
• Бойни изкуства – джудо, психология на спорта;
• Плуване и тенис – плуване, тенис и тенис на маса;
• Спортни игри – баскетбол, волейбол, футбол;
• Организация на спортната дейност – организация и осъществяване на 

спортноподготвителна и спортносъстезателна дейност.
Съвсем закономерно най-много (21%) са защитени докторски работи 

на теми „спортни игри“, като разпределението е в полза на спорта „футбол“ 
(50% от спортните игри).

В групата на спортно-туристическите дейности са причислени теми свър-
зани със спортно катерене и ориентиране, и спортна анимация и туризъм, като 
част от туристическата и спортната дейности.

От изнесеното по-горе може да се определят три етапа на развитие на науч-
ноизследователската дейност в Департамента – до 2011 г., до 2016 г. и до днес.

До 2010 г., включително, израстването в научни степени и академични 
длъжности (звания) са ставали във ВАК, чрез съответните специализирани 
съвети, както към СУ, така и към ВИФ (НСА). През този етап са израснали в 
степени „доктор“ и длъжности „доцент“ Елена Попова, Теменужка Шабанска, 
Димитър Хлебаров, Елисавета Морова, Емил Прокопов и Анжелина Янева.

През втория етап от 2011 до 2015 г. включително, научното и академично 
израстване се осъществява чрез научни журита, утвърдени от ФНПП или друг 
факултет, като специалистите от Департамента по спорт – Елисавета Михай-
лова, Бояна Митрева (майстор на спорта), Иванка Кърпарова, Ивайло Проко-
пов (инспектор), Петър Колев, Филип Шабански.

През 2014 г. се хабилитират като доценти Боряна Туманова, Ирен Пел-
текова, Костадин Костов и Георги Игнатов, а доц. Анжелина Янева получава 
академичното звание „професор“ (първият професор в историята на Депар-
тамента/Катедрата по спорт в Университета) по професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (Методика на 
обучението по източни бойни изкуства).

На фигура 4 са представени графично количеството на продукцията (пуб-
ликациите) за участие в конкурсите за хабилитиране в академичните длъж-
ности „доцент“ и „професор“.
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Фиг. 4. Брой публикации за участие в конкурс за доцент и професор

На таблица 5 са представени броя на публикациите за участие в конкур-
сите за хабилитиране в академичните длъжности „доцент“ и „професор“ и 
броя на издадените монографии, книги и учебници.
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Таблица 5. Хабилитирани преподавателите от ДС

№ Име Дата

Шифър/
Научно 
направле-

ние

Разширение Акад.
длъж-
ност

Брой публика-
ции за хабили-

тиране

Брой моно-
графии, учеб-
ници, книги, 

ръков.

1 Теменужка
Шабанска 1976 05.07.03. лека атлетика доцент Няма данни Няма данни

2 Елена Попова 1974 05.07.03. спортна гим-
настика

доцент
Няма данни Няма данни

3 Димитър
Хлебаров 1991 05.07.03. лека атлетика

доцент
Няма данни 1

4 Елисавета Морова 1983 05.07.03. кинезитерапия
доцент

Няма данни 2

5 Емил Прокопов 2007 05.07.03. източни бойни 
изкуства

доцент
27 3

6 Анжелина Янева 2010 05.07.03. източни бойни 
изкуства

доцент
32 3

7 Анжелина Янева 2014 1.3. източни бойни 
изкуства професор 32 4

8 Антон Хиджов 2014 1.3.
туризъм, алпи-
низъм и спорт-
но катерене

доцент 21 2

9 Боряна Туманова 2014 1.3. плуване доцент 23 1

10 Ирен Пелтекова 2014 1.3. баскетбол доцент 27 1

11 Георги Игнатов 2014 1.3. футбол доцент 28 1

12 Костадин Костов 2014 1.3. кинезитерапия доцент 28 1

13 Евгени Йорданов 2015 1.3. тенис доцент 27 1

14 Костадин Костов 2018 1.3. кинезитерапия професор 21 2

15 Ивайло Прокопов 2018 1.3 ДИУУ доцент 25 2

За съжаление хабилитирането на двама преподаватели от Департамента 
по спорт– Филип Шабански (майстор на спорта) с 34 бр. публикации и Ма-
рина Недкова с 26 бр. публикации, бе провалено. Въпреки, че рецензиите и 
становищата на членовете  на научните журита и за двата конкурса бяха ка-
тегорично положителни, Факултетният съвет на ФНПП не избира колегите за 
доценти, независимо че обявените конкурси са за нуждите на Департамента 
по спорт и колегите отговарят на изискванията за научноизследователска дей-
ност и учебна заетост – лекции и упражнения.
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Проблемът друг факултет да решава научното и академично израстване 
на преподавателите в Департамента по спорт, породи две идеи, инициирани 
от директора проф. Анжелина Янева, а именно:

• преобразуване на Департамента по спорт във Факултет по спорт;
• създаване на Департаментен научен съвет по направление 1.3. Педаго-

гика на обучението по …
Въпреки желанието на преподавателите и дейността им в различни факул-

тети в СУ, проблемът с хабилитирането продължава, тъй като ЗВО изисква брой 
лекционни часове, които Департаментът няма възможност самостоятелно да 
осигури. Освен часовете, които преподавателите провеждат със студентите – 
специалисти по ФВС, в някои от факултетите, преподавателите по спорт про-
веждат лекционни часове. Все пак намирането на лекционни часове е процес, 
който е ограничен от изискванията и съгласието на отделните факултети.

Идеята за преобразуване на Департамента във Факултет бе одобрена в 
първата си фаза от Академичния съвет на Софийския университет (декември, 
2016), т.е. бе дадена „зелена светлина“ да се започне подготовка на Проекта. В 
процеса на изготвяне на доклада за преобразуване на Департамента във Факул-
тет, със съгласието, съдействието и участието на всички членове на Департа-
мента, името бе променено на „Факултет по спорт и рекреация“. Бяха привле-
чени преподаватели от други факултети от Университета (ФП, БФ, ГГФ, МФ, 
ФМИ, ФХФ, ФКНФ, ФЖМК, ДИУУ, ДЕО и др.), както и външни специалисти. 
Готовият доклад, подготвен за обсъждане и гласуване в Академичния съвет на 
Университета (юни, 2018), бе спрян от новия директор на Департамента, въпре-
ки че бе заложен в мандатната й програма. По този начин се спря възможността 
за развитие както на звеното, така и на преподавателите му.

Така проблемът с научното и академично израстване на преподаватели-
те, въпреки активната научноизследователска дейност и лекционните часове, 
които провеждат в различните факултети на СУ, продължава.

В началото на 2016 година се поставя началото на нов период в развитие-
то на научното израстване на преподавателите от Департамента по спорт (тре-
ти етап). По инициатива на тогавашния директор на Департамента по спорт – 
проф. Анжелина Янева се създава Департаментен научен съвет с председател 
проф. Анжелина Янева.

Департаментният научен съвет осъществява дейност по направления по 
1.3. Педагогика на обучението по …, бе съставен с определени квоти от хабили-
тираните членове на Съветите на двата Департамента – Департамента по спорт 
и Департамента за информация и усъвършенстване на учители (2016). Двата 
департамента работят съвместно по много проекти, включително научни.

По-късно, към Научния съвет се присъедини и Департамента за езиково 
обучение (2018). Със създаването на Департаментния научен съвет по направ-
ление 1.3., отпада зависимостта на Департаментите от одобрение и защита 
от други научни или факултетни съвети, нямащи отношение към дейността 
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им. Създаването на Научен съвет разшири възможностите на Департаментите 
за привличане на докторанти извън Университета, като в периода от 2016 до 
2019 г. бяха зачислени и защитили докторска степен 8 специалисти в направ-
ление 1.3. В същото време, обаче, създаването на такъв Научен съвет повиши 
отговорностите и изискванията за научно и академично израстване.

Промяната в Закона за развитие на академичния състав в Република Бъл-
гария, влязъл в сила от 2018 г., създаде нови изисквания за хабилитиране и 
участие в Научно жури за провеждане на конкурси за академична длъжност 
и научна степен. 

Наредба № 3 от 4 юли 2018 г. определя реквизитите, условията и реда 
за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен 
"доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисерта-
ционни трудове и на хабилитираните лица в Република България, стопанис-
ван от Министерството на образованието и науката чрез Националния център 
за информация и документация (НАЦИД). НАЦИД поддържа архив на за-
щитените дисертационни трудове в електронен и печатен формат с публичен 
достъп. Регистърът се поддържа при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно сво-
бодното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за за-
щита на личните данни и Закона за авторското право и сродните му права [5].

В Регистъра се поддържат и съхраняват обстоятелства, свързани с инди-
видуалните наукометрични показатели, които отразяват научните резултати 
на лицето и/или резултатите, които отразяват постиженията му в художестве-
нотворческата или спортната дейност към датата на придобиване на научна 
степен или заемане на академична длъжност. На базата на тези данни се осъ-
ществява хабилитирането на преподавателите и съставянето на Научни жу-
рита за съответните конкурси за академична длъжност или защита на научни 
степени. Така направените промени и Регистърът са основа за уеднаквяване 
на изискванията за научно и академично израстване на специалистите по раз-
личните направления и специалности.

Заключение 
Независимо от настъпилите и настъпващи промени в изискванията за раз-

витие на академичния състав, процесът на академично развитие и израстване 
не следва да бъде ограничен, но е логично да бъде съобразен с естеството на 
работа (задължения) на съответното звено. Това ще създаде по-адекватни ус-
ловия за преподавателите от Департамента по спорт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРТНО-АНИМАЦИОННИЯ ПРОДУКТ 
ПО ВРЕМЕ НА ЛЕТНИ И ЗИМНИ УЧЕБНО-СПОРТНИ
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АНТОН ХИДЖОВ

ANTON HIDZHOV. APPLICATION OF THE SPORT-ANIMATION PRODUCT 
DURING SUMMER AND WINTER SCHOOL SPORTS-PRACTICES WITH STUDENTS 
FROM “ST. KLIMENT OHRIDSKI“

Абстракт: На основата на анкетни проучвания, ексклузивни интервюта – разговори 
и емпиричен опит се опитахме да очертаем част от възможните решения за организиране 
и осмисляне на свободното време на студентите по време на учебно спортни практики.

Ключови думи: спортна анимация, студенти, учебно-спортни практики

Abstract: Based on surveys, exclusive interviews – conversations, and empirical experi-
ence, we tried to outline some of the possible solutions for organizing and interpreting free time 
for students during educational sports practices.

Key words: Sports animation, students, educational sports practices

В световен мащаб туристическата индустрия бележи невиждани резул-
тати в привличането на туриста. Хотелиерството, ресторантьорството, транс-
порта предлагат на туриста все по нови и привлекателни форми за почивка. 
Тези новости обаче не са достатъчни за нарастване броя  на туристите в ку-
рортите и туристическите центрове. Именно в тази насока решаваща роля за 
привличане на повече туристи има осмислянето и организацията на свобод-
ното време на туриста по време на неговата екскурзия, почивка и т.н. [5]. 
Това осмисляне и организация на свободното време се нарича  анимация.
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Анимацията и в частност спортната анимация е явление което има 
глобален характер в индустрията на свободното време и в частност на ту-
ризма [6]. Описаните разновидности на анимацията включват области от чо-
вешката дейност като култура, спорт, развлечения и др.

В литературата, третираща проблемите на спортната анимация в туризма 
изобилстват множество определения на понятието „спортна анимация“. Спо-
ред Кун, спортната анимация съществува от дълбока древност [4]. Според Е. 
Костов, тя е елемент от туристическия продукт който активизира поведе-
нието на туристите за удовлетворяване на потребностите им от физиче-
ска активност, игра, приключения, за овладяване на нови умения и обогатя-
ване познанията за света. [3].

Според Дойчин Боянов спортната анимация е: Дейност насочена към ан-
гажиране на свободното време на туристите със спортни занимания [1].

„Безспорни са доказателствата за благоприятното влияние на спор-
та върху здравето, трудоспособността и дълголетието на човека, но за да 
бъде пълноценно въздействието му, е важно той да доставя удоволствие 
при практикуването" [2]. Именно на това според нас се базира и разбирането, 
че основно място в бюджета на свободното време на хората и особено на мла-
дите, трябва да заемат заниманията със спорт. При проведената ексклузивна 
анкета със студенти участници в зимните и летни спортни лагери в голямото 
си мнозинство  те заявяват значителен интерес и готовност да се включат в 
спортно-анимационни програми, предоставящи им нови възможности за до-
пир до природата и нови екстремни изживявания.

Постановка на проблема

Организацията на обучението по спорт във Висшите училища в България 
предвижда в редовните занимания по спорт в рамките на учебната година, 
студентите да имат натовареност от 240 часа за бакалавърската степен и 180 
часа за магистърската степен (Закон за спорта). Наред с тези занимания сту-
дентите биват обхващани и в занимания и тренировка с по-голяма спортна 
насоченост в рамките на профилираните занимания по вид спорт и предста-
вителните отбори на Университетите. Друга изключително популярна и посе-
щавана от студентите форма са профилираните зимни и летни учебно-спорт-
ни практики. Целта при тях е желаещите студенти да преминат курсове по 
обучение по ски алпийски дисциплини и сноуборд през зимните и обучения 
по плуване, гребане и уинд сърф през летните учебно-спортни практики.

Провеждането на тези обучения се осъществява на базата на съвременни, 
научно обосновани програми, от преподаватели специалисти и се постигат 
конкретни и значими резултати. Те се радват на значителен интерес и биват 
посещавани от голям брой студенти. 
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От дългогодишния опит при провеждането на десетки зимни и летни 
практики и от ексклузивните разговори със студентите, наред с положителни-
те оценки, се очертава една сериозна слабост, решаването на която би подо-
брила значително ефекта от тези практики. Става въпрос за организирането и 
осмислянето на свободното от занимания време на студентите. Именно тук, 
според нас, е мястото на спортно-анимационния продукт, който да се предло-
жи на желаещите студенти.

Целта на настоящата разработка е да се предложи алгоритъм за органи-
зиране на свободното време при зимни и летни учебно-спортни практики.

При проведените ексклузивни интервюта през 2017–2019 г. и разговори 
със студенти, участници в зимните и летни спортни лагери, в голямото си 
мнозинство заявяват значителен интерес и готовност да се включат в спорт-
но-нимационни програми, предоставящи им нови възможности за допир до 
природата и нови екстремни изживявания. По време на зимните практики 
особен интерес, наред с обученията по основния спорт, представляват зани-
манията със ски туризъм (движение със ски и колани), карането на ски и сно-
уборд в необработени терени и туристически преходи, а през летните – зани-
манията по плажен тенис, плажен волейбол, тенис на корт и тенис на маса. 
Особено голям афинитет студентите проявяват към комбинираните отборни 
игри и надпревари, включващи дисциплини от основния спорт, ски и сноу-
борд слалом, плуване на дистанция, спасяване на пострадал както във водата 
така и в планински условия, задачи за ориентиране на местността, отборно 
решаване на логически задачи и др.

Изключително важно е програмите и натоварванията да бъдат съобразени 
с възможностите и моментната форма на желаещите и с факта, че те са имали 
вече едно натоварване за деня по основния спорт. Несъобразяването с тези 
дадености и недоброто дозиране на натоварванията може да постигне точно 
обратния ефект от програмата, а именно да отблъсне студентите от спорта.

При организацията и провеждането на учебно-спортните практики за 
пълноценността на програмата е от основно значение да се получи информа-
ция за интересите и желанията на студентите за занимания в страни от основ-
ното (ски, сноуборд, плуване, гребане, сърф). Удачно е при записването за ла-
гера или в първия ден по време на организационното събиране да се попълни 
малък въпросник – анкета за интересите и желанията на студентите, техните 
физически възможности и здравословно състояние, интересите им в области 
на други области от човешкия живот извън спорта.

Прави впечатление желанието на 99% от интервюираните посочените 
спортни дейности и занимания да бъдат комбинирани в съответните спорт-
но-анимационни програми със събития и посещения на културни, истори-
чески и свързани с местния бит и нрави забележителности. 

От изключителна важност за пълноценността и успеха на спортно-ани-
мационния продукт за студентите при подготовката на програмите е наред 
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със спортните занимания в тях да намерят място и събития и посещения на 
културни, исторически и свързани с местния бит и нрави забележителности. 
Тук място както по време на зимни така и по време на летни учебно-спортни 
практики могат да намерят посещения на манастири и древни културни и ар-
хеологически забележителности, организиране на тийм билдинг игри, вечери 
на запознанствата, карнавални и маскени балове и др.

От направените проучвания през 2001, 2004 и 2007 г. за степента на учас-
тие на студентите в организацията и провеждането на културната, спортната 
и развлекателна част, в резултата на включването на организирани забавления 
и развлечения, се наблюдава повишаване активността и отговорността на сту-
дентите по време на практиката [7].

Стъпвайки на личния опит натрупан през годините и множеството орга-
низирани и проведени учебно-спортни практики и интервюта – разговори със 
студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ и НСА „Васил Левски“ и базирайки 
се на резултатите от проведените анкетни проучвания, определено считаме, 
че спортно-анимационните програми биха намерили значимо място в осмис-
лянето на свободното време и желанието на студентите за нови и атрактивни 
изживявания.

Заключение и обобщения

1. По време на зимните практики особен интерес, наред с обученията по 
основния спорт, представляват заниманията със ски туризъм (движение със 
ски и колани), карането на ски и сноуборд в необработени терени, а през лет-
ните – заниманията по плажен тенис, плажен волейбол, тенис и тенис на маса. 
Удачни са и комбинираните отборни игри.

2. Удачно е при записването за лагера или в първия ден по време на ор-
ганизационното събиране да се попълни въпросник – анкета за интересите 
и желанията на студентите, техните физически възможности и здравословно 
състояние, интересите им в други области от човешкия живот, извън спорта.

3. От изключителна важност за пълноценността и успеха на спортно- 
анимационния продукт за студентите при подготовката на програмите е наред 
със спортните занимания в тях да намерят място и събития и посещения на 
културни, исторически и свързани с местния бит и нрави забележителности.
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СТУДЕНТСКИЯТ ФУТБОЛ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2018/2019 г. И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОТБОРА 
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В НЕГО

ГЕОРГИ ИГНАТОВ

GEORGI IGNATOV. THE STUDENT FOOTBALL IN BULGARIA DURING 2018/2019 
YEAR AND THE PRESENTATION OF THE TEAM OF THE SOFIA UNIVERSITY

Абстракт: Целта на доклада е да проследи организацията, постигнатите резултати и 
класирането на Висшите училища в Националния университетски шампионат по футбол 
и в турнирите по футзал за студенти и студентки за учебната 2018/2019 г., както и пред-
ставянето на отбора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В проведено-
то първенство по футбол за 2018/2019 г. участваха 18 висши училища от цялата страна. 
Бяха изиграни общо 80 футболни срещи и бяха отбелязани общо 449 гола. В доклада 
са представени резултатите от проведените студентски футболни турнири през учебната 
2018/2019 г. и е анализирана работата на Техническата комисия по футбол, Асоциацията 
за университетски спорт „Академик“ и Българския футболен съюз и така са определени 
възможните перспективи за бъдещото развитие на студентския футбол в България. Раз-
гледано и анализирано е отличното представяне на футболния отбор на Софийския уни-
верситет.

Ключови думи: студентски футбол, организация, резултати, класиране, анализ, фут-
зал, отбор на Софийски университет, представяне

Abstract: This report represents the fi ndings of a research aimed at studying the 
organization, the achieved results and the fi nal ranking of the Universities, which took part in 
the National University Football Championship and in the futsal tournaments (for both male and 
female students) during 2018/2019 season and considers the presentation of Sofi a University 
„St. Kliment Ohridski“ team. 18 universities’ teams from all over the country took part in the 
Championship, 80 matches were played and 449 goals were scored. The report also presents the 
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results of the student football tournaments held during the 2018/2019 academic year. The author 
analyzes the work of the Technical Committee of Football, the University Sports Association 
„Academic“ and the Bulgarian Football Union and thus sets the possible prospects for the 
future development of student football in Bulgaria. Examined and analyzed is the outstanding 
performance of Sofi a University’s football team. 

Key words: student football, organization, results, standings, analysis, futsal, team of Sofi a 
University, presentation

Увод

Практиката в българските висши училища (ВУ) показва, че мястото на фут-
бола сред останалите средства в изборно-задължителната форма на процеса по 
физическо възпитание и спорт (ФВС) е водещо. Причините за това могат да се 
търсят в няколко посоки и най-вече в огромната популярност и социална значи-
мост на футболната игра. Изхождайки от тази позиция и от нашите експертни 
наблюдения, като най-важни причини за водещото място на футбола в систе-
мата на ФВС във ВУ, можем да откроим: огромната популярност и социална 
значимост на футболната игра, което от своя страна е предпоставка студентите 
(особено мъжката половина от тях) да се увличат по този вид спорт и с желание 
да го практикуват; многообразието на двигателните действия и игровите си-
туации които пораждат емоционалния ѝ характер, и провокират положителни 
емоции (за разтоварване на студентите след тежка умствена работа); достъп-
ността на футболната игра, т.е. възможността тя да се практикува без скъпа 
материална база, уреди, пособия и екипировка [1, 13].

Всяка година Асоциацията за университетски спорт (АУС) „Академик“ 
чрез Техническата комисия (ТК) по футбол, организира и ръководи Нацио-
налният университетски шампионат (НУШ) по футбол със съдействието на 
Аматьорската футболна лига (АФЛ) към Българския футболен съюз (БФС).

В научните доклади [2, 8, 10, 14 и 15] са представени организацията и 
управлението на учебно-тренировъчния процес по футбол във ВУ, админи-
стрирането на студентския футбол, както и тенденциите и перспективите в 
развитието на футзала и плажния футбол сред студентите от висшите учили-
ща в България. В други доклади са представени резултати и класирания от 
Националните университетски шампионати (НУШ) по футбол, турнирите по 
плажен футбол и футзал за студенти и студентки от 2010 г. до днес [3, 4, 5, 6, 
7, 9, 11, 12].

Целта на настоящия доклад е да проследи организацията, постигнатите 
резултати и класирането на ВУ в НУШ по футбол и в организираните турнири 
по футзал за студенти и студентки през спортно състезателната (учебната) 
2018/2019 г., да анализира работата на Техническата комисия по футбол към 
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АУС „Академик“, както и да разгледа представянето на отбора на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“.

В първия етап на футболното първенство 2018/2019 г. участваха 18 отбо-
ра, разделени в три групи, както следва:

Група „А“ (гр. София) – 10 отбора: Национална спортна академия „Ва-
сил Левски“ (НСА), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), 
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), МГУ „Св. Иван 
Рилски“, Академия на Министерството на вътрешните работи (АМВР), Тех-
нически университет (ТУ), Университет по архитектура, строителство и гео-
дезия (УАСГ), Нов български университет (НБУ), Лесотехнически универси-
тет (ЛТУ) и Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград (ЮЗУ);

Група „Б“ (гр. Пловдив) – 4 отбора: Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ (ПУ), Аграрен университет (АУ), Медицински университет 
(МУ) и Университет по хранителни технологии (УХТ);

Група „В“ (Север) – 4 отбора: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
(РУ), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ), Сто-
панска академия „Димитър А. Ценов“ (СА) и Технически университет – Ва-
рна (ТУ-Вн);

На табл. 1 и 2 са показани съответно резултатите от изиграните срещи и 
крайното класиране в група „А“ – (гр. София). В тази група бяха изиграни 45 
срещи, като бяха отбелязани общо 266 гола.

Таблица 1. Резултати в група „А“

В У НСА МГУ СУ ЮЗУ УНСС НБУ АМВР УАСГ ЛТУ ТУ Гол. р-ка
НСА 5:1 0:1 4:0 7:3 4:0 8:0 13:0 6:2 3:1 50 – 8 
МГУ 1:5 4:1 2:2 3:2 8:2 2:1 13:0 12:0 4:2 49 – 15 
СУ 1:0 1:4 2:1 3:3 5:0 5:2 8:1 3:0 3:0 31 – 11 
ЮЗУ 0:4 2:2 1:2 4:0 7:2 6:1 5:1 3:0 9:0 37 – 12 
УНСС 3:7 2:3 3:3 0:4 2:1 7:4 3:2 5:0 3:0 28 – 24
НБУ 0:4 2:8 0:5 2:7 1:2 7:4 2:2 3:0 4:0 21 – 32 
АМВР 0:8 1:2 2:5 1:6 4:7 4:7  6:0 5:1 2:1 25 – 37 
УАСГ 0:13 0:13 1:8 1:5 2:3 2:2 0:6 4:3 3:0 13 – 53
ЛТУ 2:6 0:12 0:3 0:3 0:5 0:3 1:5 3:4 2:0 8 – 41 
ТУ 1:3 2:4 0:3 0:9 0:3 0:4 1:2 0:3 0:2 4 – 33 

На таблица 3 са показани резултатите от изиграните срещи и крайното 
класиране в група „Б“ (гр. Пловдив). В групата бяха изиграни 12 срещи и бяха 
отбелязани 70 гола.
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На таблица 4 са показани резултатите от изиграните срещи и крайното 
класиране в група „В“ (Север). В тази група бяха изиграни 12 срещи и бяха 
отбелязани 54 гола.

Във втория етап, според наредбата за провеждане на НУШ по футбол за 
2018/2019 г., след изготвяне на крайното класиране в трите групи „А“, „Б“ и 
„В“ от първия етап се изиграха следните четири срещи баражи: УХТ (Пд) – 
РУ (Рс), завършила 1:6, АУ (Пд) – ШУ (Шн), завършила 0:4, РУ (Рс) – НБУ 
(Сф), завършила 3:0 и ШУ (Шн) – УНСС (Сф), завършила при резултат 5:3.

 Таблица 2. Крайно класиране в група „А“

№ Отбор Срещи Победи Равни Загуби Гол-разлика +/- Точки
НСА 9 8 0 1 50-8 +42 24
МГУ 9 7 1 1 49-15 +34 22
СУ 9 7 1 1 31-11 +20 22
ЮЗУ 9 6 1 2 37-12 +25 19
УНСС 9 5 1 3 28-24 +4 16
НБУ 9 3 1 5 21-32 -11 10
АМВР 9 3 0 6 25-37 -12 9
УАСГ 9 2 1 6 13-53 -40 7
ЛТУ 9 1 0 8 8-41 -33 3
ТУ 9 0 0 9 4-33 -29 0

 Таблица 3. Резултати и крайно класиране в група „Б“

№ Отбор 1 2 3 4 Срещи П/Р/З Гол. р-ка Точки
1. ПУ (Пд) 4:0 11:1 5:2 6 6  0  0 40-4 18
2. УХТ (Пд) 0:7 2:1 2:2 6 2  2  2 11-19 8
3. АУ (Пд) 0:3 4:4 3:0 6 1  2  3 11-22 5
4. МУ (Пд) 1:10 1:3 2:2 6 0  2  4 8-25 2

 Таблица 4. Резултати и крайно класиране в група „В“

№ Отбор 1 2 3 4 Срещи П/Р/З Гол. р-ка Точки
1. СА (Св) 3:4 3:0 3:2 6 5  0  1 20-9 15
2. РУ (Рс) 1:3 5:2 5:1 6 4  0  2 18-12 12
3. ШУ (Шн) 2:4 0:2 3:0 6 2  0  4 10-14 6
4. ТУ (Вн) 0:4 3:1 0:3 6 1  0  5 6-19 3

В третия етап на НУШ по футбол участваха отборите, класирали се на 
първите четири места от група „А“, първенците от групи „Б“ и „В“ и победи-
телите от проведените допълнителни баражи от втория етап. Чрез дирижиран 
жребий (отборите от 1-во до 4-то място от група „А“ срещу останалите кла-
сирали се отбори) се излъчиха четири двойки срещи (четвъртфинали): СУ 
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(Сф) – РУ (Рс) (6:1); НСА (Сф) – ПУ (Пд) (2:0); ЮЗУ (Бл) – СА (Св) (2:2) в 
редовното време и (6:7) след изпълнение на наказателни удари за излъчване 
на победител в мача и МГУ (Сф) – ШУ (Шн) (6:0). На полуфиналите се срещ-
наха: НСА – СУ (3:2) и СА – МГУ (0:3). Според наредбата за провеждане 
на НУШ по футбол за 2018/2019 г., мач за трето място не се състоя. Двата 
загубили отбора на полуфиналите – СУ (Сф) и СА (Св) заеха третото място. 
Във финалната среща МГУ победи НСА с 1:0 и стана Национален универси-
тетски шампион по футбол за 2018/2019 г. И така през спортносъстезателната 
2018/2019 г. в проведения НУШ по футбол бяха изиграни общо 80 футболни 
срещи и бяха отбелязани общо 449 гола или средно по 5,6 гола на мач. Награ-
дите за призьорите в първенството бяха осигурени от АУС „Академик“.

Както всяка година срещите от четвъртфиналите се проведоха в градове, 
отстоящи на половината разстояние от градовете на двете висши училища, иг-
раещи по жребий. Двата полуфинала и финалната среща се проведоха извън 
рамките на Националната студентска универсиада – Варна 2019 г., поради: 
голям брой командировани студенти (около 20 души за 4-ри нощувки в гр. Ва-
рна, за което бяха изразходвани около 4000 лв. на ВУ), което е голямо перо за 
всяка Катедра/Департамент по спорт; неучастие на отбори от града домакин 
във финалната фаза на НУШ по футбол; по време на утвърдената програма за 
финалната фаза се провеждат първенствата и турнирите в системата на АФЛ, 
което значително затруднява пълноценното участие на студентите футболи-
сти, които играят и за други отбори в 3-та и 4-та дивизия. 

На 19 април 2019 г. на свое заседание Техническата комисия по футбол 
към АУС „Академик“ взе решение финалната фаза от НУШ по футбол за 
2018/2109 г. да се изиграе на базата на НСА „Васил Левски“ в гр. София. УС 
на АУС беше запознат с това решение и се съобрази с него. Беше създадена 
перфектна организация, като двата полуфинала и финалът се изиграха при 
голям зрителски интерес и феърплей от участващите отбори.

Финалът беше удостоен от доц. д-р Златко Джуров – председател на АУС 
„Академик“, доц. д-р Георги Игнатов – председател на спортно-техническата 
и техническата комисия по футбол към АУС „Академик“, проф. д-р Пенчо 
Гешев – ректор на НСА, проф. д-р Николай Изов – зам.-ректор по учебната 
част, проф. д-р Апостол Славчев – зам.-ректор по качеството на образование-
то и акредитацията, доц. д-р Емил Атанасов – ръководител катедра „Футбол и 
тенис“, проф. дн Бисер Цолов, проф. д-р Йордан Иванов – член на УС на АУС, 
проф. д-р Валентин Велев – ръководител катедра „Икономика и управление“ 
към МГУ, много спортни деятели и студенти. На официалната церемония след 
мача гостите поздравиха и наградиха призьорите, а доц. д-р Георги Игнатов, 
със заключителното си слово, закри награждаването на НУШ по футбол за 
учебната 2018/2019 г.
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Снимка 1: Отборът на Софийския университет спечелил с 6:1 ¼ фи-
налния мач срещу Русенския университет в гр. Севлиево на 08 май 2019 г. и 
впоследствие спечелил бронзовите медали в НУШ по футбол за 2018–2019 г. 
Клекнали от ляво на дясно: Момчил Иванов, Иван Ангушев, Дейвид Еленков, 
Габриел Ангелов, Симеон Димитров, Калоян Янков, Илия Ехленов; Прави от 
ляво на дясно: Георги Великов, Велизар Василев, Димитър Ялъмов-капитан, 
Виктор Йончев, Георги Игнатов-треньор, Васил Михайлов, Йордан Ризов, 
Веселин Шекеров, Младен Стоев и Милослав Павлов.

Отсъстват: Красимир Узунов, Васил Василев, Мирослав Тодоров, Милен 
Манчев, Боян Ефтимов, Симеон Емилов Димитров, Петър Иванов и Никола 
Димитров

Снимка 1

През учебната 2018/2019 г. ТК по футбол към АУС „Академик“ проведе 
общо три заседания, на които бяха дискутирани и гласувани всички въпро-
си, свързани със студентския футбол в т.ч. изтегляне на жребий по системата 
„Бергер“ за груповата фаза, четвъртфиналите и полуфиналите, начин на про-
веждане на НУШ, промени в наредбата за настоящата година, провеждане на 
НУШ по футзал и т.н. 

Футболните срещи през първенството, както и през миналите години бяха 
администрирани от зоналните съвети (ЗС) на БФС в гр. София, гр. Пловдив, 
гр. Велико Търново и гр. Варна; съдийските комисии към съответните зонал-
ни съвети; националната съдийска комисия към БФС; Аматьорската футбол-
на лига (АФЛ), чрез нейните комисии: спортно-техническа комисия (СТК) и 
дисциплинарна комисия (ДК), както и с безценното съдействие на тримата 
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координатори на Техническата комисия по футбол – за група „А“, както и за 
ЮЗУ – Георги Игнатов от СУ, за група „Б“ – Любослав Атанасов от АУ (Пд) и 
Камен Симеонов от РУ (Рс), отговарящ за група „В“. Така администрирането 
на студентското футболно първенство се осъществи отново чрез БФС и АФЛ 
в съдействие с ТК към АУС „Академик“. 

От пролетния полусезон на НУШ по футбол за 2013/2014 г. до днес, всич-
ки разходи по провеждането му се поеха от АУС „Академик“. Тенденцията 
беше запазена и за целия шампионат 2018/2019 г., в следствие на изготвения 
проекто-бюджет от ТК по футбол, одобрен от УС на АУС, а по-късно пред-
ставен и приет за изпълнение от МФВС. Дофинансирането на проекта стана 
с преводи от ВУ към АУС „Академик“ – по 400.00 лв. на участващо ВУ. Отбо-
рите класирали се за ¼ финалите превеждаха по 150.00 лв., а тези за ½ фина-
лите заплатиха още една такса от по 150.00 лв. на отбор. Така всички разходи 
на отборите за участие в НУШ по футбол за 2018/2019 г. (без пътни, храна и 
нощувки) бяха поети от АУС „Академик“. 

На 27 септември 2018 г. на свое заседание ТК по футбол към АУС „Ака-
демик“ взе следните решения: 1. Първенствата по футзал за жени и мъже да 
влезнат в рамките на Националните студентски универсиади; 2. Ежегодният 
турнир по футзал „8-ми декември – 2018“ да бъде 1-ви квалификационен тур-
нир, който да се проведе в град София; 3. Великденският турнир по футзал 
да бъде 2-ри квалификационен турнир, който да се проведе в град Габрово; 
4. След изготвяне на точкова система 4-те най-добре представили се отбора 
в двата турнира да се класират за финалите на Универсиадата; 5. Отбор не 
участвал в двата квалификационни турнира, автоматично губи право да играе 
на финалите на Универсиада 2019 г.; 6. Поради по-малкия брой женски отбо-
ри, турнирът при жените да се проведе в два отделни турнира: турнир 8-ми 
декември и финали на НУШ по футзал.

На 14, 15 и 16 декември 2018 г. в спортната зала на Дома на футбола на 
БФС в кв. Бояна се проведе 1-я квалификационен турнир от Националния сту-
дентски турнир по футзал за мъже за купа „8-ми декември – 2018“, организиран 
от АУС „Академик“ и БФС. Участваха 12 отбора, разделени в четири групи 
по три отбора: група „А“ – УНСС, АМВР и СА (Св); група „В“ – ЛТУ, МГУ и 
НБУ; група „С“ – ТУ, СУ и ВСУ; група „D“ – ЮЗУ (Бл), РУ (Рс) и УХТ (Пд). В 
груповата фаза се получиха следните резултати: група „А“ – СА-АМВР (5:0), 
УНСС-СА (5:7), УНСС-АМВР (7:2); група „В“ – МГУ-НБУ (5:4), ЛТУ-МГУ 
(0:5), ЛТУ-НБУ (0:5); група „С“ – СУ-ВСУ (13:1), ТУ-СУ (1:2), ТУ-ВСУ (7:0); 
група „D“ – РУ-УХТ (5:0), ЮЗУ-РУ (6:3), ЮЗУ-УХТ (5:0). За четвъртфина-
лите се класираха четирите първенци от групите и четирите втори отбори от 
четирите групи: СА-НБУ (7:1), МГУ-УНСС (3:7), СУ-РУ (6:1) и ЮЗУ-ТУ (3:1). 
На полуфиналите СА загуби от СУ (2:5), а ЮЗУ победи УНСС (4:2). Според 
Наредбата, мач за трето място не се игра. На първо място се класира отборът на 
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ЮЗУ, който победи във финалната среща СУ с 6:1. Голмайстор на турнира стана 
Даниел Гогов от ЮЗУ. За най-полезен състезател беше определен Йордан Ризов 
от СУ, а за най-добър вратар Виктор Владимиров от СА (Св).

Турнирът при жените също се проведе на 14, 15 и 16 декември 2018 г. 
отново в спортната зала на Домът на футбола на БФС в кв. Бояна. Участваха 
6 отбора, разделени в две групи по 3 отбора: група „А“ – УНСС, НСА и НБУ; 
група „В“ – СУ, УАСГ и АМВР. 

В груповата фаза се получиха следните резултати: група „А“ – НСА-НБУ 
(4:0), УНСС-НСА (0:4), НБУ-УНСС (3:4); група „В“ – УАСГ-АМВР (0:6), СУ-
УАСГ (7:1), АМВР-СУ (3:5). На полуфиналите СУ загуби от УНСС (1:3), а 
НСА победи АМВР (6:1). В мач за третото място СУ победи АМВР (5:0) и 
завоюва бронзовите медали. На първо място се класира отборът на НСА, кой-
то победи във финалната среща УНСС с 5:0. За най-полезна състезателка на 
турнира беше определена Ева Слънчева от СУ. Голмайстор на турнира стана 
Леонора Желева от НСА. За най-добра вратарка беше определена Нина Кара-
бельова от УНСС, а за „Мис турнир“ – Полина Ръсина от СУ.

На 04 и 05 март 2019 г. в спортната зала в гр. Габрово се проведе 2-я ква-
лификационен турнир от Националния студентски турнир по футзал за мъже, 
организиран от АУС „Академик“ и БФС. Участваха 8 отбора, разделени в 
две групи по четири отбора: група „А“ – ЮЗУ (Бл), УНСС, ВТУ (ВТ) и ТУ 
(Гб); група „В“ – СУ, НСА, РУ (Рс) и СА (Св). В групите се получиха след-
ните резултати: група „А“ – ЮЗУ-ТУ (3:2, УНСС-ВТУ (2:1), ТУ-ВТУ (5:2), 
ЮЗУ-УНСС (5:1), УНСС-ТУ (7:2), ВТУ-ЮЗУ (1:4); ГРУПА „В“: СУ-СА (2:3), 
НСА-РУ (4:0), СА-РУ (4:0), СУ-НСА (0:3), НСА-СА (2:1), РУ-СУ (1:6). На 
полуфиналите ЮЗУ– СА (2:7 и НСА-УНСС (1:1) в редовното време и (5:6) 
след дузпи. В мач за 7-8 място ВТУ победи РУ (1:3), а в мача за 5-6 място СУ 
победи ТУ (1:6). Двата загубили отбора на полуфиналите заеха третото място. 
На първо място се класира отборът на СА, който победи във финалната сре-
ща УНСС с 4:1. Голмайстор на турнира, с 8 гола, стана Велислав Денчев от 
СА. За най-полезен състезател беше определен Тодор Тодоров от УНСС, а за 
най-добър вратар Виктор Владимиров от СА (Св).

На 15 и 16 април 2019 г. в спортната зала на Домът на футбола на БФС в кв. 
Бояна се проведе финалният турнир на Националния университетски шампио-
нат по футзал за мъже и жени. Игра се по системата всеки срещу всеки. 

При мъжете се получиха следните резултати: СА-СУ (1:8), УНСС-ЮЗУ 
(2:2), ЮЗУ-СА (9:5), УНСС-СУ (5:2), СУ-ЮЗУ (3:5), СА-УНСС (2:9). На пър-
во място се класира УНСС, на второ – ЮЗУ, на трето – СУ и на четвърто – СА 
(Свищов). За най-полезен състезател беше определен Ян Янев от УНСС.

При жените се получиха следните резултати: НСА-УАСГ (5:0), СУ-УНСС 
(1:3), УНСС-НСА (0:0), СУ-УАСГ (5:0), УАСГ-УНСС (0:5), НСА-СУ (4:0). По 
този начин с по-добра голова разлика на първо място се класира НСА, на вто-
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ро – УНСС, на трето – СУ и на четвърто – УАСГ. За най-полезна състезателка 
беше определена Виктория Митова от УНСС.

На 05 юни 2019 г., Софийският университет организира Осми традицио-
нен Великденски студентски турнир по футзал за жени, за купата на СУ „Св. 
Климент Охридски“, под патронажа на Ректора на СУ. Турнирът се проведе 
в залата на спортен комплекс „Бонсист“ в Студентски град с три участващи 
отбора. На първо място се класира отборът на Софийския университет, който 
взе златните медали. Сребърните медали бяха връчени на УНСС, а бронзовите 
на момичетата от УАСГ. За най-полезна състезателка на турнира беше избрана 
Християна Тотева от УНСС. Призът за най-добра вратарка беше спечелен от 
Елица Стоянова от СУ. Резултатите: СУ – УАСГ (1:0), УАСГ – УНСС (2:3), СУ 
– УНСС (1:1) в редовното време и (4:3) след изпълнение на наказателни удаи 
за излъчване на победител в срещата.

За осма поредна година АУС „Академик“ организира студентско първен-
ство по плажен футбол в рамките на „Университетските летни спортни игри 
– Кранево 2019“ (от 02 до 07 септември 2019 г.).  В турнира участваха 4 от-
бора, както следва: ВТУ (Сф), МУ (Вн), РУ (Рс) и УАСГ (Сф). Турнирът се 
проведе по системата „Всеки срещу всеки“. На техническата конференция 
преди започване на турнира беше прието той да се проведе по класическите 
правила на плажния футбол – три полувремена по 12 мин (мръсно време). 
При равенство в редовното време се играе едно продължение от 3 мин. При 
ново равенство се изпълняват по 3 наказателни удара, а при ново равенство по 
един, до излъчване на победител. При победа в редовното време победителят 
получава 3 точки. При равенство в редовното време се играе продължението, 
в което ако някой от отборите победи получава 2 т. Ако и след продължението 
има ново равенство, след изпълнението на наказателните удари, победителят 
получава 1 т., а победеният 0 т. Ето и резултатите: УАСГ – ВТУ (9:2), МУ – РУ 
(3:5), РУ – УАСГ (3:4), МУ – ВТУ (12:2), ВТУ – РУ (3:19) и УАСГ – МУ (6:4). 
След изиграните срещи, отборът на УАСГ (Сф) заслужено завоюва златните 
медали. На второ място остана отборът на РУ (Рс), на трето място –  МУ (Вн), 
а на четвърто отборът на ВТУ (Сф).

От направения анализ на студентския футбол през учебната 2018/2019 г. 
могат да бъдат направени следните по-важни изводи и препоръки:

1.  През сезон 2018/2019 г. отборът на Софийския университет, воден 
от Георги Игнатов се класира на трето място, с което плътно се доближи до 
най-големия успех постиган от студентския отбор на Университета, когато 
през далечната 1979 г., на финала на Държавното студентско първенство в гр. 
Варна, игран на ст. „Юри Гагарин“, отборът воден от Владимир Крамаренко – 
„Бате Владо“, губи с 0:2 от ВИФ „Г. Димитров“ и взима сребърните медали. 

2.  Освен прекрасното си представяне в първенството, тази година отборът 
на Университета се представи отлично и на футзал, където завоюва сребърен 
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медал на ежегодния турнир „8-ми декември – 2018“ (на турнира Йордан Ри-
зов от ФНОИ спечели приза за „Най-полезен състезател“). Отборът спечели 
и бронзов медал на финалите от НУШ по футзал. Последният подобен успех 
е на турнира по футзал „8-ми декември – 2003“, състоял се в Зимния дворец 
(Студентски град), когато на финала момчетата на Александър Еленков по-
беждават безапелационно с 5:0 отбора на ПЖИ (сегашното Висше Транспорт-
но училище). Огнян Илиев е определен за най-добър футболист на турнира, а 
Георги Великов за най-добър вратар.

3.  На финалите от НУШ по футзал за жени, отборът ни воден от Николай 
Стайков, завоюва престижното 3-то място.

4.  Най-популярната и атрактивна игра сред студентите организира и про-
вежда своите първенства по футбол, футзал и плажен футбол благодарение на 
упоритата работа на всички колеги-преподаватели по футбол във ВУ, органи-
зирани от Техническата комисия по футбол към АУС „Академик“ и активно 
подпомагани от АФЛ и БФС.

5.  Основното работещо звено при организацията на студентския футбол 
от 2010 г. до днес е Техническата комисия по футбол към АУС „Академик“. 
От влизането в длъжност като неин председател на Георги Игнатов са про-
ведени общо 33 заседания. На тези заседания са разгледани, дискутирани и 
гласувани всички въпроси свързани с организацията и провеждането на сту-
дентския футбол в Република България.

6.  В проведения НУШ по футбол за 2018/2019 г. участваха 18 висши учи-
лища от цялата страна. Бяха изиграни общо 80 футболни срещи и бяха отбе-
лязани общо 449 гола или средно по 5,6 гола на мач.

7.  В изминалите четири първенства футболният феърплей сред студен-
тите беше на изключително високо ниво. Проведения НУШ по футбол през 
състезателната 2018/2019 г., както и през изминалите три сезона се отличи с 
коректно поведение на участвалите ВУ. 

8.  Една от основните задачи от миналата учебна година, свързана с уве-
личаването на отборите, участващи в НУШ по футбол беше частично изпъ-
лнена. В Софийската група се включи ЮЗУ (Бл) и по този начин отборите в 
групата станаха десет. 

9.  За огромно съжаление ЕВУИМ (Пд) преустанови участието си в НУШ 
по футбол и по този начин участващите отбори и през тази година останаха 18. 

10. С оглед на спада в приема на студенти в по-малките ВУ, а от там намаля-
ване броя на студенти, занимавали се с футбол и невъзможност за окомплекто-
ване на футболните отбори на ВУ е налице отлив от НУШ по футбол (през 
2011/12 г. и 2012/13 г. – 24 ВУ, 2013/14 – 21 ВУ, 2014/15 – 22 ВУ, 2015/16 – 18 
ВУ, 2016/17 – 16 ВУ, 2017/18 – 18 ВУ и през 22018.19 – 18 ВУ). Със задържането 
на отборите на 18 и през тази учебна година се приближаваме до най-добрите 
години за студентския футбол, погледнато като участие на висши училища.
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11. Основна задача през новото първенство ще бъде задържането на 
участващите отбори в „Северната група“, където ТУ (Вн) изпитват трудности 
с окомплектоването на състава си и трябва да бъдат убедени да продължат 
работата си и участието в първенството. 

12. За първи път в историята на студентския футбол, футзал влезе в про-
грамата на Националните студентски универсиади, което е изключителен 
успех. Това е една дългогодишна идея на ТК по футбол, на Андрей Петров – 
секретар на АФЛ, на Иван Стоилов – отговорник за футзал към ТК по футбол 
и на Председателя на ТК по футбол към АУС – Георги Игнатов.

13. Проблемът със заплащането на хонорарите на участващите служеб-
ни лица на мачовете от НУШ по футбол стои на деневен ред. От миналата 
година ММС въведе необясними и още по тежки правила при издаването на 
документите за отчетност на изготвяните договори и хонорарни сметки, което 
изключително много затруднява работата на председателя на ТК по футбол. 
Би следвало в диалог с Председателя на АУС и отговорните органи в ММС да 
се намери разумен начин за олекотяване на тази тежка процедура. 

14. През следващата година ръководството на ТК по футбол трябва да 
задържи с всички сили участието на отборите от тази година. При този спо-
лучлив вариант отборите в група „А“ – София са 10, а тези в група „Б“ – Пло-
вдив и в група „В“ – Север са по 4. В групите „Б“ и „В“ се играе по класиче-
ския кръгов вариант „есен – пролет“, а в група „А“ – по веднъж (всеки срещу 
всеки). За ¼ финалите се класират директно първите четири отбора от група 
„А“ и първенците в групи „Б“ и „В“. За последните две места се играят четири 
баража: първа среща бараж между 2-я в група „Б“ и 2-я в група „В“; втора сре-
ща бараж между 3-я в група „Б“ и 3-я в група „В“; трета среща бараж между 
победителя от първа среща бараж и 6-я в група „А“ и четвърта среща бараж 
между победителя от втора среща бараж и 5-я в група „А“. Този вариант е 
доста сполучлив и поставя на равни основи всички участници.

През тази година във връзка с промените в закона за личните данни, ре-
гистърът на МОН за проверка на всички действащи и прекъснали студенти и 
докторанти по степени на обучение и по професионални направления беше 
спрян. Тази система на МОН беше единственият начин за проверка на мо-
ментното състояние на студентите. Ако действието на регистъра на МОН не 
бъде възобновено отново, в най-кратък срок АУС трябва да намери начин за 
актуална проверка правоучастието на студентите.

За оптимизиране на работата, обезпечаването и организацията на сту-
дентския футбол през следващите години трябва да се поддържа постигнатото 
ниво от страна на АУС и да се продължи ангажираността между държавните 
и обществени структури към АУС „Академик“ в лицето на МОН и МФВС, от 
една страна, и АФЛ към БФС, от друга, и да се търсят начини за надграждане 
на постигнатите отлични резултати.
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GEORGI IGNATOV. GRAFFIC MEASUREMENT CONTROL OF ATHLETIC AND 
TECHNICAL ACTIVITIES AND PHYSICAL WORK DONE BY FOOTBALL REFEREES 
AT OFFICIAL GAMES

Абстракт: В студията са представени непубликувани автентични графики от прове-
дени изследвания чрез метода на графичното измерване. Характеризират се спортно-тех-
ническите действия и извършената физическа работа на ръководещи млади футболни 
съдии и съдии ръководещи в първа лига на България по време на официални срещи. Реги-
стрирани са изминатото разстояние на съдиите в бегом, ходом и бягане назад; отстоянието 
на съдията от местонарушенията при спиране на играта за нарушение; общият брой на на-
рушенията по време на срещите. Сравняват се получените данни на различни по възраст 
и квалификация съдии на срещи от професионалния и аматьорски футбол. Изследването 
допринася за установяване на спортно-техническото ниво на българските съдии и начини-
те за подобряване на тяхната подготовка.

Ключови думи: футбол, футболни съдии, графично измерване, спортно-технически 
действия, изминато разстояние, препоръки

Abstract: The study presents unpublished and authentic graphics from researches 
conducted using the graphic measurement method. The author describes and defi nes the athletic 
and technical operations and physical work done by: leading young referees and leading referees 
in the Premiere Bulgarian League during offi cial football matches. The method used is graphic 
measuring method. The applied method measures the distances referees pass running forward, 
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backward and walking; measures the distances between referees position and the foul place 
when the game is stopped because of the committed foul; measures the total number of fouls 
done during the game. All the data are compared and analyzed taking into consideration the 
referees’ age, qualifi cation during amateur or professional games. The study helps establish the 
level of technicality and athleticism of Bulgarian referees and ways of their improvement.

Key words: football, football referees, graphical measurement, sport-technical actions, 
distance traveled, recommendations

Увод

Спортът се е наложил като специфична дейност в съвременното общество, 
която се характеризира с висока динамика на своето развитие. Това засяга както 
мащабността и значимостта на явлението, така и неговите резултати, свързани с 
равнището на спортните постижения [5].

Футболът е най-популярният и най-масовият спорт в света. Той се практикува 
и следи от милиони почитатели. Все повече се налага понятието социален феномен, 
характеризиращо присъствието на футбола в ежедневието на голяма част от обще-
ството. „Голямата популярност и масовото практикуване на футболната игра 
не е случайно. Обяснението на този факт трябва да се търси в неговата дос-
тъпност, оригиналност, динамичност и разнообразие. Футболът е сполучливо 
съчетание между оригиналността на формата (правилата и системата за игра), 
специфичността на съдържанието (подвижната, интензивна игра в нападение 
и защита) и емоционалността предизвикана от умението, творчеството и фан-
тазията на футболистите при реализирането на индивидуалните и колективни 
игрови действия при създаването на головите ситуации, при реализиране на 
крайната цел на играта – отбелязването на гол [4, 42]“.

С непрекъснатото развитие и усъвършенстване на футболната игра все повече 
се повишава и ролята на футболното съдийство. То е основен фактор не само за 
правилното протичане на играта и за регулирането на взаимоотношенията между 
играчите, но и за неговото качествено  стимулиране. Затова съдийството е обект на 
изключително голямо внимание сред световната спортна общественост [46].

Редица автори са изследвали проблемите на футболното съдийство.
Най-напред сa публикациите на ветерана на футболните съдии Георги 

Аджаров. В публикациите си той разглежда основни въпроси на футболното 
съдийство, свързани с фукцията на футболния съдия при съдийстването на 
всяка среща и неговата роля, като възпитател към футболистите. Оценявайки 
ръководната роля на мисловната дейност в работата на футболният съдия, той 
пише: „най-трудната задача при съдийстването е да се определи същността 
на нарушаването, да се установи има ли умисъл при извършването му. Освен 
това много голяма трудност е да се разграничи твърдата и позволена игра от 
умишлено грубата и непозволената“ [1] . 
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Същевременно Георги Аджяров дава висока оценка на дейността на фут-
болния съдия: „като творческа личност, чиято дейност не търпи шаблони и 
формализъм, защото всяко състезание протича различно“ [2].

В изследването на Б. Първанов, Л. Илинов и Г. Аджаров се установяват 
следните резултати: съдиите губят от телесното си тегло средно от 1,440 кг 
до 1,702 кг, като при някои загубата достига до 2 кг и повече; футболните съ-
дии извършват много интензивна психическа дейност; по-добрите съдии из-
ползват по-умело взаимодействието между зрителния и слуховия анализатор; 
по-успешно насочват вниманието си към „горещите“ участници по терена; 
демонстрират по-бърза и точна мисловна дейност; вземат по-бързи и верни 
решения; проявяват по-голяма решителност и смелост срещу нарушителите 
на правилата и на спортния морал; по-успешно съгласуват своите действия с 
тези на помощниците и резервния съдия. Подчертава се значението на морал-
ната устойчивост на съдията: обективност в преценките, принципност, чест-
ност и други [37].

В друго изследване Б. Първанов, Ал. Такев и Г. Аджаров проследяват ня-
кои други прояви на футболните съдии преди и след състезанието. Тук влизат: 
бързината на двигателните реакции, вниманието, емоционално състояние, 
точността на възприятията и др. Установява се, че преди състезание съдиите 
се намират в стартово състояние и се наблюдава активизиране на психическа-
та и коровата дейност, подобряване на двигателните реакции, повишаване на 
емоционалната възбудимост; увеличаване обема на вниманието; понижаване 
на разпределението на вниманието и частично спадане на точността на въз-
приятията за игровата обстановка. След съдийстването картината се променя 
в следното: увеличение бързината на реакциите; намаление на емоционална-
та възбуда; понижение устойчивостта на вниманието; намаляване на неговия 
обем и частично увеличаване на точността на възприятията за игровата обста-
новка. В края се прави заключението, че тези отрицателни промени се дължат 
в резултат на умората в съдийстването. За конкретен пример са показани да-
нните за емоционалната възбудимост и устойчивостта на вниманието за глав-
ните и помощник съдиите в лабораторни условия преди и след съдийстване. 
Настъпилите промени в тремометричните данни се обясняват с отслабване на 
емоционалната възбудимост след приключване на съдийстването, а поради 
различното участие на двете категории съдии (с по-голямо увеличение у глав-
ните съдии). По отношение устойчивостта на вниманието се установява, че 
то е по-високо у главните съдии, които изпълняват по-отговорна задача. И по 
този показател промените се обясняват с влиянието на умората, която в двете 
категории съдии е различна по степен [36].

В друга статия на Б. Първанов се разглежда въпросът за психологическа-
та подготовка на футболните съдии. Тази тема е доста изостанала в теорети-
ческо и методическо отношение в това число и с футболните съдии. В изслед-
ването се установява какво най-много вълнува съдиите преди съдийстване-
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то, какви трудности срещат при съдийстването и какви грешки допускат. В 
публикацията са посочени и начините на тяхното преодоляване. Включен е 
въпросът за психическата устойчивост, нейните прояви и отражението върху 
дейността на съдията, възможностите за саморегулиране на устойчивостта 
и неустойчивостта; посочени са причините за успешното и неуспешното съ-
дийстване, както и мерките за подобряване психологическата подготовка на 
футболните съдии [35].

Б. Първанов изтъква ролята на футболния съдия – не само като арбитър 
на футболна среща, а и неговата роля като възпитател, както на футболното 
игрище, така и извън него [34].

Н. Хижов засяга въпроса за авторитета на футболния съдия, като ръково-
дител на състезанието и възпитател на спортистите [10].

Философът Я. Янчев също разглежда въпроса за педагогическата роля 
на спортните съдии. Това според него е много важна задача на съдията. В 
това съотношение, той заема второ място след треньора. Водещата му роля в 
състезанието, дава широки възможности за възпитателно въздействие върху 
привичките, морала и поведението на състезателите и спортната публика [49].

П. Тодоров разглежда проблемите на спортното съдийство и специално 
за възпитанието на спортистите. Той се спира конкретно на същността на съ-
дийството; за отношението на спортната публика и обществеността към съ-
дийстването; как да се решава най-успешно съдийския въпрос и възпитанието 
на футболистите: образцово организиране и провеждане на всяко състезание; 
популяризиране и поощряване на положителните качества; провеждане на 
широка мрежа от курсове, школи и други форми [43].

Според С. Чакъров спорните съдии играят много важна роля за форми-
ране личността на спортистите. Затова изтъква необходимостта от научно 
обоснован подбор на съдийските кадри. На основата на анкетни резултати, 
препоръчва да се решат следните въпроси: продължителността на спортния 
стаж на състезателите и треньорския състав; за необходимото образование; 
на професионалните им качества, както и на моралните добродетели. Изказва 
се критично за привличане на случайни хора за спортни съдии, които в тази 
дейност търсят източник на допълнителни доходи, без да притежават, необхо-
димите качества за съдии [6].

В статията на Б. Лазаров се споделят мисли как съдията по време на съ-
дийстването се проявява и като възпитател на футболистите; за ролята на съ-
дийския авторитет върху състезателите и зрителите; какви качества да прите-
жава и какъв подход да проявява към тях и други [26].

Бившият футболен съдия Димитър Цанев разглежда въпроса за педагоги-
ческата роля на съдията. Той обоснова какви са възпитателните задачи, както 
и методите и средствата за тяхното изпълнение и въздействието им върху ли-
чността на състезателите [44].



49

В друг свой материал авторът изтъква ролята на футболния съдия по вре-
ме на футболните срещи с помощта на която да се увеличи спортменството по 
футболните терени [45].

В друга своя книга Д. Цанев разглежда компетентността на съдията и по-
мощник съдиите и тяхното взаимодействие по време на състезание. Дава фор-
мулировка за фактическите и формалните нарушения, запознава ни с позволе-
ната и непозволена игра, личните наказания, актуални въпроси при засадата, 
невралгичният пункт за съдиите – наказателното поле, авантажът и построява-
нето на стените. Умело ни запознава и с физическата подготовка на съдията, 
неговото възстановяване и хигиенен режим, психологическия фактор в съдий-
ството, авторитета на футболния съдия и тактика на съдийстване [46].

Внимание заслужава публикацията в съавторство на изявените футболни 
съдии Димитър Руменчев и Димитър Цанев. Авторите разглеждат въпроса за 
съдържанието на психологическата подготовка. Те показват следните етапи 
на психологическата подготовка: обща подготовка, предсъстезателна, състе-
зателна и следсъстезателна. На всеки етап се прави кратка психологическа 
характеристика. Разгледани са също и методите за осъществяване на психоло-
гическата подготовка на съдиите. Волевите качества например, се изграждат 
като в подготовката се включват различни по степен трудности. Обръща се 
внимание на физическите упражнения – техния интензивен характер. Голя-
мо внимание се обръща на развитието на мисленето у съдиите, на бързата и 
точна реакция и на психическата устойчивост. Много важно е да се преодолее 
психическото напрежение преди състезание. Обръща се внимание на повиша-
ване самочувствието на съдията, което играе много важна роля за успешното 
съдийстване. Подчертава се също голямата роля на общата и спортна култура 
на съдията за успех в съдийстването, както и мирогледните му качества [40].

П. Минков ни запознава с физическата годност на футболния съдия и ме-
дицинския контрол, който трябва да се извършва на футболните съдии и по 
конкретно освен периодичните медицински прегледи, трябва да се прилага 
спироергометрично изследване за определяне на тренираността и максимал-
ната кислородна консумация. С оглед най-ранната диагностика на миокардна 
исхемия и нарушения в сърдечния ритъм трябва освен електрокардиография 
в покой да се прави и ЕКГ след физическо обременяване при велоергомет-
ричния тест. В периодичното медицинско освидетелстване на съдиите тряб-
ва да се използват освен рутинните лабораторни изследвания и данните от 
величините на холестерола, кръвната захар и свободните мастни киселини. 
Това ще позволи на лекаря да даде по-категорично заключение за наличието 
на рискови или патологични изменения в сърдечно-съдовата система и някои 
други жизнено важни органи [28].

В друга своя статия, авторът изтъква изключителната роля на съдията за 
изкореняване на грубостите по футболните терени [29].
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П. Кехайов разглежда твърде подробно и аналитично въпросите на мо-
рала в спортните правилници въобще и специално във футбола. Според него 
спортните правилници не представляват сбор от „сухи“ технически изисква-
ния, необходими за провеждане на спортното състезание, а вниквайки в тех-
ния смисъл, установява, че те крият в себе си богатство от нравствени норми. 
Налагането на наказания или опасението от налагане на такива не е единстве-
ното средство за създаване на нормални условия за развитието на състезание-
то. Важна роля тук играе състезателният стремеж за спазването на моралните 
норми (феърплей) [24].

И друг изявен футболен съдия – Митко Чуков публикува книга за фут-
болния съдия. В нея той разглежда отново основните въпроси на футболното 
съдийстване. Показват се данни за развитието и ролята на футболната игра; 
за промяната на някои основни правила; за формата и съдържанието на съ-
дийското решение; за формалните и фактическите грешки; за взаимоотноше-
нията на съдиите с играчите и зрителите. Твърди, че в развитието на футбола 
най-изоставащи са вратарите и съдиите. Сочи още, че съдийските качества се 
развиват бавно [7].

К. Л. Вихров ни запознава с проблема за повишаване на физическите ка-
чества на съдиите, а от там и повишаване качеството на съдийстването. Запоз-
нава ни още и с теоретическата, физическата и психологическата подготовка 
на футболния съдия [48].

В друга своя статия, авторът ни запознава с правилата на футболната игра 
и ролята на съдиите [47].

Заслужено внимание трябва да се отдели и на най-успешния и най-дълго 
заемал поста председател на българските съдии (общо 14 години, в двата си 
мандата) – проф. инж. Димитър Пармаков, д-р.

Авторът хвърля светлина върху степенуването на наказанията, налагани 
от съдиите: устна забележка, жълт  и червен картон [31].

В друга своя публикация, Д. Пармаков коментира съдийството на Евро 
„88“, като изтъква слабостите и добрите прояви на съдиите, както и някои 
новости във футболното съдийство, като цяло, които могат да послужат за 
израстването на младите съдии [32].

Димитър Пармаков ни запознава с графичен начин за определяне движе-
нието на съдията по терена. Това позволява придвижването на съдията да се 
отразява във всяка точка чрез мащабно отразяване върху планшет с разграфен 
терен в мащаб 1:10000 и отчитане на неговото местозаставане и движение. 
Благодарение на този много трудоемък, но изключително ефективен метод, 
авторът изследва различни поколения български съдии и техни чуждестранни 
колеги и прави доста пълни и нагледни анализи на техните грешки и прид-
вижване по терена, което помага като цяло на българското съдийство. Тези 
анализи се представят от автора им пред съдиите на семинарите им всяка 
година и се публикуват във в-к „Спорт“ и в-к „Футбол“ [33].
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В своя книга Васил Жечев отделя значително място на въпросите на фут-
болното съдийство. Авторът разглежда проблемите на футболното съдийство, 
а именно: дисциплината и поведението на футболистите; морално-правното 
(административното) регулиране на футболистите; спортния морал – специ-
фичен регулатор на поведението на футболистите; критерии за поведението 
на футболистите и неговото санкциониране; видовете правно-администра-
тивни норми, регулиращи поведението; просоциално и агресивно поведение; 
мотиви и ценностни ориентации и поведение; футболните правила – норми за 
морално-административно регулиране поведението на футболистите; дисци-
плината – форма и проява на поведението на футболистите; привички и пове-
дение; воля, убеждения и поведение и др. В книгата е показан огромен изсле-
дователски материал и данни относно дисциплинарно-поведенческия облик 
на българските професионални футболисти от „А“ и „Б“ футболни групи за 
сезон 1995/ 1996 г., като им е направена съответната типология [52].

В друга своя книга Васил Жечев в съавторство с Атанас Тодоров и Боню 
Първанов предлагат условия, средства, методи и подходи за ефективно съ-
дийство, както и морални аспекти на футболното съдийство и ролята му за 
формиране съзнанието и поведението на футболистите [53].

Ю. Ф. Кузнецов прави паралел на съдийството от XX век и най-новите 
изисквания на УЕФА и ФИФА в началото на XXI век. Извежда свои виждания 
за бъдещи промени в съдийството в крак с напредъка на играта и повишената 
атрактивност по футболните терени [25].

В. Б. Мяконков и А. Н. Николаев ни запознават с професионално важните 
качества на руските съдии и методика за тяхното изучаване. Предлагат ни 
особени личностни състояния на главните и помощник съдиите в отделни 
раздели [30].

Друг наш изтъкнат съдия и методист Борислав Александров ни представя 
правилата на играта и предлага професионален коментар за всяко едно прави-
ло и приложението му на футболния терен. Коментарът е направен по всички 
последни изисквания на УЕФА и ФИФА и е много ценно помагало за всички 
съдии в България, независимо от техния ранг и професионален опит [3].

Друг наш бивш футболен съдия – Йордан Иванов ни запознава с пробле-
ма за хранителния и питейния режим на футболния съдия и ни предоставя 
примерен такъв, дава някои практически съвети и препоръки за оптимизи-
ране на хранителния режим на футболните съдии в отделни периоди на под-
готовката им и за ефективно осъществяване на съдийската им дейност [19].

В друга своя публикация заедно с Бисер Цолов, авторите ни запознават с 
взаимовръзката между психиката и дейността на вътрешните системи на чо-
вешкият организъм, позната като психофизиологично състояние. Това състоя-
ние у хората и в частност у футболните съдии, възниква от техните желания и 
намерения да реализират собственото „Аз“ в дадена социална среда. Запозна-
ват ни с адаптацията на съдията към отговорностите на предстоящата среща 
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и саморегулацията на собствените мисли и избор на двигателна активност в 
зависимост от външната и вътрешната среда [20].

Йордан Иванов изтъква, че постигането на ефективност в подготовката на 
футболния съдия не е възможно без провеждането на системен контрол [21].

Йордан Иванов ни запознава и със спортологичните основи на футболно-
то съдийство, двигателната активност на елитните главни и помощник съдии, 
модели за развиване на физическата кондиция и психическата регулация на 
футболния съдия, периодизация в развиването и поддържането на физическа-
та кондиция на съдията, нетренировъчни средства за развиване, поддържане 
и балансиране на психофизическата кондиция на съдията, контрол в трениро-
въчно-състезателния процес на съдията [22].

В монографичния си труд Йордан Иванов задълбочено и аналитично раз-
глежда същността на ситуативната психо-физическа готовност на футболния 
съдия в екстремалните ситуации на играта [23].

Внимание заслужават и значителните научни трудове на Георги Игнатов 
в областта на футболното съдийство. 

В дисертационния си труд Георги Игнатов разработва и доказва ефек-
тивността на разработена и апробирана от него специализирана методика за 
подготовка на млади футболни съдии. Чрез прилагането и се повишава значи-
телно равнището на общата и специална физическа подготовка, тактическите 
умения и психическата устойчивост на млади футболни съдии [12].

В монографичния си труд авторът обобщава и отразява в логическа по-
следователност съвременните концепции в развитието на футболното съдий-
ство в неговите ключови направления – историческо, методическо, психоло-
гическо, биологическо, селекционно и др. [14].

Г. Игнатов проследява технологиите, нововвъведенията и последните 
промени в правилата на футболната игра, направени от Борда на ФИФА след 
2010 г. със стремеж за запознаване с иновациите и тенденциите във футболния 
правилник на студентите и широката футболна аудитория [16].

Г. Игнатов представя всички нормативи за оценка на физическата кон-
диция на футболния съдия, спуснати от FIFA и UEFA до всички национални 
федерации, в т.ч. „Test на FIFA“, “Yo-Yo Intermittent Recovery Test“, “Yo-Yo 
Dynamic Test“ и „Yo-Yo Ariet Test“ [15].

Г. Игнатов прави проучване по някои въпроси свързани с дейността на 
футболните съдии от професионалния футбол в България. Проследява начина 
им на подготовка при започването на съдийската им кариера и след утвържда-
ването им в професионалните групи и международното съдийство. Направе-
ни са важни изводи за развитието на футболното съдийство и по-конкретно 
за тактическата, психическата и най-вече за физическата подготовка на фут-
болните съдии [11]. 

В друго свое изследване Г. Игнатов установява, както различни особе-
ности на футболното съдийство в психически и теоретичен план, така и начи-
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на на подготовка на българските международни футболни съдии в ранглиста-
та на ФИФА за 2013 г. при започване на съдийската им кариера и след утвър-
ждаването им в международното съдийство [13].

Татяна Янчева и Георги Игнатов проучат някои основни психични харак-
теристики при 30 футболни съдии чрез използването на комплексна психо-
логическа методика. Получените резултати от изследването, от една страна, 
разкриват значими резерви за оптимизиране на процеса на подготовка с ог-
лед на все по-нарастващите изисквания към дейността на футболните съдии 
в България, а от друга, могат да бъдат ценен ориентир при разработване на 
специализирани програми за психическа подготовка на футболни съдии [50].

В друго свое проучване двамата автори изследват изведените на базата на 
теоретичния и практически анализ психични характеристики при футболни 
съдии, очертават психологическия профил на българския футболен съдия и 
на тази база търсят възможности за оптимизиране на процеса на подготовка. 
Обект на изследването са 51 български футболни съдии. „Направен е задълбо-
чен анализ в зависимост от квалификацията и пола на изследваните футболни 
съдии. Получените резултати от изследването очертават определена специфи-
ка на психологическия профил на футболния съдия и дават ценни ориентири 
по отношение на насочеността на психическата подготовка на съдиите. Тези 
резултати имат значителна практическа стойност и биха могли в определе-
на степен да подпомогнат оптимизирането на цялостната подготовка на фут-
болните съдии [51]“.

Иван Иванов и Георги Игнатов в свое изследване правят теоретично и ем-
пирично изследване на когнитивните стилове на елитните съдии в България. 
Когнитивните стилове са част от цялостната адаптация на съдиите към играта 
и предпочитаният начин на мислене в повечето ситуации. Двамата автори пра-
вят сравнение между съдии, ръководещи и помагащи в първа лига, втора лига 
и елитните юношски групи U17 и U19. Броят на съдиите в изследването е 116. 
Разгледаните трите стила (съответствие, оригиналност, ефективност) в изслед-
ването са различни в зависимост от опита, възрастта и пола на съдиите [18].

Георги Игнатов и Валентина Гигова чрез изследване на честотата на сър-
дечните съкращения (ЧСС) на ръководещите футболни съдии по време на 
официални футболни срещи, характеризират функционалното им натоварва-
не и правят характеристика на натоварването в отделните части на футболна-
та среща и в отделните зони на енергообезпечаване и сравняват натоварването 
на различни по възраст съдии, по време на  срещи от професионалния и ама-
тьорски футбол. На метода са подложени 15 ръководещи футболни съдии. 
Осем от тях са от професионалния футбол (двама от тях са международни 
съдии)  и седем от аматьорския футбол [17]. 

Белгийският професор Werner Helsen създава фитнес програма по иска-
не на комитета на реферите на УЕФА. Създаденото помагало към съдиите 
обхваща: цели на съвременното футболно съдийство, физически изисквания 
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и натоварвания към реферите, съвременни психологически аспекти на съдий-
ството, примерна фитнес тренировка, фитнес тестове и изисквания към тях, 
предназначение и използване на пулсометър от съдиите, технически и такти-
чески трнировки извън игралното поле, практически модели на изграждане 
на съдийска кариера, правилно хранене и питеен режим, загряване преди фут-
болна среща, типични физически натоварвания на реферите, цялостен трени-
ровъчен режим [9].

В друго помагало към съдиите, англичанина Ken Ridden и словенеца 
Vlado Sajn, дават насоки за вземане на решения от съдиите при възникнали 
ситуации на терена: решения при чисти голови положения, обещаваща атака 
и нечестни ситуации [39].

Отново Vlado Sajn ни запознава с критериите при нарушения, които тряб-
ва да се вземат под внимание от съдиите при техните отсъждания: нечестни 
нарушения, допълнителни мерки, очевидни голови ситуации, атака и обеща-
ваща атака, симулации, действия на рефера [41].

Испанецът Manuel Lopez ни запознава с официалните задачи по време на 
футболна среща на жените рефери и работа в екип, задължения и отговорнос-
ти на жените асистент рефери – позиция и работа в екип, техника на флага и 
съдействие между съдиите [27].

Бившият португалски съдия Vitor Melo Pereira ни запознава с позициони-
ране на съдията по време на мач, разпознаване на играта и взимане на решения 
според нуждите и. Запознава ни с диагоналната система, начупване на диагона-
ла, упражнения в тренировъчния процес, разположение на съдията при подно-
вяване на играта, фази на атаката – според треньора и рефера, планирани атаки 
от дясно, от ляво, през центъра – местозаставане и придвижване, контраатака от 
дясно, от ляво, през центъра – местозаставане и придвижване, местозаставане 
при многоходови подавания в защита, типични грешни позиции [38].

В наръчника за фитнес тренировки на футболните съдии на националния 
координатор за фитнес обучение на съдиите към Английската футболна асо-
циация – Vernon Crew и експертите: John Brewer, Alan Hodson, Rob Harley, ав-
торите ни предлагат програми за обучение за физическа подготовка, храните-
лен и питеен режим на футболните съдии на различна възраст и ръководещи 
в различните дивизии. Дават основни насоки и напътствия на съдиите как да 
бъдат физически, психически и тактически добре подготвени за да отговарят 
на съвременните тенденции в развитието на футболната игра [8].

Футболното съдийство е единна и неделима част от футболната игра. 
Това се дължи на факта, че поведението на съдията като личност, педагог и 
човек познаващ правилата на играта е оценявано от играчи, публика, зрители 
пред телевизионните екрани, журналисти, треньори и спортни деятели.

Съдийството във футбола е изключително актуален проблем в теорети-
ческо и практическо отношение. Това се налага от обстоятелството, че фут-
болната игра се ръководи от съдийски състав – главен съдия, двама асистенти 
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и един резервен, въоръжени с една свирка, два картона – жълт и червен, двa 
флагa и телекомуникационна система за връзка по между си, а напоследък в 
срещи от най-високо ниво в Шампионска лига, Европейски и Световни пър-
венства и от системата „ВАР“ (видео асистент съдия). С тези средства те тряб-
ва да въвеждат ред на терена, да контролират поведението на играчите, а от 
там косвено да влияят и върху настроението на публиката.

Футболното съдийство е една от най-спорните и дискусионни дейности 
във футбола и това произтича от неограничените права на съдията за при-
лагане на правилата по време на игра. На преден план се поставя въпросът 
за професионалните знания и възможности на футболните рефери. Как те 
трябва да преценяват действията на състезателите във връзка със спазването 
на правилата на футболната игра. Футболните съдии следва да имат отлични 
физически възможности и най-високи професионални знания за тълкуване на 
правилата на играта.

Поради това се налагат изследвания, като настоящото, за проучване дей-
ността на нашите съдии на терена по обективни показатели, като резултатите 
се сравняват с тези на съдиите, ръководещи състезания в по-развитите фут-
болни страни. Подобни изследвания допринасят за установяване на спорт-
но-техническото ниво на българските съдии и начините за подобряване на 
тяхната подготовка. Дава се възможност да се посочат слабостите на даден 
съдия и да се търсят начини за тяхното отстраняване. 

Изхождайки от тези съображения и от посочените по горе изследвания 
в областта на футболното съдийство на плеада български и чуждестранни 
автори, ние си поставихме за цел на изследването да извършим контрол на 
спортно-техническите действия и извършената физическа работа на млади 
футболни съдии, ръководещи в детско-юношеския футбол и такива, ръко-
водещи в „А“ ПФГ („А“ Професионална футболна група). Изследването бе 
извършено на основа на представянето на съдиите по време на официални 
футболни срещи чрез метода на графичното измерване и на тази база да ха-
рактеризираме получените резултати с тенденция повишаване квалификаци-
ята на футболните съдии в България.

За да изпълним поставената цел трябваше да решим следните задачи:
1. Да се регистрира изминатото разстояние на съдиите – бегом, ходом и 

бягане назад по време на официални футболни срещи чрез метода на графич-
ното измерване.

2. Да се регистрира отстоянието на съдията от местонарушенията при 
спиране на  играта за нарушение по правило 12 за непозволената игра.

3. Да се регистрира общия брой на нарушенията по време на срещите и 
да се окачествят на такива извършени при пресиране на трупа или на краката.

4. Да се сравнят данните от изминатото разстояние, отстоянието от место-
нарушенията и регистрираният общ брой нарушения на различни по възраст 
и квалификация съдии на срещи от професионалния и аматьорски футбол. 
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5. На база на получените резултати да се представят съвети за подобрява-
не нивото на съдийстване на българските футболни съдии.

Таблица 1. Футболни съдии подложени на контрол на спортно-техническите 
си действия и специалната си физическа работа по време на официални футболни 
срещи, чрез графично измерване

№ Име Група Футболна среща
1 Момчил Врайков А ПФГ Черно море Вн-Локомотив Пд
2 Ангел Бекяров А ПФГ Беласица Петрич-Спартак Вн
3 Цветан Георгиев Купа България Локомотив Пд-Левски Сф
4 Георги Игнатов Купа България ЦСКА Сф-Пирин 1922 Бл
5 Кольо Данев А ПФГ Видима Рак. Севл-Локомотив Пд
6 Георги Хаджийски А ПФГ ЦСКА Сф-Нафтекс Бс
7 Антон Генов А ПФГ Марек Дупн-Македонска слава Бл
8 Христо Ристосков А ПФГ Нафтекс Бс-Левски Сф
9 Йото Гарабедов юноши старша А Локомотив101 Сф-Мировяне
10 Адриан Петров юноши младша А Вихър Горубляне-Локомотив101 Сф
11 Павел Драгомиров юноши младша Б Левски-Спартак Сф-Левски Сф
12 Димитър Добромиров юноши младша Б Ботев 57 Сф-Локомотив Сф
13 Виден Стоянов юноши младша А Левски-Спартак Сф-Локомотив Сф
14 Мартин Стоименов юноши младша Б Славия Сф-Септември Сф
15 Петър Симов юноши младша Б Левски Сф-Обеля
16 Явор Кузманов юноши младша Б Академик Сф-Локомотив101 Сф 
17 Велизар Ангелов юноши старша I-ва зона Локомотив Сф-Средец Сф
18 Красимир Атанасов юноши младша Б Левски-Спартак Сф-Локомотив Сф

Обект на изследването са осемнайсет футболни съдии (таблица 1):  8 бъл-
гарски съдии, ръководещи в „А“ ПФГ, от които трима международни и 10 
млади съдии, ръководещи в детско-юношеския футбол и окръжните групи. 

Предмет на изследването са спортно-техническите действия и извърше-
ната физическа работа на ръководещи футболни съдии по време на офици-
ални футболни срещи през футболните първенства 2004/2005, 2005/2006 и 
2006/2007 година, описани в таблица 1 и някои производни показатели като 
общо изминато разстояние, разстояние на отсъждане, спорни и точни отсъж-
дания и други.

Изследването е извършено през 2004, 2005, 2006 и 2007 г. на стадионите 
на футболните клубове посочени като домакини в съответната среща. Учас-
тниците в изследването се явяват представителна извадка от 40% съдии, ръ-
ководещи в „А“ Професионална футболна група (ПФГ) и 50% от българските 
международни съдии на базата на съдийските ранглисти за тези години.

Методика на изследването:
1. Планшетно разграфяване на терена с мислена мрежа в мащаб 1:10 000.
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2. Разпределение на игровото време от 90 мин в шест части (планшета) 
по 15 мин за всяка среща.

3. Движението и местозаставането на съдията по терена в дадената среща 
се записва (отразява) собственоръчно на 6-те планшета, като на всеки един 
планшет в продължение на 15 минути се нанася движението му с означения: 
бегом с плътна линия и ходом с пунктирана линия. За по-достоверно отчитане 
на резултатите на всеки 5 минути се сменя цвета на записващото от наблюда-
теля пишещо средство.

4. При всяко спиране на играта за нарушения за непозволена игра (по 
правило 12) се отбелязва местонахождението на съдията и местоположението 
на нарушенията.

5. Отчитане на следните показатели:
– движение в темп – ходом в метри;
– движение в темп – бегом в метри;
– движение в темп – бягане назад в метри;
– общо движение в метри – съотношение в общото придвижване между 

бегом и ходом;
– относителен дял на разстоянието на отсъждане по правило 12 (непоз-

волената игра);
– честота на разстоянието на отсъждане;
– експертна оценка на съдийствово по утвърдените от съдийските коми-

сии на ФИФА и УЕФА скала на оценяване.
След обработка на резулататите са изготвени сравнителни таблици и е 

извършен сравнителен анализ за установяване на показателите на младите 
съдии, ръководещи в детско-щношеския футбол и тези, ръководещи в АПФГ.

Анализ на резултатите:
Изследването бе насочено към измерване на пробяганото разстояние в 

бегом, ходом, бягане назад, броя и дължината на отсечките при тези бягания и 
определяне на отстоянието на съдията от местонарушенията при спиране на 
играта за нарушение по правило 12 за непозволената игра.

Изследването е свързано с измерване на посочените показатели от след-
ните групи съдии:

1. Млади футболни съдии, ръководещи в аматьорския футбол.
2. Съдии, ръководещи в АПФГ.
На фигури от 1 до 8 са отразени, някои от графичните изображения на 

изследваните съдии. Те са реализирани, съгласно разработената методика, 
предложена по горе. Графиките дават пълна картина за движението на съдия-
та по време на изследваната футболна среща, разделени в 15 минутен период. 
Посочени са местоположението на съдията при отсъждане на нарушенията и 
отстоянието му от тях. 
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Фиг. 1. Графика на беговата дейност на съдията Момчил Врайков от 31 до 45 
мин на срещата Черно море (Вн) – Локомотив (Пд) от АПФГ
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Фиг. 2. Графика на беговата дейност на съдията Антон Генов от 61 до 75 мин 
на срещата Марек (Дупн) – Македонска слава (Бл) от АПФГ
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Фиг. 3. Графика на беговата дейност на съдията Георги Игнатов от 76 до 90 
мин на срещата ЦСКА (Сф) – Пирин 1922 (Бл) от АПФГ
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Фиг. 4. Графика на беговата дейност на съдията Христо Ристосков от 16 до 
30 мин на срещата Нафтек (Бс) – Левски (Сф) от АПФГ
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Фиг. 5. Графика на беговата дейност на съдията Димитър Добромиров от 01 
до 15 мин на срещата Ботев 57 (Сф) – Локомотив (Сф) 
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Фиг. 6. Графика на беговата дейност на съдията Красимир Атанасов от 15 до 
30 мин на срещата Левски (Сф) – Локомотив (Сф)
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Фиг. 7. Графика на беговата дейност на съдията Мартин Стоименов от 76 до 
90 мин на срещата Славия (Сф) – Септември (Сф)
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Фиг. 8. Графика на беговата дейност на съдията Адриан Петров от 15 до 30 
мин на срещата Вихър (Гор) – Локомотив-101(Сф)
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Измерените разстояния на изследваните съдии са представени в таблици 
2 и 3. На табл. 2 са представени резултатите на 8 български съдии, ръково-
дили мачове в АПФГ. Общото изминато разстояние е в границите от 5700 до 
8400 м. Независимо, че данните са случайни величини те дават представа за 
корелационните връзки между количеството бегова работа и разстоянията на 
отсъждане на нарушенията. 

Така съдията Момчил Врайков при 8400 м пробег, само в 8,6% от случаи-
те на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 46,6% е бил до 20 м и 
в 44,8% на разстояние по-малко от 10 м. Това се отразява и на отсъжданията, 
които от общо 58 в 6 случая са спорни. От отсъдените 58 нарушения, 29 са 
били при пресиране на трупа, от които 4 спорни, а 29 са били при пресиране 
на краката, от които 2 спорни.

Ангел Бекяров при 7200 м пробег, в 12,5% от случаите на отсъждане на 
нарушения е бил на повече от 20 м, в 39,1% е бил до 20 м и в 48,4% на разстоя-
ние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 64 в 8 случая са спорни. 
От отсъдените 64 нарушения, 36 са били при пресиране на трупа, от които 5 
спорни, а 28 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

При Цветан Георгиев са налице 6090 м пробег, от които 18,9% от случаи-
те на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 24,3% е бил до 20 м 
и в 48,4% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 37 в 
6 случая са спорни. От отсъдените 37 нарушения, 20 са били при пресиране 
на трупа, от които 3 спорни, а 17 са били при пресиране на краката, от които 
също 3 спорни.

Георги Игнатов при 6040 м пробег, няма случаи на отсъждане на наруше-
ния на повече от 20 м, в 38,9% е бил до 20 м и в 61,1% на разстояние по-малко 
от 10 м. Отсъжданията, които от общо 36 в 4 случая са спорни. От отсъдените 
36 нарушения, 17 са били при пресиране на трупа, от които 2 спорни, а 19 са 
били при пресиране на краката, от които също има 2 спорни.

Съдията Кольо Данев при 5700 м пробег, в 10,5% от случаите на отсъждане 
на нарушения е бил на повече от 20 м, в 39,5% е бил до 20 м и в 50% на разстоя-
ние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 38 в 6 случая са спорни. 
От отсъдените 38 нарушения, 13 са били при пресиране на трупа, от които 3 
спорни, а 25 са били при пресиране на краката, от които също 3 спорни.

Георги Хаджийски при 5760 м пробег, в 10,7% от случаите на отсъжда-
не на нарушения е бил на повече от 20 м, в 55,3% е бил до 20 м и в 34% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 47 в 5 случая са 
спорни. От отсъдените 47 нарушения, 20 са били при пресиране на трупа, от 
които 4 спорни, а 29 са били при пресиране на краката, от които 1 спорно.

При Антон Генов е налице 7800 м пробег, при които няма случаи на от-
съждане на нарушения на повече от 20 м, в 48,5% е бил до 20 м и в 51,5% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 68 в 6 случая са 



67

спорни. От отсъдените 68 нарушения, 40 са били при пресиране на трупа, от 
които 3 спорни, а 28 са били при пресиране на краката, от които също 3 спорни.

При Христо Ристосков са налице 7900 м пробег, от които 2,2% от случаите 
на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 36,4% е бил до 20 м и в 
61,4% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 44 в 5 слу-
чая са спорни. От отсъдените 44 нарушения, 18 са били при пресиране на тру-
па, от които 3 спорни, а 26 са били при пресиране на краката, от които 2 спорни.

Общо всички изследвани 8 български съдии, ръководили мачове в АПФГ 
са пробягали 54890 м, от които 7,7% от случаите на отсъждане на нарушения 
са били на повече от 20 м, в 42,1% са били до 20 м и в 50,2% на разстояние 
по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 392, в 46 случая са спорни. 
От отсъдените 392 нарушения, 193 са били при пресиране на трупа, от които 
27 спорни, а 199 са били при пресиране на краката, от които също 19 спорни. 
Като съотношение са налице 14% спорни отсъждания при пресиране на трупа 
и 9,6% при пресиране на краката.

На табл. 3 са представени резултатите от изследването на млади футболни 
съдии, ръководещи в аматьорския и юношеския футбол. При тях пробяганите 
разстояния са по-малки, което може да се обясни с по-слабата подготовка и 
по-ниското ниво на футболните състезания, които са в границите от 4200 до 
6300 м. При тях допуснатите грешни отсъждания също са относително пове-
че, което е обяснимо и дава основание да се създадат методи за повишаване 
нивото на тяхната подготовка.

Така съдията Йото Гарабедов при 4770 м пробег, в 20,9% от случаите на от-
съждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 34,9% е бил до 20 м и в 44,2% 
на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 43 в 7 случая са 
спорни. От отсъдените 43 нарушения, 26 са били при пресиране на трупа, от 
които 4 спорни, а 17 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

Адриан Петров при 4470 м пробег, в 5,9% от случаите на отсъждане на 
нарушения е бил на повече от 20 м, в 58,9% е бил до 20 м и в 35,2% на разстоя-
ние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 34 в 9 случая са спорни. 
От отсъдените 34 нарушения, 15 са били при пресиране на трупа, от които 5 
спорни, а 19 са били при пресиране на краката, от които 4 спорни.

При Павел Драгомиров са налице 4185 м пробег, от които 2% от случаите 
на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 19,6% е бил до 20 м и в 
78,4% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 51 в 9 слу-
чая са спорни. От отсъдените 51 нарушения, 24 са били при пресиране на тру-
па, от които 6 спорни, а 27 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

При Димитър Добромиров са налице 4565 м пробег, от които 1,5% от слу-
чаите на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 13,6% е бил до 20 
м и в 84,9% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 66 
в 9 случая са спорни. От отсъдените 66 нарушения, 28 са били при пресиране 
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на трупа, от които 7 спорни, а 38 са били при пресиране на краката, от които 
2 спорни.

Съдията Виден Стоянов при 4675 м пробег, в 2,1% от случаите на отсъж-
дане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 14,9% е бил до 20 м и в 83% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 47 в 9 случая са 
спорни. От отсъдените 47 нарушения, 21 са били при пресиране на трупа от 
които 6 спорни, а 23 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

Мартин Стоименов при 5585 м пробег, в 5,1% от случаите на отсъждане 
на нарушения е бил на повече от 20 м, в 30,8% е бил до 20 м и в 64,1% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 39 в 7 случая са 
спорни. От отсъдените 39 нарушения, 20 са били при пресиране на трупа, от 
които 5 спорни, а 19 са били при пресиране на краката, от които 2 спорни.

Петър Симов при 6365 м пробег, няма случаи на отсъждане на нарушения 
на повече от 20 м, в 12,2% е бил до 20 м и в 87,8% на разстояние по-малко от 
10 м. Отсъжданията, които от общо 49 в 10 случая са спорни. От отсъдените 
49 нарушения, 18 са били при пресиране на трупа, от които 6 спорни, а 31 са 
били при пресиране на краката, от които 4 спорни.

При Явор Кузманов е налице 4235 м пробег, в 5,4% от случаите на отсъж-
дане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 19,6% е бил до 20 м и в 75% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 56 в 11 случая са 
спорни. От отсъдените 56 нарушения, 24 са били при пресиране на трупа, от 
които 7 спорни, а 32 са били при пресиране на краката, от които 4 спорни.

отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м в 34,2% е бил до 20 м и 
в 63,4% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 41, в 
12 случая са спорни. От отсъдените 41 нарушения, 16 са били при пресиране 
на трупа, от които 7 спорни, а 25 са били при пресиране на краката, от които 
5 спорни.

Красимир Атанасов при 5135 м пробег, няма случаи на отсъждане на 
нарушения на повече от 20 м, в 28,3% е бил до 20 м и в 71,7% на разстоя-
ние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 46 в 9 случая са спорни. 
От отсъдените 46 нарушения, 19 са били при пресиране на трупа, от които 5 
спорни, а 27 са били при пресиране на краката, от които има 4 спорни.

Общо всички изследвани 10 български млади футболни съдии, ръководе-
щи в аматьорския и юношеския футбол са пробягали 48530 м, от които 4,2% 
от случаите на отсъждане на нарушения са били на повече от 20 м, в 24,8% са 
били до 20 м и в 71% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от 
общо 472, в 92 случая са спорни. От отсъдените 472 нарушения, 211 са били 
при пресиране на трупа, от които 58 спорни, а 261 са били при пресиране на 
краката, от които 34 спорни. Като съотношение са налице 27,5% грешни от-
съждания при пресиране на трупа и 13% при пресиране на краката.
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При Велизар Ангелов са налице 4545 м пробег, от които 2,4% от случаите 
на На таблици от 4 до 11 са представени резултатите от изследването на харак-
теристиката на движението на българските съдии ръководили срещи в АПФГ. 

Съдията Антон Генов има направени 28 къси спринта до 5 м, 49 до 10 и 
51 до 15 м. Направил е 45 отсечки до 20 м, 12 до 25 м, 15 до 35 м, 12 до 45 м, 
2 по 50 м, 9 по 60 м, 5 по 70 м, 6 по 80 м, 3 по 90 м и 5 по около 100 м. Общо е 
пробягал 242 отсечки, равнопоставени на 5900 м. Има проходени 28 отсечки 
до 5 м, 31 до 10 м, 26 до 15 м, 43 до 20 м и 4 до 25 м. Общо е проходил 132 раз-
лични по дължина отсечки с общо разстояние 1800 м. Също така е пробягал 
заднешком 2 отсечки по 5 м, 4 по 10 м, 2 по 15 м и 1 по 20 м. Общо е пробягал 
заднешком 9 отсечки с общо разстояние 100 м. Общото изминато разстояние 
в изследваната среща между ПФК „Марек“ (Дупница“ и ПФК „Македонска 
слава“ (Благоевград) от Антон Генов е 7800 м, което много добър атестат за 
извършената от него физическа работа в тази среша. Прави впечатление мно-
го добрата физическа подготовка на този съдия. Използването както на къси, 
така и на средни и дълги спринтови отсечки. Използва епизодично, когато се 
налага и бягане назад (табл. 4).

При съдията Христо Ристосков показателите са следните: 34 къси сприн-
та до 5 м, 55 до 10 и 57 до 15 м. Направил е 44 отсечки до 20 м, 20 до 25 м, 
11 до 30 м, 15 до 35 м, 12 до 45 м, 5 по 50 м, 8 по 60 м, 5 по 70 м, 4 по 80 м, 5 
по 90 м и 4 по около 100 м. Общо е пробягал 279 отсечки, равнопоставени на 
6600 м. Има проходени 14 отсечки до 5 м, 31 до 10 м, 28 до 15 м, 5 до 20 м и 
6 до 25 м. Общо е проходил 84 различни по дължина отсечки с общо разстоя-
ние 1050 м. Също така е пробягал заднешком 2 отсечки по 5 м, 5 по 10 м, 8 
по 15 м, 2 по 20 м и 1 по 25 м. Общо е пробягал заднешком 18 отсечки с общо 
разстояние 250 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща между 
ПФК „Нафтекс“ (Бургас) и ПФК „Левски“ (София) от Христо Ристосков е 
7900 м, което само по себе си е много добро постижение. Този съдия също 
е много добре физически подготвен. Използва както къси, така и средни и 
дълги спринтови отсечки. Използва много добре, когато се налага и бягане 
назад (табл. 5).

Кольо Данев е пробягал 6 къси спринта до 5 м, 9 до 10 и 12 до 15 м. Напра-
вил е 48 отсечки до 20 м, 32 до 30 м, 12 до 45 м и 12 по 50 м. Общо е пробягал 
131 отсечки, равнопоставени на 3360 м. Има проходени 23 отсечки до 5 м, 52 
до 10 м, 31 до 15 м, 27 до 20 м, 8 до 25 м и 4 по 30 м. Общо е проходил 145 
различни по дължина отсечки с общо разстояние 1920 м. Също така е пробягал 
заднешком 12 отсечки по 5 м, 21 по 10 м, 2 по 15 м и 6 по 20 м. Общо е пробягал 
заднешком 41 отсечки с общо разстояние 420 м. Общото изминато разстояние 
в изследваната среща между ПФК „Видима-Раковски“ (Севлиево) и ПФК „Ло-
комотив“ (София) от Кольо Данев е 5700 м, което не говори добре за физиче-
ската подготовка на този съдия. Видно е, че не използва много къси спринтове, 
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а набляга на монотонното бягане. В голям период от срещата се е придвижвал 
ходом. Положителна черта е използването на бягане заднешком (табл. 6).

При съдията Георги Хаджийски показателите са следните: 6 къси сприн-
та до 5 м, 15 до 10 и 30 до 15 м. Направил е по 36 отсечки до 20 м и 25 м, 42 
до 30 м, 18 до 35 м и 2 до 45 м. Общо е пробягал 185 отсечки, равнопоставени 
на 4230 м. Има проходени 30 отсечки до 5 м, 57 до 10 м и по 18 до 15 м и 20. 
Общо е проходил 123 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1350 
м. Също така е пробягал заднешком 10 отсечки по 5 м и 13 по 10 м. Общо е 
пробягал заднешком 23 отсечки с общо разстояние 180 м. Общото измина-
то разстояние в изследваната среща между ПФК „ЦСКА“ (София) и ПФК 
„Нафтекс“ (Бургас) от Георги Хаджийски е 5760 м, което показва не добра 
физическата подготовка на този съдия. От направеното изследване се вижда, 
че не използва много къси спринтове, а набляга изключително на средни по 
дължина отсечки и на монотонното бягане. В голям период от срещата се е 
придвижвал ходом. Не използва добре бягането назад (табл. 7).

При съдията Цветан Георгиев показателите са следните: 6 къси спринта 
до 5 м, 8 до 10 и 6 до 15 м. Направил е 66 отсечки до 20 м, 6 до 25 м, 1 до 30 
м, 24 до 45 м и до 60 м и 1 до 100 м. Общо е пробягал 141 отсечки, равноп-
оставени на 4320 м. Има проходени 40 отсечки до 5 м, 26 до 10 м, 18 до 15 
м и 22 до 20 м. Общо е проходил 106 различни по дължина отсечки с общо 
разстояние 1170 м. Пробягал е заднешком 16 отсечки по 5 м, 28 по 10 м, 8 по 
15 м и 6 по 20 м. Общо е пробягал заднешком 58 отсечки с общо разстояние 
600 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща между ПФК „Ло-
комотив“ (Пд) и ПФК „Левски“ (Сф) от Цветан Георгиев е 6090 м, което само 
по себе не е много добро постижение. Този съдия не показва добра физическа 
подготовка. Не се стреми да използва къси, спринтови отсечки, а набляга на 
средните монотонни отсечки от по 20 – 25 м. Има голям брой проходено раз-
стояние в срещата – 1170 м. Използва много добре, когато се налага и бягане 
назад – 600 м (табл. 8).

При съдията Георги Игнатов показателите са следните: 27 къси спринта 
до 5 м, 9 до 10 и 45 до 15 м. Направил е 31 отсечки до 20 м, 13 до 25 м, 7 до 
30 м, 14 до 35 м, 9 до 45 м и 12 по 50 м. Общо е пробягал 167 отсечки, равно-
поставени на 3550 м. Има проходени 94 отсечки до 5 м, 48 до 10 м, 37 до 15 
м, 2 до 20 м и 1 до 25 м. Общо е проходил 182 различни по дължина отсечки 
с общо разстояние 1770 м. Също така е пробягал заднешком 20 отсечки по 5 
м, 22 по 10 м, 24 по 15 м и 2 по 20 м. Общо е пробягал заднешком 68 отсечки 
с общо разстояние 720 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща 
между ПФК „ЦСКА“ (София) и ПФК „Пирин-1922“ (Благоевград) от Георги 
Игнатов е 6040 м, което е много добро постижение, като се има предвид, че 
мачът се игра почти изцяло в половината на гостите. Този съдия също е мно-
го добре физически подготвен. Използва както къси, така и средни и дълги 
спринтови отсечки. В срещата има доста проходено разстояние, породено от 
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позиционната игра в своето поле на гостуващия отбор. Използва много добре, 
когато се налага и бягане назад (табл. 9).

Момчил Врайков е пробягал, както следва: 18 къси спринта до 5 м, 69 
до 10 и 54 до 15 м. Направил е 50 отсечки до 20 м, 9 до 25 м, 2 до 30 м, 20 до 
35 м, 15 до 45 м, 3 по 50 м, 12 по 60 м, 6 по 70 м и по 80 м, 3 по 90 м и 5 по 
около 100 м. Общо е пробягал 272 отсечки, равнопоставени на 6790 м. Има 
проходени 16 отсечки до 5 м, 22 до 10 м, 21 до 15 м и 39 до 20 м. Общо е 
проходил 98 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1395 м. Също 
така е пробягал заднешком 5 отсечки по 5 м, 3 по 10 м, 4 по 15 м и 5 по 20 
м. Общо е пробягал заднешком 17 отсечки с общо разстояние 215 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща между ПФК „Черно море“ (Варна) 
и ПФК „Локомотив“ (Пловдив) от Момчил Врайков е 8400 м, което говори 
за отлична физическа подготовка на този съдия. Използва както къси, така и 
средни и дълги спринтови отсечки. Използва много добре, когато се налага и 
бягане назад (табл. 10).

При съдията Ангел Бекяров показателите са следните: 22 къси спринта 
до 5 м, 57 до 10 и 56 до 15 м. Направил е 46 отсечки до 20 м, 8 до 25 м, 11 до 
35 м, 13 до 45 м, 3 по 50 м, 4 по 60 м, 6 по 80 м, 3 по 90 м и 5 по около 100 м. 
Общо е пробягал 229 отсечки, равнопоставени на 5250 м. Има проходени 26 
отсечки до 5 м, 23 до 10 м, 21 до 15 м, 51 до 20 м и 5 до 25 м. Общо е прохо-
дил 126 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1820 м. Също така е 
пробягал заднешком 2 отсечки по 5 м, 1 по 10 м, 3 по 15 м, 2 по 20 м и 1 по 25 
м. Общо е пробягал заднешком 9 отсечки с общо разстояние 130 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща между ПФК „Беласица“ (Петрич) 
и ПФК „Спартак“ (Варна) от Ангел Бекяров е 7220 м, което е много добро 
постижение. Този съдия също е показал много добра физическа подготовка 
в мача. Използва както къси, така и средни и дълги спринтови отсечки. Като 
отрицателен момент в преставянето му е малкото използване на бягането на-
зад (табл. 11).

На таблици от 12 до 21 са отразени резултатите от изследването на млади-
те футболни съдии, ръководили срещи в детско-юношеския футбол. 

При съдията Явор Кузманов показателите са следните: 56 къси спринта 
до 5 м, 43 до 10 и 33 до 15 м. Направил е 24 отсечки до 20 м, 6 до 25 м и 35 м 
и 3 по около 50 м. Общо е пробягал 171 отсечки, равнопоставени на 2165 м. 
Има проходени 24 отсечки до 5 м, 81 до 10 м, 18 до 15 м и 3 до 25 м. Общо е 
проходил 126 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1275 м. Също 
така е пробягал заднешком 39 отсечки по 5 м, 27 по 10 м, 12 по 15 м, 3 по 20 м, 
както и 3 по 30 м. Общо е пробягал заднешком 84 отсечки с общо разстояние 
795 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща от юноши младша 
възраст „Б“ (с времетраене 2 по 40 мин) между ФК „Академик“ (Сф) и ФК 
„Локомотив-101“ (Сф) от Явор Кузманов е 4235 м, което не е добро постиже-
ние. Като препоръки към него: не показва добра физическа подготовка. Трябва
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Таблица 4. Изследване на характеристиката на движението на съдията Антон 
Генов

Антон Генов
№ До Бегом Ходом Заднешком

 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 28 140 28 140 2 10
2 10 49 490 31 310 4 40
3 15 51 765 26 390 2 30
4 20 45 900 43 860 1 20
5 25 12 300 4 100 - -
6 30 - - - - - -
7 35 15 525 - - - -
8 45 12 540 - - - -
9 50 2 100 - - - -
10 60 9 540 - - - -
11 70 5 350 - - - -
12 80 6 480 - - - -
13 90 3 270 - - - -
14 100 5 500 - - - -

Всичко: 242 5900 132 1800 9 100

Таблица 5. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Христо Ристосков

Христо Ристосков 
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 34 170 14 70 2 10
2 10 55 550 31 310 5 50
3 15 57 855 28 420 8 120
4 20 44 880 5 100 2 40
5 25 20 500 6 150 1 30
6 30 11 330 - - - -
7 35 15 525 - - - -
8 45 12 540 - - - -
9 50 5 250 - - - -
10 60 8 480 - - - -
11 70 5 350 - - - -
12 80 4 320 - - - -
13 90 5 450 - - - -
14 100 4 400 - - - -

Всичко: 279 6600 84 1050 18 250
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Таблица 6. Изследване на характеристиката на движението на съдията Кольо 
Данев

Кольо Данев
№ До Бегом  Ходом  Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 6 30 23 115 12 60
2 10 9 90 52 520 21 210
3 15 12 180 31 465 2 30
4 20 48 960 27 540 6 120
5 25 - - 8 160 - -
6 30 32 960 4 120 - -
7 35 - - - - - -
8 45 12 540 - - - -
9 50 12 600 - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 131 3360 145 1920 41 420

Таблица 7. Изследване на характеристиката на движението на съдията Георги 
Хаджийски

Георги Хаджийски
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 6 30 30 150 10 50
2 10 15 150 57 570 13 130
3 15 30 450 18 270 - -
4 20 36 720 18 360 - -
5 25 36 900 - - - -
6 30 42 1260 - - - -
7 35 18 630 - - - -
8 45 2 90 - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 185 4230 123 1350 23 180
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Таблица 8. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Цветан Георгиев

Цветан Георгиев
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 6 30 40 200 16 80
2 10 8 80 26 260 28 280
3 15 6 90 18 270 8 120
4 20 66 1320 22 440 6 120
5 25 6 150 - - - -
6 30 1 30 - - - -
7 35 - - - - - -
8 45 24 1080 - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 24 1440 - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 1 100 - - - -

Всичко: 141 4320 106 1170 58 600

Таблица 9. Изследване на характеристиката на движението на съдията Георги 
Игнатов

Георги Игнатов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 27 135 94 470 20 100
2 10 9 90 48 480 22 220
3 15 45 675 37 740 24 360
4 20 31 620 2 50 2 40
5 25 13 325 1 30 - -
6 30 7 210 - - - -
7 35 14 490 - - - -
8 45 9 405 - - - -
9 50 12 600 - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 167 3550 182 1770 68 720
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Таблица 10. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Момчил Врайков

Момчил Врайков
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 18 90 16 80 5 25
2 10 69 690 22 220 3 30
3 15 54 810 21 315 4 60
4 20 50 1000 39 780 5 100
5 25 9 225 - - - -
6 30 2 60 - - - -
7 35 20 700 - - - -
8 45 15 675 - - - -
9 50 3 150 - - - -
10 60 12 720 - - - -
11 70 6 420 - - - -
12 80 6 480 - - - -
13 90 3 270 - - - -
14 100 5 500 - - - -

Всичко: 272 6790 98 1395 17 215

Таблица 11. Изследване на характеристиката на движението на съдията Ангел 
Бекяров

Ангел Бекяров
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 22 110 26 130 2 10
2 10 57 570 23 230 1 10
3 15 56 840 21 315 3 45
4 20 46 920 51 1020 2 40
5 25 8 200 5 125 1 25
6 30 - - - - - -
7 35 11 385 - - - -
8 45 13 585 - - - -
9 50 3 150 - - - -
10 60 4 240 - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 6 480 - - - -
13 90 3 270 - - - -
14 100 5 500 - - - -

Всичко: 229 5250 126 1820 9 130
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да намали теглото си с около 5-6 кг. Не използва спринтове над 30 м. Движи 
се предимно в центъра на терена. Не използва добре диагоналната система 
на придвижване. Поради тази причина отсъжда нарушения от по 20 и повече 
разстояние. Добре използва бягането заднешком (табл. 12).

При съдията Красимир Атанасов показателите са следните: 6 къси сприн-
та до 6 м, 72 до 10 и 45 до 15 м. Направил е 33 отсечки до 20 м и по 15 до 25 
и 30 м. Общо е пробягал 186 отсечки, равнопоставени на 2910 м. Има прохо-
дени 21 отсечки до 5 м, 60 до 10 м, 42 до 15 м, 15 до 20 м и 3 по 30 м. Общо е 
проходил 141 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1725 м. Също 
така е пробягал заднешком 23 отсечки по 5 м, 22 по 10 м, 3 по 15 м и 6 по 20 
м. Общо е пробягал заднешком 54 отсечки с общо разстояние 500 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща от юноши младша възраст „Б“ (с 
времетраене 2 по 40 мин) между ФК „Левски-Спартак“ (Сф) и ФК „Локо-
мотив“ (Сф) от Красимир Атанасов е 5135 м, което е много добро постиже-
ние. Този съдия показва добра физическа подготовка. Стреми се да използва 
къси, спринтови отсечки. Естеството на мача не предполага използването на 
спринтове на по-дълги разстояния. Да се стреми да начупва в повече случаи 
диагонала. Използва много добре, когато се налага, и бягане назад – 500 м 
(табл. 13).

При съдията Велизар Ангелов показателите са следните: 51 къси спринта 
до 5 м, 42 до 10 и 33 до 15 м. Направил е 18 отсечки до 20 м, 30 до 25 м, 6 до 30 
м и 3 до 35 м. Общо е пробягал 183 отсечки, равнопоставени на 2565 м. Има 
проходени 89 отсечки до 5 м, 61 до 10 м, 15 до 15 м, 6 до 20 м, 3 до 30 м и 2 до 
35 м. Общо е проходил 176 различни по дължина отсечки с общо разстояние 
1560 м. Също така е пробягал заднешком 39 отсечки по 5 м, 180 по 10 м и 45 
по 15 м. Общо е пробягал заднешком 60 отсечки с общо разстояние 420 м. 
Общото изминато разстояние в изследваната среща от юноши старша възраст 
– I зона (с времетраене 2 по 45 мин) между ФК „Локомотив“ (Сф) и ФК „Сре-
дец“ (Сф) от Велизар Ангелов е 4545 м, което е много добро постижение. Този 
съдия не показва добра физическа подготовка. Показва старание по време на 
мача, като се придвижва постоянно и не остава статичен. Не използва дълги 
спринтове. Основна слабост е липсата на тичане назад. Необходимо е да по-
добри стойката си на придвижване – тича леко приведен напред (табл. 14).

При съдията Виден Стоянов показателите са следните: 29 къси спринта 
до 5 м, 76 до 10 и 27 до 15 м. Направил е 24 отсечки до 20 м, 15 до 25 м, 12 до 
30 м, 7 до 35 м и 6 до 45 м. Общо е пробягал 196 отсечки, равнопоставени на 
3040 м. Има проходени 51 отсечки до 5 м, 57 до 10 м и 12 до 15 м. Общо е про-
ходил 120 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1005 м. Също така 
е пробягал заднешком 36 отсечки по 5 м, 24 по 10 м и 6 по 15 и 20 м. Общо е 
пробягал заднешком 72 отсечки с общо разстояние 630 м. Общото изминато 
разстояние в изследваната среща от юноши младша възраст  (с времетраене 
2 по 40 мин) между ФК „Левски-Спаратак“ (Сф) и ФК „Локомотив“ (Сф) от 



79

Виден Стоянов е 4675 м, което е много добро постижение. Този съдия показва 
добра физическа подготовка. Стреми се да използва къси, спринтови отсечки 
до 15 м и такива на средни разстояния до 45 м. Естеството на мача не пред-
разполагаше използването на дълги отсечки. Използва много добре, когато 
се налага и бягане назад – 630 м. На няколко пъти изостава с придвижването 
си при контраатаки – да тръгва по рано, да чете играта. Необходимо е да се 
опитва да отива до ъгловите флагчета при ситуации в тези части на терена, а 
не да стои на 15-20 м от тях (табл. 15).

При съдията Петър Симов показателите са следните: 15 къси спринта до 
5 м, 96 до 10 и 36 до 15 м. Направил е 54 отсечки до 20 м, 6 до 25 м, 18 до 30 
м, 15 до 45 м и 3 до 50 м. Общо е пробягал 243 отсечки, равнопоставени на 
4170 м. Има проходени 54 отсечки до 5 м, 63 до 10 м и 12 до 15 м. Общо е 
проходил 129 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1080 м. Също 
така е пробягал заднешком 69 отсечки по 5 м, 27 по 10 м, 12 по 15 м и 6 по 20 
м. Общо е пробягал заднешком 114 отсечки с общо разстояние 915 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща от юноши старша възраст „Б“ (с 
времетраене 2 по 45 мин) между ФК „Левски“ (Сф) и ФК „Обеля“ (Сф) от Пе-
тър Симов е 4170 м, което не е много добро постижение. Този съдия показва 
много добра физическа подготовка. Стреми се да използва къси, спринтови 
отсечки, както и такива на средно разстояние. Има нормално за естеството на 
мача проходено разстояние в срещата – 1080 м. Използва много добре, когато 
се налага и бягане назад – 915 м (табл.16).

При съдията Мартин Стоименов показателите са следните: 21 къси 
спринта до 5 м, 59 до 10 и 36 до 15 м. Направил е 48 отсечки до 20 м, 9 до 25 м,
15 до 30 м, 2 до 50 м и 1 до 60 м. Общо е пробягал 191 отсечки, равнопоста-
вени на 3030 м. Има проходени 9 отсечки до 5 м, 98 до 10 м, 27 до 15 м, 18 до 
20 м и 3 до 25 м. Общо е проходил 155 различни по дължина отсечки с общо 
разстояние 1865 м. Пробягал е заднешком 24 отсечки по 5 м, 21 по 10 м, 15 
по 15 м и 3 по 20 и 25 м. Общо е пробягал заднешком 66 отсечки с общо раз-
стояние 690 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща от юноши 
старша възраст „Б“ (с времетраене 2 по 45 мин) между ФК „Славия“ (Сф) и 
ФК „Септември“ (Сф) от Мартин Стоименов е 5585 м, което е много добро 
постижение. Този съдия показва много добра физическа подготовка. Стреми 
се да използва къси, спринтови отсечки и такива на средно разстояние. Има 
нормален брой проходено разстояние в срещата – 1865 м. Може да подобри 
бягането си назад, както и да се опитва да се придвижва до ъгловите флагчета 
при ситуации около тях (табл. 17).

При съдията Йото Гарабедов показателите са следните: 17 къси спринта 
до 5 м, 42 до 10 и 45 до 15 м. Направил е 51 отсечки до 20 м, 15 до 25 м, 12 до 
30 м, 3 до 35 м, 2 до 45 м и 4 до 50 м. Общо е пробягал 191 отсечки, равнопос-
тавени на 3330 м. Има проходени 21 отсечки до 5 м, 52 до 10 м, 3 до 15 м и 14 
до 20 м. Общо е проходил 90 различни по дължина отсечки с общо разстояние 
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950 м. Също така е пробягал заднешком 14 отсечки по 5 м, 39 по 10 м и 2 по 15 
м. Общо е пробягал заднешком 55 отсечки с общо разстояние 490 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща от юноши старша възраст „А“ (с 
времетраене 2 по 45 мин) между ФК „Локомотив“ (Сф) и ФК „Мировяне“ 
(Сф) от Йото Гарабедов е 4770 м, което е много добро постижение. Този съдия 
притежава много добри физически данни, но не показва добра физическа под-
готовка в този мач. Стреми се да използва къси и средни спринтови отсечки. 
Срещата не предразполага използването на дълги отсечки. Може да подобри 
използването на бягане назад (табл. 18).

При съдията Адриан Петров показателите са следните: 12 къси спринта 
до 5 м, 57 до 10 и 33 до 15 м. Направил е 44 отсечки до 20 м, 6 до 25 м, 5 до 
30 м и 9 до 35. Общо е пробягал 166 отсечки, равнопоставени на 2620 м. Има 
проходени 24 отсечки до 5 м, 92 до 10 м, 18 до 15 м, 6 до 20 м и 3 по 25 м.
Общо е проходил 143 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1505 м.
Също така е пробягал заднешком 18 отсечки по 5 м, 21 по 10 м и 3 по 15 м. 
Общо е пробягал заднешком 42 отсечки с общо разстояние 345 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща от юноши младша възраст „А“ (с 
времетраене 2 по 40 мин) между ФК „Вихър“ (Горубляне) и ФК „Локомо-
тив-101“ (София) от Адриан Петров е 4470 м, което е много добро пости-
жение. Този съдия показва добра физическа подготовка с оглед на това, че 
времетраенето на срещата е 80 мин. Стреми се да използва къси и средни, 
спринтови отсечки. Има нормален метраж като проходено разстояние в сре-
щата – 1505 м. Трябва драстично да подобри бягането си наназад (табл. 19).

При съдията Павел Драгомиров показателите са следните: 59 къси сприн-
та до 5 м, 78 до 10 и 33 до 15 м. Направил е 15 отсечки до 20 м, 6 до 25 м, 10 
до 30 м, 3 до 35 м, 4 до 45 м и 3 до 60 м. Общо е пробягал 211 отсечки, рав-
нопоставени на 2785 м. Има проходени 46 отсечки до 5 м, 51 до 10 м, 12 до 
15 м и 3 до 20 м. Общо е проходил 112 различни по дължина отсечки с общо 
разстояние 980 м. Също така е пробягал заднешком 15 отсечки по 5 м, 21 по 
10 м и 9 по 15 м. Общо е пробягал заднешком 45 отсечки с общо разстояние 
420 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща от юноши младша 
възраст „Б“ (с времетраене 2 по 40 мин) между ФК „Левски-Спартак“ (Сф) 
и ФК „Левски“ (Сф) от Павел Драгомиров е 4185 м, което е много добро по-
стижение. Този съдия показа много добра физическа подготовка през първото 
полувреме, но през второто се почувства умора и не се движеше добре. Стре-
ми се да използва къси и средни, спринтови отсечки. Покрива много добре 
терена, като се придвижва до ъгловото флагче, когато е необходимо, докато е 
свеж. Много добре използваше диагоналното придвижване, но не го начупва 
– не отива към асистентите. Необходимо е да използва още повече бягането 
заднешком (табл. 20).

При съдията Димитър Добромиров показателите са следните: 30 къси 
спринта до 5 м, 76 до 10 и 24 до 15 м. Направил е 38 отсечки до 20 м, 12 до 
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25 м, 14 до 30 м, 4 до 35 м, 2 до 45 и 50 м и 1 до 60 м. Общо е пробягал 203 
отсечки, равнопоставени на 3140 м. Има проходени 35 отсечки до 5 м, 56 до 
10 м, 15 до 15 м, 2 до 20 м и 3 до 25 м. Общо е проходил 111 различни по дъл-
жина отсечки с общо разстояние 1075 м. Пробягал е заднешком 14 отсечки по 
5 м, 19 по 10 м, 2 по 15 м и 3 по 20 м. Общо е пробягал заднешком 38 отсечки 
с общо разстояние 350 м. Общото изминато разстояние в изследваната среща 
от юноши старша възраст „Б“ (с времетраене 2 по 45 мин) между ФК „Бо-
тев-57“ (Сф) и ФК „Локомотив“ (Сф) от Димитър Добромиров е 4565 м, което 
е много добро постижение. Този съдия показва добра физическа подготовка. 
Стреми се да използва къси и средни спринтови отсечки. Трябва драстично 
да подобри бягането назад – да го използва по-често, както и да се опита да се 
придвижва до ъгловите флагчета при ситуации около тях, а не да стои отдалеч 
и да ги наблюдава (табл. 21).

Футболните срещи са различни по отношение на спортно-технически до-
стойнства, ниво на подготовка, класа на футболистите и други. Независимо 
от това могат да се направят някои обобщения и заключения на базата на 
сравнението и анализа:

1. Чрез направеното изследване бе определено количеството работа, из-
вършена от съдиите при ръководените от тях футболни срещи. В осемте из-
следвани срещи, елитните ни съдии са изминали общо 54 890 м, а десетте 
млади съдии 48 530 м.

2. Констатират се разлики в предпочитанията на придвижване по терена 
на нашите арбитри при ръководените от тях срещи. Българските арбитри, ръ-
ководещи в АПФГ предпочитат при късите разстояния да се придвижват са 
в ходом, а не бегом (при изследвани 8 съдии: общо 147 отсечки са в бегом до
5 м, 271 до 10 м и 311 до 15 м и в ходом съответно 271 отсечки до 5 м, 290 до 
10 м и 200 до 15 м). Именно ходенето, а не бързото придвижване пречи на пра-
вилното позициониране на терена, което води до допускане на повече грешки 
при определяне на нарушенията.

3. Общо взето съдиите спазват указанията на съдийските комисии на 
ФИФА, УЕФА и БФС да се движат по начупен диагонал (от фиг. 1 до 8), т.е. 
отклоненията от диагонала по посока на асистент съдиите със стремеж за не-
посредствена близост до игровата ситуация. От графиките е видно обаче, че 
съдиите твърде рядко отиват до ъгловите флагчета и не навлизат често в нака-
зателните полета при критични ситуации. Практиката в Европа е всеки съдия 
да отива до ъгловите флагчета по два, три пъти на полувреме и да навлиза в 
наказателните полета при сложни ситуации. Именно тези елементи показват 
нивото на физическата подготовка на футболния съдия.
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Таблица 12. Изследване на характеристиката на движението на съдията Явор 
Кузманов

Явор Кузманов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 56 280 24 120 39 195
2 10 43 430 81 810 27 270
3 15 33 495 18 270 12 180
4 20 24 480 - - 3 60
5 25 6 150 3 75 - -
6 30 6 180 - - 3 90
7 35 - - - - - -
8 45 - - - - - -
9 50 3 150 - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 -  - - - -

Всичко: 171 2165 126 1275 84 795

Таблица 13. Изследване на характеристиката на движението на съдията Кр. 
Атанасов

Красимир Атанасов
№ До Бегом Ходом Заднешком

 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 6 30 21 105 23 115
2 10 72 720 60 600 22 220
3 15 45 675 42 630 3 45
4 20 33 660 15 300 6 120
5 25 15 375 - - - -
6 30 15 450 3 90 - -
7 35 - - - - - -
8 45 - - - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 186 2910 141 1725 54 500
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Таблица 14. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Велизар Ангелов

Велизар Ангелов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 51 255 89 445 39 195
2 10 42 420 61 610 18 180
3 15 33 495 15 225 3 45
4 20 18 360 6 120 - -
5 25 30 750 - - - -
6 30 6 180 3 90 - -
7 35 3 105 2 70 - -
8 45 - - - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 183 2565 176 1560 60 420

Табл. 15. Изследване на характеристиката на движението на съдията Виден 
Стоянов

Виден Стоянов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 29 145 51 255 36 180
2 10 76 760 57 570 24 240
3 15 27 405 12 180 6 90
4 20 24 480 - - 6 120
5 25 15 375 - - - -
6 30 12 360 - - - -
7 35 7 245 - - - -
8 45 6 270 - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 196 3040 120 1005 72 630



Таблица 16. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Петър Симов

Петър Симов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 15 75 54 270 69 345
2 10 96 960 63 630 27 270
3 15 36 540 12 180 12 180
4 20 54 1080 - - 6 120
5 25 6 150 - - - -
6 30 18 540 - - - -
7 35 - - - - - -
8 45 15 675 - - - -
9 50 3 150 - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 243 4170 129 1080 114 915

Таблица 17. Изследване на характеристиката на движението на съдията М. 
Стоименов

Мартин Стоименов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 21 105 9 45 24 120
2 10 59 590 98 980 21 210
3 15 36 540 27 405 15 225
4 20 48 960 18 360 3 60
5 25 9 225 3 75 3 75
6 30 15 450 - - - -
7 35 - - - - - -
8 45 - - - - - -
9 50 2 100 - - - -
10 60 1 60 - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 191 3030 155 1865 66 690
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Таблица 18. Изследване на характеристиката на движението на съдията Йото 
Гарабедов

Йото Гарабедов
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 17 85 21 105 14 70
2 10 42 420 52 520 39 390
3 15 45 675 3 45 2 30
4 20 51 1020 14 280 - -
5 25 15 375 - - - -
6 30 12 360 - - - -
7 35 3 105 - - - -
8 45 2 90 - - - -
9 50 4 200 - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 191 3330 90 950 55 490

Таблица 19. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Адриан Петров

Адриан Петров
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 12 60 24 120 18 90
2 10 57 570 92 920 21 210
3 15 33 495 18 270 3 45
4 20 44 880 6 120 - -
5 25 6 150 3 75 - -
6 30 5 150 - - - -
7 35 9 315 - - - -
8 45 - - - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 - - - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 166 2620 143 1505 42 345



Таблица 20. Изследване на характеристиката на движението на съдията П. 
Драгомиров

Павел Драгомиров
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 59 295 46 230 15 75
2 10 78 780 51 510 21 210
3 15 33 495 12 180 9 135
4 20 15 300 3 60 - -
5 25 6 150 - - - -
6 30 10 300 - - - -
7 35 3 105 - - - -
8 45 4 180 - - - -
9 50 - - - - - -
10 60 3 180 - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 211 2785 112 980 45 420

Таблица 21. Изследване на характеристиката на движението на съдията Д. 
Добромиров

Димитър Добромиров
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 30 150 35 175 14 70
2 10 76 760 56 560 19 190
3 15 24 360 15 225 2 30
4 20 38 760 2 40 3 60
5 25 12 300 3 75 - -
6 30 14 420 - - - -
7 35 4 140 - - - -
8 45 2 90 - - - -
9 50 2 100 - - - -
10 60 1 60 - - - -
11 70 - - - - - -
12 80 - - - - - -
13 90 - - - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 203 3140 111 1075 38 350
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4. От данните се вижда, че най-голяма бегова дейност от съдиите, ръково-
дещи в АПФГ е извършил съдията Момчил Врайков на срещата Черно море 
(Вн) – Локомотив (Пд). Съотношението между бегом и ходом е най-високо 
при същия съдия.

5. Относителния дял на разстоянието на отсъждане при спиране на играта 
от съдиите ръководещи в АПФГ, при нарушения по правило 12 е най-високо 
при дистанция от 10 м – 197 отсъждания, при дистанция до 20 м – 165 от-
съждания и над 20 м – 30 отсъждания. Това е в унисон със стандартите на 
съдийските комисии на ФИФА и УЕФА. Насоката на СК на БФС е именно 
разстоянието на отсъждане на нарушенията до 20 м да се намали още повече 
в посока до 10 м.

6. Българските съдии, ръководещи в АПФГ извършват физическа работа 
от 5700 м до 8400 м на терена, изразяваща се в пробягано разстояние по време 
на ръководените футболни срещи. В сравнение със стандартите на съдийски-
те комисии на ФИФА и УЕФА, които препоръчват пробягване от съдията в 
една среща в рамките от 10 000 до 12 000 м на състезание в елитните нацио-
нални лиги, разстоянието пробягвано от нашите съдии е по-малко, което е 
твърде неприятна констатация. Или с други думи общата бегова работа на 
българските съдии трябва да се подобри драстично.

7. Пробяганото разстояние на мач е случайно явление и зависи от естест-
вото на мача. Показателно обаче е изоставането на нашите съдии в съотноше-
нието между бягане и ходом. Общо изследваните ни елитни съдии са пробя-
гали около 40 000 м и са проходили около 12 275 м в изследваните срещи, т.е. 
българските съдии в големи периоди от срещите предпочитат да се движат 
ходом. В сравнение с Европейските стандарти това съотношение би следвало 
да се увеличи в полза на пробяганото разстояние.

8. Младите ни футболни съдии допускат повече грешки при нарушения-
та извършвани при пресиране на тялото (трупа) на противника (недопустим 
физически контакт), отколкото при пресиране на топката (спъване, ритане, 
подлагане и др.). При елитните ни съдии съотношението на грешните отсъж-
дания при пресиране на тялото и при пресиране на топката е 27/19 отсъж-
дания, докато при младите съдии е 58/34 отсъждания (табл. 2 и 3). Това се 
дължи на по-скритите действия на футболистите при единоборствата с тяло 
и изисква по-рационално движение и местозаставане при следенето на игро-
вите ситуации. Липсата на достатъчно опит на младите съдии е в основата на 
допуснатите повече грешки при отсъжданията.

9. Изследването показва, че младите футболни съдии имат занижени 
показатели, свързани с тяхната физическа подготовка (по-малко пробягано 
разстояние, относително по-голямо отстояние при отсъждане на нарушени-
ята, повече допуснати грешки при отсъждане по правило 12 – непозволената 
игра). Това налага необходимостта от създаването на мотивирана методика за 



88

физическа подготовка, която да се използва не само от младите, а от всички 
футболни съдии в България.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ИЗВЪРШЕНАТА ФИЗИЧЕСКА РАБОТА

НА МЕЖДУНАРОДНИ ФУТБОЛНИ СЪДИИ РЪКОВОДИЛИ
В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ГРАФИЧНО ИЗМЕРВАНЕ

ГЕОРГИ ИГНАТОВ

GEORGI IGNATOV. GRAFFIC MEASUREMENT RESEARCH OF ATHLETIC AND 
TECHNICAL ACTIVITIES AND PHYSICAL WORK DONE BY INTERNATIONAL 
FOOTBALL REFEREES LEADING AT OFFICIAL GAMES IN BULGARIA

Абстракт: В доклада се изследват спортно-техническите действия и извършената 
физическа работа на ръководещи международни футболни съдии ръководили срещи в 
България чрез метода на графичното измерване по време на официални срещи. Регистри-
рани са изминатото разстояние на съдиите в бегом, ходом и бягане назад; отстоянието на 
съдията от местонарушенията при спиране на играта за нарушение; общият брой на нару-
шенията по време на срещите. Изследването допринася за установяване на спортно-тех-
ническото ниво на изследваните съдии и предлагане на насоки на българските съдии за 
подобряване на подготовка им.

Ключови думи: футбол, международни футболни съдии, графично измерване, 
спортно-технически действия, изминато разстояние, подготовка, препоръки

Abstract: In this research the author describes and defi nes the athletic and technical 
operations and physical work done by international soccer referees during offi cial football 
matches in Bulgaria. The applied method measures the distances referees pass running forward, 
backward and walking; measures the distances between referees position and the foul place 
when the game is stopped because of the committed foul; measures the total number of fouls 
done during the game. The study helps establish the level of technicality and athleticism of the 
referees and directs the Bulgarian referees for the ways of improvement of the trainings.
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Увод

Футболът е най-популярният и най-масовият спорт в света. „Голямата попу-
лярност и масовото практикуване на футболната игра се обяснява с неговата 
достъпност, оригиналност, динамичност и разнообразие. Футболът е сполуч-
ливо съчетание между оригиналността на формата – правилата и системата 
за игра, специфичността на съдържанието – подвижната, интензивна игра в 
нападение и защита и емоционалността предизвикана от умението, творчест-
вото и фантазията на футболистите при реализирането на индивидуалните и 
колективни игрови действия при създаването на головите ситуации, при реа-
лизиране на крайната цел на играта – отбелязването на гол“ [1, 12].

Футболното съдийство е една от най-спорните дейности във футбола и това 
произтича от неограничените права на съдията за прилагане на правилата по 
време на игра. Поставя се въпросът за професионалните знания и възможности 
на съдиите да преценяват действията във връзка със спазването на правилата от 
състезателите-професионалисти. Футболните съдии следва да имат най-високи 
професионални знания за тълкуване на правилата на играта [7].

По време на една среща съдиите и играчите интерпретират футбола в не-
разривно единство. Голямата взаимообвързаност между съдийството и упра-
жняването на футбол е в това, че изпълнителите на тези две основни функции 
от състезателния процес се намират в специфично управленско отношение 
във връзка със спазването на правилата на футболната игра. В тази връзка ръ-
ководното право за съдийско въздействие оказва силно влияние, както върху 
ефeктивното използване на средствата – физическите, техническите и психи-
ческите ресурси на футболистите, така и върху рационалното прилагане на 
методите за състезание – тактика и стратегия [8].

Свободното съдийско усмотрение и субективната преценка са фактори, 
които все повече се ограничават и регламентират. През последните години 
съдийските комисии на ФИФА и УЕФА се стремят да прецизират елементите 
на грубата игра и да въведат относително обективни и уеднаквени показатели 
за преценяване на нарушенията. Това се състои преди всичко в по-точното 
регламентиране на действията за налагане на наказания, за нарушаване на 
правило 11 и 12 – засада и непозволена игра [11].

Предвид особената важност и неограничените права по време на мач, 
действията на съдията са обект на преценка от много широка аудитория – лю-
бители, треньори, състезатели, журналисти и деятели на футбола.

Критериите за оценка на съдията, често са твърде субективни и понякога 
зависят от пристрастията на този, който преценява съдийството. В нашата 
практика най-често съдиите се преценяват с категории като: „добре свири“, 
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„добре се движи по терена“, „добро местозаставане“, „следи от близо играта“ 
и други или обратно. Тези констатации са нужни, но недостатъчни. Поради 
това се налагат изследвания, като настоящото за дейността на съдиите на те-
рена по обективни показатели и резултатите да се интерпретират и сравнят с 
други подобни с цел повишаване квалификацията и подобряване на подготов-
ката на българските съдии.

Интерес предизвикват следните разработки в областта на футболното съ-
дийство:

Васил Жечев в съавторство с Атанас Тодоров и Боню Първанов предлагат 
условия, средства, методи и подходи за ефективно съдийство [2].

Йордан Иванов ни запознава и със спортологичните основи на футболно-
то съдийство и двигателната активност на елитните главни и помощник съ-
дии. Предлага модели за развиване на физическата кондиция и психическата 
регулация на футболния съдия, периодизация в развиването и поддържането 
на физическата кондиция на съдията [4].

В монографичния си труд Йордан Иванов задълбочено и аналитично раз-
глежда същността на ситуативната психо-физическа готовност на футболния 
съдия в екстремалните ситуации на играта [5].

Татяна Янчева и Георги Игнатов проучат някои основни психични харак-
теристики при 30 футболни съдии чрез използването на комплексна психоло-
гическа методика. Получените резултати от изследването имат значима теоре-
тическа и практическа стойност. От една страна те разкриват значими резерви 
за оптимизиране на процеса на подготовка с оглед на все по-нарастващите 
изисквания към дейността на футболните съдии в България, от друга могат 
да бъдат ценен ориентир при разработване на специализирани програми за 
психическа подготовка, които е крайно време да станат факт и за българската 
футболна действителност [13].

В друго свое проучване двамата автори изследват 51 футболни съдии и 
очертават психологически профил на българския футболен съдия и на тази 
база търсят възможности за оптимизиране на процеса на подготовката им [14].

Иван Иванов и Георги Игнатов в свое изследване правят теоретично и 
емпирично изследване на когнитивните стилове на елитните съдии в Бълга-
рия. Двамата автори правят сравнение между съдии, ръководещи и помагащи 
в първа лига, втора лига и елитните юношски групи U17 и U19. Разгледаните 
три стила (съответствие, оригиналност, ефективност) в изследването са раз-
лични в зависимост от опита, възрастта и пола на съдиите [3].

Георги Игнатов и Валентина Гигова чрез изследване на честотата на сър-
дечните съкращения (ЧСС) на ръководещите футболни съдии по време на 
официални футболни срещи, характеризират функционалното им натоварва-
не и правят характеристика на натоварването в отделните части на футболна-
та среща и в отделните зони на енергообезпечаване и сравняват натоварването 
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на различни по възраст съдии по време на  срещи от професионалния и ама-
тьорски футбол [6]. 

В монографичния си труд Георги Игнатов обобщава и отразява в логиче-
ска последователност съвременните концепции в развитието на футболното 
съдийство в неговите ключови направления – историческо, методическо, пси-
хологическо, биологическо и селекционно [8].

Авторът представя всички нормативи за оценка на физическата конди-
ция на футболния съдия, спуснати от FIFA и UEFA до всички национални 
федерации, в т.ч. „Test на FIFA“, “Yo-Yo Intermittent Recovery Test“, “Yo-Yo 
Dynamic Test“ и „Yo-Yo Ariet Test“ [9] и технологиите, нововвъведенията и 
последните промени в правилата на футболната игра, направени от Борда на 
ФИФА след 2010 г. със стремеж за запознаване с иновациите и тенденциите 
във футболния правилник на студентите и широката футболна аудитория [10].

Методът на графичното измерване е предложен от проф. Д. Пармаков. 
Благодарение на този много трудоемък, но изключително ефективен метод, 
авторът изследва различни поколения български съдии и техни чуждестранни 
колеги и прави доста пълни и нагледни анализи на техните грешки и прид-
вижване по терена, което помага като цяло на българското съдийство. Тези 
анализи се представят от автора им пред съдиите на семинарите им всяка 
година и се публикуват във в-к „Спорт“ и в-к „Футбол“ [11].

Георги Игнатов е обучен от проф. Пармаков за използване на метода на 
графичното измерване и същият много сполучливо го използва в дисерта-
ционния си труд. 

В дисертационния си труд Георги Игнатов предлага изследвания чрез гра-
фично измерване на съдии с различен ранг и прави сравнение на получените 
резултати. Резултатите обогатяват неимоверно труда, където се разработва и 
доказва ефективността на разработена и апробирана от него специализирана 
методика за подготовка на млади футболни съдии. Чрез прилагането и се пови-
шава значително равнището на общата и специална физическа подготовка, так-
тическите умения и психическата устойчивост на млади футболни съдии [7].

В настоящия доклад са представени част от данните, предложени в дисер-
тацията на автора. Тук вече те са тълкувани и разяснени много по обширно с 
придобитите и усъвършенствани знания във времето като футболен съдия, а 
вече и като съдийски наблюдател и член на съдийската комисия на град София.

Изхождайки от тези съображения, ние си поставихме за цел на изслед-
ването да се характеризират спортно-техническите действия и извършената 
физическа работа на ръководещи международни футболни съдии по време на 
официални футболни срещи чрез метода на графичното измерване.

За да изпълним поставената цел трябваше да решим следните задачи:
1. Да се регистрира изминатото разстояние на съдиите – бегом, ходом и 

бягане назад по време на официални футболни срещи чрез метода на графич-
ното измерване.
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2. Да се регистрира отстоянието на съдията от местонарушенията при 
спиране на  играта за нарушение по правило 12 за непозволената игра.

3. Да се регистрира общия брой на нарушенията по време на срещите и 
да се окачествят на такива извършени при пресиране на трупа или на краката.

4. Да се характеризират данните от изминатото разстояние, отстоянието 
от местонарушенията и регистрираният общ брой нарушения на изследвани-
те съдии.

5. На база на получените резултати да се представят съвети за подобрява-
не нивото на съдийстване и квалификацията на българските футболни съдии.

Обект на изследването са шест чужди международни футболни съдии 
(табл. 1). Четирима от тях са ръководили срещи на Националния футболен 
отбор на България и двама, ръководили срещи от вътрешното ни първенство.

Таблица 1. Футболни съдии подложени на контрол на спортно-техническите 
си действия и специалната си физическа работа по време на официални футболни 
срещи, чрез графично измерване

№ Име Група Футболна среща
1 Кристиян Якобсон (Исландия) Квалификация ЕП България-Беларус (А нац. отбори)
2 Йонас Ериксон (Швеция) Квалификация ЕП България-Албания (А нац. отбори)
3 Лубош Микел (Словакия) А ПФГ ЦСКА Сф-Локомотив Сф
4 Ерве Писирило (Франция) А ПФГ Славия Сф-Левски Сф
5 Пиерлуиджи Колина (Италия) Квалификация СП България-Белгия (А нац. отбори)
6 Карел Видлак (Чехия) Контролна среща България-Албания (А нац. отбори)

 
Предмет на изследването са спортно-техническите действия и извърше-

ната физическа работа на ръководещи международни футболни съдии по вре-
ме на официални футболни срещи през футболните първенства 2004/2005, 
2005/2006 и 2006/2007 г., описани в таблица 1 и някои производни показатели 
като общо изминато разстояние, разстояние на отсъждане, спорни и точни 
отсъждания и други.

Изследването е извършено през 2004, 2005, 2006 и 2007 г. на Национал-
ния стадион „Васил Левски“ за срещите на Националния отбор по футбол на 
България и на стадионите на футболните клубове посочени като домакини в 
съответната среща. Методика на изследването:

1. Планшетно разграфяване на терена с мислена мрежа в мащаб 1:10 000.
2. Разпределение на игровото време от 90 мин в шест части (планшета) 

по 15 мин за всяка среща.
3. Движението и местозаставането на съдията по терена в дадената среща 

се записва (отразява) собственоръчно на 6-те планшета, като на всеки един 
планшет в продължение на 15 минути се нанася движението му с означения: 
бегом с плътна линия и ходом с пунктирана линия. За по-достоверно отчитане 
на резултатите на всеки 5 минути се сменя цвета на записващото от наблюда-
теля пишещо средство.
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4. При всяко спиране на играта за нарушения за непозволена игра (по 
правило 12) се отбелязва местонахождението на съдията и местоположението 
на нарушенията.

5. Отчитане на следните показатели:
движение в темп – ходом в метри;
движение в темп – бегом в метри;
движение в темп – бягане назад в метри;
общо движение в метри – съотношение в общото придвижване между 
бегом и ходом;

относителен дял на разстоянието на отсъждане по правило 12 – непоз-
волената игра;

честота на разстоянието на отсъждане;
експертна оценка на съдийствово по утвърдените от съдийските коми-
сии на ФИФА и УЕФА скала на оценяване.

След обработка на резулататите са изготвени сравнителни таблици и е из-
вършен сравнителен анализ за установяване на показателите на изследваните 
чужди съдии.

Анализ на резултатите:
На фигури от 1 до 4 са отразени, някои от графичните изображения на 

чужди международни съдии, ръководили възлови срещи от вътрешното пър-
венсрво от АПФГ и на Националния футболен отбор на България. Те са ре-
ализирани съгласно разработената методика, предложена по горе. Графиките 
дават пълна картина за движението на съдията по време на изследваната фут-
болна среща, разделени в 15 минутен период. Посочени са местоположението 
на съдията при отсъждане на нарушенията и отстоянието му от тях. 

На табл. 2 са представени резултатите от наблюдения на изследваните съ-
дии. При тези срещи съдиите са пробягали от 7345 до 10680 м. Преобладава-
щи са разстоянията на отсъждане на нарушенията до 10 м. Това допринася за 
по-точните и верни отсъждания на изследваните съдии. Видно е, че междуна-
родните съдии по-често прилагат в придвижването си тичане заднешком, което 
им дава възможност да си осигуряват по-добро наблюдение на развоя на играта.

Така съдията Кристиян Якобсон от Исландия при 8105 м пробег няма слу-
чаи на отсъждане на нарушения на повече от 20 м, в 15,4% е бил до 20 м и в 
84,6% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 39 в 5 слу-
чая са спорни. От отсъдените 39 нарушения, 14 са били при пресиране на тру-
па, от които 2 спорни, а 25 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

При Йонас Ериксон от Швеция са налице 7345 м пробег, от които 8,1% 
от случаите на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 27% е бил 
до 20 м и в 64,9% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от 
общо 37 в 6 случая са спорни. От отсъдените 37 нарушения, 17 са били при 
пресиране на трупа, от които 4 спорни, а 20 са били при пресиране на краката, 
от които 2 спорни.
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Фиг. 1. Графика на беговата дейност на съдията Пиерлуиджи Колина от 46 до 
60 мин на срещата България – Белгия
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Фиг. 2. Графика на беговата дейност на съдията Карел Видлак от 01 до 15 мин 
на срещата България – Албания
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Фиг. 3. Графика на беговата дейност на съдията Лубош Микел от 16 до 30 мин 
на срещата ЦСКА (Сф) – Локомотив (Сф) от АПФГ
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Фиг. 4. Графика на беговата дейност на съдията Ерве Писирило от 46 до 60 
мин на срещата Славия (Сф) – Левски (Сф) от АПФГ
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Лубош Микел от Словакия при 6535 м пробег, в 3,9% от случаите на от-
съждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 36,5% е бил до 20 м и в 59,6% 
на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 52 в 5 случая 
са спорни. От отсъдените 52 нарушения, 17 са били при пресиране на трупа, 
от които 2 спорни, а 35 са били при пресиране на краката, от които 3 спорни.

При Ерве Писирило от Франция са налице 6745 м пробег, от които 2,2% 
от случаите на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 15,2% е 
бил до 20 м и в 82,6% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които 
от общо 46 в 6 случая са спорни. От отсъдените 46 нарушения, 14 са били при 
пресиране на трупа, от които 3 спорни, а 32 са били при пресиране на краката, 
от които също 3 спорни.

При топ съдията за времето си Пиерлуиджи Колина от Италия са налице 
10680 м пробег. Само в 2,5% от случаите на отсъждане на нарушения е бил 
на повече от 20 м, в 20% е бил до 20 м и в 77,5% на разстояние по-малко от 
10 м. Това се отразява и на отсъжданията, които от общо 40 само в 3 случая 
са спорни. От отсъдените 40 нарушения, 13 са били при пресиране на трупа, 
от които 2 спорни, а 27 са били при пресиране на краката, от които 1 спорно.

При Карел Видлак от Чехия са налице 9135 м пробег, от които 7% от слу-
чаите на отсъждане на нарушения е бил на повече от 20 м, в 25,6% е бил до 20 м
и в 67,4% на разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 43 в 
8 случая са спорни. От отсъдените 43 нарушения, 17 са били при пресиране 
на трупа, от които 3 спорни, а 26 са били при пресиране на краката, от които 
2 спорни.

Общо всички изследвани 6 чужди международни съдии ръководили въз-
лови срещи от вътрешното първенсрво на АПФГ и на Националния отбор на 
България са пробягали 48545 м, от които 3,9% от случаите на отсъждане на 
нарушения са били на повече от 20 м, в 23,7% са били до 20 м и в 72,4% на 
разстояние по-малко от 10 м. Отсъжданията, които от общо 257 в 30 случая са 
спорни. От отсъдените 257 нарушения, 92 са били при пресиране на трупа, от 
които 15 спорни, а 165 са били при пресиране на краката, от които 14 спорни. 
Като съотношение са налице 16,3% спорни отсъждания при пресиране на тру-
па и 8,5% при пресиране на краката.

На таблици от 3 до 8 са представени резултатите от изследването на ха-
рактеристиката на движението на чуждите международни съдии, ръководи-
ли мачове на Националния футболен отбор на България, както и срещи от 
вътрешното ни първенство. 

При съдията Кристиян Якобсон показателите са следните: 28 къси сприн-
та до 5 м, 93 до 10 и 42 до 15 м. Направил е 27 отсечки до 20 м, 18 до 25 м, 23 
до 30 м, 10 до 35 м, 9 до 45 м, 8 по 50 м, 3 по 60 м, 2 по 70 и 80 м и 1 по около 
90 м. Общо е пробягал 266 отсечки, равнопоставени на 5105 м. Има проходе-
ни 72 отсечки до 5 м, 90 до 10 м, 21 до 15 м и 3 до 20 м. Общо е проходил 186 
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различни по дължина отсечки с общо разстояние 1635 м. Също така е пробя-
гал заднешком 33 отсечки по 5 м, 36 по 10 м, 15 по 15 м, 9 по 20 м и 3 по 25 м.
Общо е пробягал заднешком 96 отсечки с общо разстояние 1365 м. Общото 
изминато разстояние в изследваната среща от квалификациите за Европейско 
първенство през 2007 г. между Националните отбори на България и Беларус 
от Кристиян Якобсон е 8105 м, което е много добро постижение. Този съдия 
е много добре физически подготвен. Използва както къси, така и средни и 
дълги спринтови отсечки. Използва олично, когато се налага и бягане назад, 
което е отличителна черта на този съдия (табл. 3).

При съдията Йонас Ериксон показателите са следните: 42 къси спринта 
до 5 м, 95 до 10 и 35 до 15 м. Направил е 18 отсечки до 20 м, 9 до 25 м, 14 до 
30 м, 6 до 35 м, 3 до 45 и 50 м, 2 по 60, 70 и 80 м и 1 по около 90 м. Общо е 
пробягал 232 отсечки, равнопоставени на 3695 м. Има проходени 52 отсечки 
до 5 м, 123 до 10 м, 41 до 15 м, 6 до 20 м и 3 до 25 м. Общо е проходил 225 
различни по дължина отсечки с общо разстояние 2300 м. Също така е пробя-
гал заднешком 39 отсечки по 5 м, 24 по 10 м, 18 по 15, 12 по 20 м, 9 по 25 м и 
6 по 30 м. Общо е пробягал заднешком 108 отсечки с общо разстояние 1350 м.
Общото изминато разстояние в изследваната среща от квалификациите за Ев-
ропейско първенство през 2007 г. между Националните отбори на България и 
Албания от Йонас Ериксон е 7345 м, което е много добро постижение. Този 
съдия е много добре физически подготвен. Използва както къси, така и средни 
и дълги спринтови отсечки. Използва много добре, когато се налага и бягане 
назад (табл. 4).

При съдията Ерве Писирило показателите са следните: 24 къси спринта 
до 5 м, 83 до 10 и 39 до 15 м. Направил е 36 отсечки до 20 м, 15 до 25 м, 32 
до 30 м, 12 до 35 м, 1 до 45 м, 4 по 50 м, 2 по 60 м, 1 по 70 м, 2 по 80 м и 1 
по около 90 м. Общо е пробягал 252 отсечки, равнопоставени на 4695 м. Има 
проходени 46 отсечки до 5 м, 76 до 10 м, 15 до 15 м и 9 до 20 м. Общо е прохо-
дил 146 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1395 м. Също така е 
пробягал заднешком 47 отсечки по 5 м, 33 по 10 м и 6 по 15. Общо е пробягал 
заднешком 86 отсечки с общо разстояние 655 м. Общото изминато разстояние 
в изследваната среща от АПФГ за сезон 2006/2007 г. между ПФК „Славия“ 
(Сф) и ПФК „Левски“ (Сф) от Ерве Писирило е 6745 м, което е много добро 
постижение. Този съдия е много добре физически подготвен. Използва както 
къси, така и средни и дълги спринтови отсечки. Използва много добре, когато 
се налага и бягане назад (табл. 5).
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Лубош Микел е пробягал, както следва: 20 къси спринта до 5 м, 80 до 10 
и 26 до 15 м. Направил е 35 отсечки до 20 м, 27 до 25 м, 19 до 30 м, 18 до 35 м, 
4 до 45 м, 7 по 50 м, 1 по 60 м, 2 по 70 м, 3 по 80 м и 1 по около 90 м. Общо е 
пробягал 243 отсечки, равнопоставени на 4925 м. Има проходени 45 отсечки 
до 5 м, 66 до 10 м, 21 до 15 м и 3 до 20 м. Общо е проходил 135 различни по 
дължина отсечки с общо разстояние 1260 м. Също така е пробягал заднешком 
27 отсечки по 5 м, 15 по 10 м, 3 по 15 м и 1 по 20 м. Общо е пробягал зад-
нешком 46 отсечки с общо разстояние 350 м. Общото изминато разстояние в 
изследваната среща от АПФГ за сезон 2006/2007 г. между ПФК „ЦСКА“ (Сф) 
и ПФК „Локомотив“ (Сф) от Лубош Микел е 6535 м, което говори за много до-
бра физическа подготовка на този съдия. Използва както къси, така и средни 
и дълги спринтови отсечки. Използва много добре, когато се налага и бягане 
назад (табл. 6).

Съдията Пиерлуиджи Колина е пробягал, както следва: 34 къси спринта 
до 5 м, 92 до 10 и 44 до 15 м. Направил е 31 отсечки до 20 м, 24 до 25 м, 28 до 
30 м, 18 до 35 м, 13 до 45 м, 11 по 50 м, 6 по 60 м, 4 по 70 м, 5 по 80 м, 4 по 90 м 
и 3 по около 100 м. Общо е пробягал 317 отсечки, равнопоставени на 7275 м. 
Има проходени 146 отсечки до 5 м, 114 до 10 м, 59 до 15 м и 7 до 20 м. Общо е 
проходил 326 различни по дължина отсечки с общо разстояние 2895 м. Също 
така е пробягал заднешком 12 отсечки по 5 м, 25 по 10 м, 6 по 15 м, 3 по 20 
м и 2 по 25 м. Общо е пробягал заднешком 48 отсечки с общо разстояние 510 
м. Общото изминато разстояние в изследваната среща от квалификациите за 
Световно първенство през 2003 г. между Националните отбори на България и 
Белгия от Пиерлуиджи Колина е 10680 м, което говори за отлична физическа 
подготовка на този съдия, който по това време се котира като номер едно в 
света. Използва както къси, така и средни и дълги спринтови отсечки. Използ-
ва много добре, когато се налага и бягане назад (табл. 7).

При съдията Карел Видлак показателите са следните: 31 къси спринта до 
5 м, 89 до 10 и 42 до 15 м. Направил е 29 отсечки до 20 м, 22 до 25 м, 32 до 
30 м, 19 до 35 м, 15 до 45 м, 12 по 50 м, 5 по 60 и 70 м, 4 по 80 м, 2 по 90 м и 
1 по около 100 м. Общо е пробягал 308 отсечки, равнопоставени на 6955 м. 
Има проходени 24 отсечки до 5 м, 86 до 10 м, 48 до 15 м, 6 до 20 м и 1 до 25 м. 
Общо е проходил 164 различни по дължина отсечки с общо разстояние 1845 м.
Също така е пробягал заднешком 9 отсечки по 5 м, 12 по 10 м, 4 по 15 и 20 м 
и 2 по 25 м. Общо е пробягал заднешком 29 отсечки с общо разстояние 355 м.
Общото изминато разстояние в изследваната приятелска среща през 2003 г. 
между Националните отбори на България и Албания от Карел Видлак е 9135 м,
което е много добро постижение. Този съдия е отлично физически подготвен. 
Използва както къси, така и средни и дълги спринтови отсечки. Използва мно-
го добре, когато се налага и бягане назад (табл. 8).
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Таблица 3. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Кристиян Якобсон (Исландия)

Кристиян Якобсон (Исландия) 
№ До Бегом Ходом Заднешком

 метри брой        
отсечки метри брой        

отсечки метри брой        
отсечки метри

1 5 28 140 72 360 33 165
2 10 93 930 90 900 36 360
3 15 42 630 21 315 15 225
4 20 27 540 3 60 9 540
5 25 18 450 - - 3 75
6 30 23 690 - - - -
7 35 10 350 - - - -
8 45 9 405 - - - -
9 50 8 400 - - - -
10 60 3 180 - - - -
11 70 2 140 - - - -
12 80 2 160 - - - -
13 90 1 90 - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 266 5105 186 1635 96 1365

Таблица 4. Изследване на характеристиката на движението на съдията Йонас 
Ериксон (Швеция)

Йонас Ериксон (Швеция)
№ До           Бегом         Ходом    Заднешком

 метри брой        
отсечки метри брой        

отсечки метри брой        
отсечки метри

1 5 42 210 52 260 39 195
2 10 95 950 123 1230 24 240
3 15 35 525 41 615 18 270
4 20 18 360 6 120 12 240
5 25 9 225 3 75 9 225
6 30 14 420 - - 6 180
7 35 6 210 - - - -
8 45 3 135 - - - -
9 50 3 150 - - - -
10 60 2 120 - - - -
11 70 2 140 - - - -
12 80 2 160 - - - -
13 90 1 90 - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 232 3695 225 2300 108 1350
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Таблица 5. Изследване на характеристиката на движението на съдията Ерве 
Писирило (Франция)

Ерве Писирило (Франция)
№ До           Бегом         Ходом    Заднешком

 метри брой        
отсечки метри брой        

отсечки метри брой        
отсечки метри

1 5 24 120 46 230 47 235
2 10 83 830 76 760 33 330
3 15 39 585 15 225 6 90
4 20 36 720 9 180 - -
5 25 15 375 - - - -
6 30 32 960 - - - -
7 35 12 420 - - - -
8 45 1 45 - - - -
9 50 4 200 - - - -
10 60 2 120 - - - -
11 70 1 70 - - - -
12 80 2 160 - - - -
13 90 1 90 - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 252 4695 146 1395 86 655

Таблица 6. Изследване на характеристиката на движението на съдията Лубош 
Микел (Словакия)

Лубош Микел (Словакия)
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 20 100 45 225 27 135
2 10 80 800 66 660 15 150
3 15 26 390 21 315 3 45
4 20 35 700 3 60 1 20
5 25 27 675 - - - -
6 30 19 570 - - - -
7 35 18 630 - - - -
8 45 4 180 - - - -
9 50 7 350 - - - -
10 60 1 60 - - - -
11 70 2 140 - - - -
12 80 3 240 - - - -
13 90 1 90 - - - -
14 100 - - - - - -

Всичко: 243 4925 135 1260 46 350
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Таблица 7. Изследване на характеристиката на движението на съдията 
Пиерлуиджи Колина (Италия)

Пиерлуиджи Колина (Италия)
№ До Бегом Ходом Заднешком
 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой отсечки метри
1 5 34 170 146 730 12 60
2 10 92 920 114 1140 25 250
3 15 44 660 59 885 6 90
4 20 31 620 7 140 3 60
5 25 24 600 - - 2 50
6 30 28 840 - - - -
7 35 18 630 - - - -
8 45 13 585 - - - -
9 50 11 550 - - - -
10 60 6 360 - - - -
11 70 4 280 - - - -
12 80 5 400 - - - -
13 90 4 360 - - - -
14 100 3 300 - - - -

Всичко: 317 7275 326 2895 48 510

Таблица 8. Изследване на характеристиката на движението на съдията Карел 
Видлак (Чехия)

Карел Видлак (Чехия) 
№ До Бегом Ходом Заднешком

 метри брой отсечки метри брой отсечки метри брой 
отсечки метри

1 5 31 155 24 120 9 45
2 10 89 890 86 860 12 120
3 15 42 630 48 720 4 60
4 20 29 580 6 120 4 80
5 25 22 550 1 25 2 50
6 30 32 960 - - - -
7 35 19 665 - - - -
8 45 15 675 - - - -
9 50 12 600 - - - -
10 60 5 300 - - - -
11 70 5 350 - - - -
12 80 4 320 - - - -
13 90 2 180 - - - -
14 100 1 100 - - - -

Всичко: 308 6955 164 1845 29 355
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Футболните срещи са различни по отношение на спортно-технически 
достойнства, ниво на подготовка, класа на футболистите, съдиите и други. 
Независимо от това могат да се направят някои обобщения и заключения на 
базата на получените резултати чрез сравнението и анализа:

1. Чрез направеното изследване бе определено количеството работа, из-
вършена от съдиите при ръководените от тях футболни срещи. В шестте из-
следвани срещи, международните съдии са изминали общо 48 545 м.

2. Констатират се разлики в предпочитанията на придвижване по терена 
на международните съдии при ръководените от тях срещи. Съотношението 
между бягане и ходене е твърде малко (при изследвани 6 съдии: общо 179 
отсечки в бегом до 5 м, 532 до 10 м и 228 до 15 м и в ходом съответно 385 
отсечки до 5 м, 555 до 10 м и 205 до 15 м). Именно бързото придвижване е в 
основата съдиите да имат правилно позициониране на терена, което им позво-
лява да бъдат близко до игровите ситуации и така възможността да допускат 
грешки при определяне на нарушенията е минимална.

3. Изследваните съдиите спазват указанията на съдийските комисии на 
ФИФА и УЕФА да се движат по начупен диагонал (от фиг. 1 до 6), т.е. откло-
ненията от диагонала по посока на асистент съдиите със стремеж за непо-
средствена близост до игровите ситуации. От графиките е видно, че съдиите 
отиват до ъгловите флагчета по 2-3 пъти на полувреме и навлизат често в на-
казателните полета при критични ситуации. Именно тези елементи показват, 
че изследваните футболни съдии притежават много добро ниво на физическа 
подготвеност.

4. От данните се вижда, че най-голяма бегова дейност е извършил съди-
ята Пиерлуиджи Колина, който е пробягал 10680 м на срещата България – 
Белгия. Съотношението между бегом и ходом е най-високо при същия съдия. 

5. Относителния дял на разстоянието на отсъждане при спиране на играта 
от международните съдии, ръководили в България при нарушения по правило 
12 е най-високо при дистанция от 10 м – 186 отсъждания, при дистанция до 
20 м – 61 отсъждания и над 20 м – 10 отсъждания. Това е в унисон със стан-
дартите на съдийските комисии на ФИФА и УЕФА, чиито насоки са именно 
разстоянието на отсъждане на нарушенията до 20 и повече метри да се намали 
още повече в посока до 10 м.

6. Международните съдии, извършват физическа работа от 6535 м до 
10680 м на терена, изразяваща се в пробягано разстояние по време на ръко-
водените футболни срещи. Стандартите на съдийските комисии на ФИФА и 
УЕФА, препоръчват пробягването от съдията в една среща да бъде в рамките 
от 10 000 до 12 000 м на състезание в елитните национални лиги и в между-
народни срещи. Изследваните съдии се доближават до тези стандарти, което 
е добър атестат за извършената от тях работа.

7. Пробяганото разстояние на мач е случайно явление и зависи от естест-
вото на мача. Показателно обаче е, че съотношението между бягане и ходом 
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при изследваните съдии е много добро. Общо съдиите са пробягали около 32 
650 м и са проходили около 11 330 м в изследваните срещи. 

8. Бягането заднешком на изследваните съдии също е на много добро 
ниво. Те са пробягали назад общо около 4565 м в изследваните 6 срещи. Имен-
но този тип бягане помага много за пълен контрол на ситуациите на терена 
и овладяването му до съвършенство е задължителен елемент за постигане на 
високо ниво на съдийстване.

9. Международните футболни съдии допускат по равно грешки, както 
при нарушенията извършвани при пресиране на тялото (трупа) на противника 
(недопустим физически контакт), така и при пресиране на топката (спъва-
не, ритане, подлагане и др.). Съотношението на грешните отсъждания при 
пресиране на тялото и при пресиране на топката е 15/14 отсъждания (табл. 
2), което е основен проблем при растежа на футболните съдии. Придобитият 
опит, по-рационалното движение по терена и по-доброто местозаставане при 
следенето на игровите ситуации е в основата на недопускане на грешки при 
отсъждане на нарушения при пресиране на тялото.

9. Извършеното изследване обогатява теоретичните изследвания в облас-
тта на футболното съдийство и предоставя възможности за оптимизиране на 
процеса на подготовка на футболните съдии в нашата страна.
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ОТЧИТАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕТОДИКА
НА КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА МУСКУЛНАТА СИЛА НА РЪКАТА И ПРЪСТИТЕ СЛЕД 
ФРАКТУРА НА РАДИУСА НА ТИПИЧНО МЯСТО 

ГЕРГАНА ДЕСПОТОВА

GERGANA DESPOTOVA. REPORTING OF THE IMPACT OF THE PHYSIOTHERAPY 
FOR RECOVERY THE MUSCLE STRENGTH OF THE HAND AND FINGERS IN PATIONS 
AFTER FRACTURA RADII IN LOCO 

Абстракт: Силата на движенията е необходимо условие за добрата функция на ръ-
ката. Намалената мускулна сила за дадено движение намалява неговата ефективност. При 
фрактура на радиуса на типично място се развива функционален дефицит и неспособност, 
която ограничава възможността за самообслужване, трудовите, битовите и рекреационни-
те дейности. В тази връзка вниманието бе насочено към изследване на ефективността на 
разработена и приложена експериментална методика на кинезитерапия за възстановяване 
на мускулната сила на ръката и пръстите при пациенти след фрактура на радиуса на ти-
пично място.

Ключови думи: кинезитерапия, мускулна сила, фрактура на радиуса на типично място

Abstract: The power of movement is a prerequisite for good hand function. Decreased 
muscle strength for a movement reduces its effectiveness. Fractura radii in loco typico develops 
functional defi cits and inability. The possibility of self-service, work, household and recreational 
activities is restricted. All this focused attention on the research of the effectiveness of an 
experimental methodology of kinesitherapy to restoring the muscle strength of the hand and 
fi ngers in patients after Fractura radii in loco typico.

Key words: physiotherapy, muscle strength, Fractura radii in loco typico
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Увод

Фрактурата на радиуса на типично място е една от най-често срещаните 
фрактури на опорно-двигателния апарат. Кинезитерапията (КТ) играе водеща 
роля в лечението на тези счупвания [2,9,1,4]. Тя се прилага през имобилиза-
ционния и през следимобилизационния период.

К. Костов разработва и прилага методика на кинезитерапия при пациен-
ти след фрактура на дисталната част на предмишницата. В методиката при 
експерименталната група, в основната част на процедурата по КТ, К. Костов 
включва аналитични упражнения за засилване на флексорите, екстензорите, 
абдукторите и аддукторите на ръката – 10-12 мин. В направеното от него из-
следване той стига до извода, че включването в методиката на КТ на по-голям 
брой упражнения със съпротивление предизвиква по-отчетливо подобрение 
на фините движения и координацията на ръката [6]. 

Фрактурата на радиуса на типично място се среща предимно при въз-
растни хора, по-често при жени. Основна причина за това е сенилната осте-
опороза.

К. Костов проследява функционално-възстановителния ефект от дву-
кратно приложение на КТ при възрастни хора с фрактура на дисталната част 
на предмишницата. Основният акцент в приложената от него методиката на 
кинезитерапията е двукратното изпълнение на упражнения от отточно изход-
но положение в бавен до умерен темп, за всички стави, мускули и мускулни 
групи на увредената ръка, безболезнени пасивни и активни движения срещу 
умерено мануално съпротивление [7]. 

Най-често срещаното усложнение при тези фрактури е синдромът на Зудек.
К. Костов изследва въздействието на „отвличаща терапия“ и елементи от 

лимфен дренаж при пациенти след фрактури на дисталната част на предмиш-
ницата с усложнение Зудеков синдром. При контролната група той  прилага 
рутинна методика и средства на кинезитерапия, а при експерименталната – до-
пълнително включва техники от лимфен дренаж, лечение чрез положение и 
упражнения за лакътна и раменна става от отточно положение. Целта на тези 
техники е да се повлияе по-бързо и по-силно намаляването на отока и по този 
начин да се подобри циркулацията на течностите на увредената ръка, трофиката 
на тъканите, Зудековия синдром и като резултат да се ускори възстановяването 
на подвижността на ставите и силата на мускулатурата на засегнатата ръка [5].

От правилното прилагане на средствата и методите на кинезитерапия за-
виси продължителността и степента на възстановяване на функцията на ув-
редената ръка.

К. Костов препоръчва кинезитерапевтичната програма да включва: лече-
ние с положение, лечение с упражнения, включване на ръката в двигателния 
стереотип на ежедневната битова дейност, криотерапия и активни упражне-
ния без уреди, с уреди и на уреди [8].
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При направеното проучване бе разработена и приложена кинезитерапев-
тична методика, в която се съчетава MWM техники по Mulligan с други кине-
зитерапевтични средства. 

Целта на направеното изследване е да се отчете ефективността на ком-
плексна методика на кинезитерапия, за възстановяване на мускулната сила 
на ръката и пръстите, включваща техники по Brian Mulligan, приложена при 
консервативно лечение на фрактура на радиуса на типично място. 

Обект на изследване бяха 8 пациенти, от които 7 жени (87,5%) и 1 мъж 
(12,5%), с диагноза състояние след фрактура на радиуса на типично място в 
късен следимобилизационен период, на възраст между 52-76 години (средна 
възраст – 61,5 години). Всички пациенти са лекувани консервативно. По дан-
ни на всички 8 пациенти, фрактурата е получена след падане върху дланната 
повърхност на ръката. От изследваните пациенти 75% (6 болни) са със засег-
нат доминантен горен крайник и 25% (2 болни) – недоминантен горен край-
ник. Средната продължителност на имобилизацията е 30,5 дни. 

Предмет на изследване са мускулната сила на ръката и пръстите, измере-
ни с метода на  мануално-мускулно тестуване и ръчна динамометрия. 

Организация и методика на изследването

Изследването бе проведено в периода януари-юли 2012 година в ДКЦ 
ХХIХ, гр. София. Пациентите бяха разделени в две групи по 4 пациенти – 
експериментална група (ЕГ) и контролна група (КГ). Това е втори курс на 
лечение, през който бяха проведени по 10 процедури, с продължителност 45-
60 минути.

В началото и в края на курса на лечение на пациентите, бяха използвани 
следните методи на изследване:

1.  Анамнеза.
2.  Оглед.
3.  Ъглометрия на киткена става и на проносупинацията в проксимална и 

дистална радиоулнарна става по SFTR методика.
4.  Мануално-мускулно тестуване (ММТ) – метод за определяне на мус-

кулната слабост в резултат на заболявания, увреди и инактивитет. 
Е. Димитрова и Н. Попов препоръчват за определяне на мускулната сла-

бост използването на 6 степенна скала за оценка, при която:
оценка 5 (нормален) – пълен обем на движение, срещу гравитацията и 

максимално съпротивление;
оценка 4 (добър) – пълен обем на движение, срещу гравитацията и уме-

рено съпротивление;
оценка 3 (удовлетворителен) – пълен обем на движение, срещу гравита-

цията, без съпротивление;
оценка 2 (слаб) – пълен обем на движение, при елиминирана гравитация;
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оценка 1 (следа) – видима контракция при опит за движение;
оценка 0 (нула) – липса на контракция при опит за движение [3].
Използваха се общоприетите изходни позиции и тестови движения за 

всеки изследван мускул:
m. flexor carpi radialis – флексия с радиално отвеждане;
m. flexor carpi ulnaris – флексия с улнарно отвеждане;
mm. extensor carpi radialis longus et brevis – екстензия с радиално от-

веждане;
m. extensor carpi ulnaris – екстензия с улнарно отвеждане;
m. flexor digitorum superficialis – флексия в ПИС на пръстите на ръката;
m. flexor digitorum profundus – флексия в ДИС на пръстите на ръката;
m flexor pollicis longus – флексия в ИФС на палеца;
m.biceps brachii и m.supinator – супинация;
m.pronator teres и m.pronator quadratus – пронация; 
5.  Сантиметрия на киткена става, длан и предмишница.
6.  Визуално-аналогова скала (ВАС) за изследване на интензитета на бол-

ката –отбелязва се болката, която изпитва пациентът върху 10 см линия. Сте-
пен 0 означава, че няма болка, а степен 10 – непоносима болка.

7.  Динамометрия – метод за измерване на силата на мускулите флексори на 
пръстите на ръката в килограми, използвайки стандартен ръчен динамометър. 

В настоящето изследване ще се вземат предвид само показателите ману-
ално-мускулно тестуване и динамометрия.

Методика на кинезитерапия

Целта на прилаганата методика на кинезитерапия и за експерименталната 
(ЕГ) и за контролната група (КГ) е максимално функционално възстановяване 
на засегнатия горен крайник.

Задачи на кинезитерапията:
общо психо-емоционално повлияване;
намаляване на болката и отока;
възстановяване на обема на движение в киткена става и пронацията и 

супинацията на предмишницата;
преодоляване на мускулния дисбаланс;
възстановяване на мускулната сила;
възстановяване координацията и хватателните движения на увредената 

ръка;
подобряване силата на захвата;
възстановяване на уменията, свързани със самообслужването, работата 

и ДЕЖ.
Използваха се следните средства на кинезитерапията:
1. Криотерапия.
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2. Отточен масаж на предмишницата, проксимално от фрактурата. 
3. Пасивни упражнения по физиологичните оси на киткена става и за 

проносупинация на предмишница, без болка.
4. Мобилизации на медио-карпалната, радио-карпалната и дисталната 

радио-улнарна става.
5. Активни упражнения за ставите на пръстите и китката, лакътната и 

раменната стави.
6. Аналитични упражнения за всеки мускул, участващ в движенията в 

киткена става и пръстите.
7. Упражнения с и на уреди.
8. Упражнения с умерено съпротивление за всички мускули и мускулни 

групи на засегнатия горен крайник.
9. ПИР за флексорите и екстензорите на китката и пръстите, без прово-

киране на болка.
10. Обучение в ДЕЖ.
11. Упражнения, включващи различни видове захвати–сграбчващи, вър-

хови и странични захвати.
При пациентите от контролната група (КГ) се приложи методика на кине-

зитерапия, включваща изброените по-горе средства.
При пациентите от експерименталната група (ЕГ) се приложи същата ме-

тодика на кинезитерапия, както при КГ, като към средствата се добавиха и 
MWM техники по Mulligan.

При прилагане на техниките по Mulligan трябва да се имат предвид ме-
тодическите указания, както и противопоказанията, свързани с фрактурата и 
степента на костно срастване. Изпълняваните техники не трябва да предиз-
викват болка или дискомфорт! 

Техники за подобряване на екстензията на киткена става с опора върху 
дланта се прилага в края на курса на лечение.

Резултати и анализ

Всички пациенти бяха изследвани преди първата и след десетата проце-
дура. 

Данните от табл. 1 показват, че резултатите от началните изследвания и 
при двете групи пациенти са сходни. Същото се наблюдава и при крайните 
изследвания.
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Таблица 1. Начални и крайни резултати от MMT – експериментална и контрол-
на група (в степени)

Мускули двигатели ЕГ
Начало

ЕГ Край КГ
Начало

КГ Край

m. flexor carpi radialis 4,25 5 4,13 4,88
m. flexor carpi ulnaris 4,38 5 4,25 4,75
mm. extensor carpi radialis longus et brevis 4,38 4,88 4,25 4,75
m. extensor carpi ulnaris 4,25 4,88 4,13 4,63
m. flexor digitorum superficialis 4,38 4,88 4,25 4,75
m. flexor digitorum profundus 4,38 4,75 4,25 4,63
m flexor pollicis longus 4,25 4,75 4,13 4,63
m.biceps brachii и m.supinator 4,13 4,88 4 4,75
m.pronator teres и m.pronator quadratus 4,13 4,88 4 4,75

В края на курса на лечение се отчете подобрение на мускулната сила – при 
ЕГ със средно 0,6 (табл. 2), а при КГ със средно 0,57 (табл. 3).

Таблица 2. Начални и крайни резултати от MMT – експериментална група (в сте-
пени)

ЕГ 1 ЕГ 2 2-1

4,28 4,88 0,6

Таблица 3. Начални и крайни резултати от MMT – контролна група (в степени)

КГ 1 КГ 2 2-1

4,15 4,72 0,57

Мускулната сила не е напълно възстановена, което означава, че 10 проце-
дури не са достатъчни за пълното възстановяване на засегнатия горен край-
ник, но са достатъчни за самообслужване и извършване на различни битови 
и трудови дейности.

Подобрението и при двете групи е идентично, което показва, че приложе-
ните допълнителни мануални техники по Mulligan не оказват пряк лечебен 
ефект върху възстановяването на мускулната сила.

На графика 1 са сравнени началните и крайните резултати от MMT при ЕГ 
и КГ.
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Графика 1. Начални и крайни резултати от MMT – експериментална и контролна 
група

В началото на курса на лечение и при двете групи, след проведената ди-
намометрия, се отчете съществена разлика между стойностите измерени при 
здравия горен крайник и тези на увредения горен крайник. След проведените 
10 процедури по кинезитерапия резултатите от динамометрията значително се 
подобриха, но все още има дефицит – средно с 7,67 кг при ЕГ и 10,6 кг при КГ.

Данните от таблица 4 показват подобрение на мускулната сила при ЕГ със 
средно 6,33 кг, а при КГ със средно 5,84 кг. Въпреки тенденцията за увели-
чаване на мускулната сила, резултатите от ММТ и динамометрията показват 
необходимостта от по-продължителен курс на лечение, като тогава трябва да 
се наблегне на упражнения за сила на захвата и издръжливoстта.

Таблица 4. Начални и крайни резултати от динамометрията (в кг)

Горен крайник Период ЕГ 1 КГ 2
ΔХ S1 S2

Здрав горен крайник
Начало 20,83 24,6 3,77 2,64 10,09
Край - - - - -

Увреден горен крайник
Начало 6,83 8,16 1,33 1,33 2,99
Край 13,16 14 0,84 2,14 4,28

Графика 2. Данни от динамометрия на здрав и увреден горен крайник – начало и 
край при експериментална и контролна група
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Изводи 

1.  Данните от началните изследвания и в двете групи показаха наличие 
на субективни оплаквания и ограничение в самообслужването, трудовите и 
рекреационните дейности. Установи се наличие на оток, ограничен обем на 
движение, болка и мускулна хипотония.

2.  В началото на курса на лечение, поради продължителната имобили-
зация, данните от ММТ показаха мускулна слабост на всички изследвани 
мускули при всички пациенти от ЕГ и от КГ. В края на курса на лечение, 
подобрението и при двете групи е идентично, което показва, че приложените 
допълнителни мануални техники по Mulligan не оказват пряк лечебен ефект 
върху възстановяването на мускулната сила.

3.  В началото на курса на лечение и при двете групи, след проведената ди-
намометрия, се отчете съществена разлика между стойностите измерени при 
здравия горен крайник и тези на увредения горен крайник. След проведените 
10 процедури по кинезитерапия резултатите от динамометрията се подобри-
ха, но все още има дефицит.

4.  Разработената и приложена методика на кинезитерапия след фрактура 
на радиуса на типично място дава при пациентите от ЕГ по-добри функцио-
нални резултати в сравнение с методиката приложена  в КГ. Тези резултатите 
са основание да се твърди, че експерименталната методика е правилно по-
строена и може успешно да се прилага за лечение при фрактура на радиуса на 
типично място.

Препоръки за практиката

Въпреки тенденцията за увеличаване на мускулната сила, резултатите от 
проведеното ММТ и от динамометрията показват, че мускулната сила не е 
напълно възстановена, което означава, че 10 процедури не са достатъчни за 
пълното възстановяване на засегнатия горен крайник. Необходимо е пациен-
тите да бъдат обучени и да изпълняват комплекс от упражнения и в домашни 
условия, за постигане на пълно функционално възстановяване на засегнатия 
горен крайник. Трябва да се наблегне на упражненията със съпротивление за 
по-бързото възстановяване на фините движения и координацията.
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Примерен комплекс по кинезитерапия за ЕГ

1. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце пред тялото. Повдигане на 
тояжката до горе и връщане в и.п. Умерен темп. Дозировка: 7–8 пъти.

2. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце пред тялото. Повдигане на 
тояжката до горе с прави ръце, сгъване на ръцете в лакътни стави и поставяне 
на тояжката зад тила, изправяне на ръцете до горе и връщане на ръцете до и.п. 
Упражнението се извършва в умерен темп, като тялото и главата са изправени. 
Дозировка: 5–6 пъти.

3. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце зад гърба. Отвеждане на 
тояжката назад и връщане в и.п. Темп: среден, дишане свободно. Дозировка: 
7–8 пъти.

4. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в двете ръце зад тялото. Максимал-
но сгъване в лакътните стави и плъзгане на тояжката по тялото и връщане в 
и.п. Тялото да бъде изправено. Дозировка: 5–6 пъти.

5. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце пред тялото. Имитира се 
гребане. Среден темп. Дозировка: 10–12 пъти.

6. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце пред тялото. Противоравно 
на 5 (като движение). Дозировка: 10Ц12 пъти.

7. И.п. стоеж с гимнастическа тояжка в ръце пред тялото. Кръгообразни 
движения с тояжката пред тялото до горе, напред и връщане в изходна пози-
ция. Дозировка: 7–8 пъти.

8. И.п. седеж. Криотерапия с ледено кубче – до лека хиперемия на трети-
рания участък (дорзална и палмарна повърхност на ръката, пръстите и дис-
талната трета на предмишницата). Дозировка: 2x2 минути.

9. Лек повърхностен, отточен масаж на предмишницата проксимално от 
фрактурата. Дозировка: 2-3 минути.

10. Мобилизации за медио-карпалната, радио-карпалната и дисталната 
радио-улнарна става. Изпълняват се бавно, без болка. Дозировка: 5-6 пъти.

11. И.п. седеж, ръката поставена върху масата с дорзалната повърхност. 
Сгъване и разгъване на пръстите на ръката. Бавен темп. Фиксираме киткената 
става. Дозировка: 7–8 пъти.

12. И.п. седеж. Абдукция и аддукция на пръстите на ръката. Дозировка: 
7–8 пъти.

13. И.п. седеж, ръката поставена върху масата с дорзалната повърхност. 
Опозиция на палеца с всеки пръст поотделно. Дозировка: 3–4 пъти.

14. И.п. седеж, ПИР за флексорите на китката. Дозировка: 2–3 пъти.
15. И.п. седеж, ПИР за екстензорите на китката. Дозировка: 2–3 пъти.
16. И.п. седеж. Ръката е извън масата флексия и екстензия в киткена ста-

ва. Фиксираме предмишницата. Темп: бавен. Дозировка: 7–8 пъти.
17. MWM техника за подобряване на флексията и екстензията в киткена 

става. Дозировка: 2 серии по 10.
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18. И.п. седеж. Ръката поставена с длан върху масата. Екстензия в китке-
на става с едновременна флексия на пръстите. Дозировка: 7–8 пъти.

19. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става. Дози-
ровка: 2 серии по 10.

20. И.п. седеж. Ръката е пронирана и поставена върху масата. Радиално 
и улнарно отвеждане в киткена става. Ръката да не се отделя от масата. Дози-
ровка: 7-8 пъти.

21. И.п. седеж. Дланите на двете ръце са допрени една до друга. Изпъл-
нява флексия и екстензия, улнарно и радиално отвеждане. Бавен темп. Изпъл-
нява се във възможния ОД, до прага на болката. Дозировка: 7–8 пъти за всяка 
посока.

22. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с моби-
лизация на скафоидната кост. Дозировка: 2 серии по 10.

23. И .п. Седеж. Ръцете придържат тояжката перпендикулярно на масата. 
Прихващане на тояжката. Дозировка: 2–3 пъти. 

24. И.п. седеж с лакти поставени върху масата с тояжка в ръцете, фле-
ксия и екстензия в киткена става. Движението се извършва само в китките без 
участие на лакътна става. Фиксираме предмишницата. Дозировка: 7–8 пъти.

25. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с моби-
лизация на радиокарпалната става. Дозировка: 2 серии по 10.

26. И.п. седеж с гимнастическа бухалка в ръката, с 90° флексия в лакътна 
става. Пронация и супинация. Дозировка: 7–8 пъти.

27. MWM техника за подобряване на пронацията и супинацията на 
предмишницата. Дозировка: 2 серии по 10.

28. Леки поглаждащи похвати от масажа за подобряване на кръво и лим-
фообращението на увредения крайник. 

29. И.п. седеж, болната ръка е поставена с дланта върху масата. Извърш-
ват се аналитични движения срещу умерено мануално съпротивление за: До-
зировка: 5-6 пъти за всяко движение.

- M. extensor carpi radialis – екстензия с радиално отвеждане
- M. extensor carpi ulnaris – екстензия с улнарно отвеждане 
- M. flexor carpi radialis – флексия с радиално отвеждане 
- M. flexor carpi ulnaris – флексия с улнарно отвеждане
- M. extensor digitorum manus, m. extensor indicis и m. ext. digiti minimi 

– екстензия в МКФС.
- M. flexor digitorum superficialis – флексия в ПИС 
- М. flexor digitorum profundus – флексия в ДИС
- M. flexor pollicis longus – флексия в интерфалангеална става на палеца
30. Леки поглаждащи похвати от масажа и полюляване на горен крайник 

за релаксация. 
31. И.п. седеж. Стискане на гумено рингче или малка топка. Дозировка: 

7-8 пъти.
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32. И.п. стоеж с тенис топка в ръка. Тупкане и хващане на топката при 
супинирана ръка. Дозировка: 7–8 пъти.

33. И.п. стоеж с тенис топка в ръка. Тупкане и хващане на топката при 
пронирана ръка. Дозировка: 7–8 пъти.

34. И.п. стоеж до шведската стена с ръце поставени на ширина и висо-
чина на раменете. „Изкачване на стълби“ до възможно най-високата пръчка 
на шведската стена. „Слизане по стълби“ до възможно най-ниското ниво, без 
болка. Дозировка: 3–4 пъти.

35. Упражнения в ДЕЖ: разлистване на вестник; отваряне и затваряне на 
врата; отваряне и затваряне на бутилка; закопчаване и разкопчаване на копче-
та; заключване и отключване на врата; връзване на връзки; сгъване на кърпа; 
писане. Дозировка: 2–3 мин.

36. И.п.стоеж. Полюляване на горен крайник за релаксация. Дозировка: 
7–8 пъти.
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ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ

Том 88, 2019

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”
DEPARTMENT OF SPORT

Volume 88, 2019

ОТЧИТАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ
ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МАНУАЛНИ ТЕХНИКИ ПО 

MULLIGAN СЛЕД ФРАКТУРА НА РАДИУСА НА ТИПИЧНО 
МЯСТО

ГЕРГАНА ДЕСПОТОВА

GERGANA DESPOTOVA. REPORTING THE RECOVERY EFFECT OF THE 
APPLICATION OF MANUAL MOBILIZATION TECHNIQUES BY MULLIGAN AFTER 
FRACTURA RADII IN LOCO TYPICO

Абстракт: Една от най-често срещаните фрактури на опорно-двигателния апарат е 
фрактурата на радиуса на типично място. Развива се функционален дефицит и неспособ-
ност, която обаче е свързана със социалните, емоционалните и когнитивните неспособ-
ности. Ограничава се възможността за самообслужване, трудовите, битовите и рекреа-
ционните дейности, което може сериозно да се отрази на психо-емоционалното състояние. 
Всичко това насочи вниманието към изследване на ефективността на кинезитерапията в 
следимобилизационния период, като за целта бе разработена експериментална методика 
за прилагане, включваща и мануално-мобилизационни техники по Mulligan за увеличава-
не на обема на движение и намаляване на болката.

Ключови думи: кинезитерапия, Мълиган концепция, фрактура на радиуса на типич-
но място

Abstract: One of the most common fractures is Fracture radii in loco typico. It’s 
developing functional defi cits and inability, which is in a relationship with social, emotional 
and cognitive disabilities. The possibility of self-service, work, household and recreational 
activities is restricted, which can seriously affect the psycho-emotional state. All this focused 
attention on the research of the effectiveness of kinesitherapy after cast removal, by developing 
the appropriate methodology for its implementation, including Mulligan's manual-mobilization 
techniques to increase the range of motion and to reduce the pain.

Key words: physiotherapy, Mulligan concept, Fracture radii in loco typico
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Увод

Една от най-често срещаните фрактури на опорно-двигателния апарат е 
фрактурата на радиуса на типично място. Среща се предимно при възрастни 
хора, по-често при жени. Основна причина за това е сенилната остеопоро-
за. Менопаузата при жените създава допълнителни условия за тези проме-
ни. Фрактурата на радиуса на типично място бива два вида: екстензионен на 
Colles и флексионен на Smith. Фрактурата на Colles се наблюдава по-често и 
се получава главно индиректно, при падане върху дланната повърхност на 
ръката при екстензирана лакътната става. Клиничната картина се характери-
зира със силна болка и оток в областта на радиокарпалната става, слабост и 
силно ограничени активни движения в китката. При разместените фрактури 
има типична деформация: при екстензионния тип – „обърната вилица“, а при 
флексионния – „корем на вилица“. При разместване на периферния фрагмент 
може да се засегне n. medianus и сетивните влакна на n. radialis със съответна-
та сетивна и двигателна симптоматика. Най-често срещаното усложнение при 
тези фрактури е синдромът на Зудек. Не трябва да се правят пасивни упраж-
нения, които предизвикват болка. Както болката, така и всякакви други резки 
дразнения в увредения участък (горещи процедури, енергичен и груб масаж 
и др.) отключват много често механизма на Зудековия синдром на ръката [6].

Кинезитерапията намира широко приложение при лечението на този тип 
фрактури [1, 5, 8, 9]. К. Костов препоръчва кинезитерапевтичната програма 
да включва: лечение с положение, лечение с упражнения, включване на ръ-
ката в двигателния стереотип на ежедневната битова дейност, криотерапия и 
активни упражнения без уреди, с уреди и на уреди [6].

Концепцията на Mulligan съчетава в себе си като определящи за лечение-
то както структурно-биомеханично-анатомичните детайли, така и симптоми-
те на пациента, които не трябва да се наблюдават по време на приложение на 
техниките [4]. 

Според Rivett D., (2011), Mulligan B., (2004), Еремиев М., (2007), Край-
джикова Л., (2011), Kisner C., Colby L., (2007), aко техниката е показана за 
прилагане, не трябва да има болка по време на нейното приложение. Подхо-
дящата техника и правилното и прилагане водят до бърз и дълготраен ефект в 
посока на увеличаване на обема на движение и редуциране на болката.

Работната хипотеза на настоящото изследване се базира на предположе-
нието, че прилагането на мануални техники по Mulligan, след фрактура на 
радиуса на типично място в късния следимобилизационен период, ще има до-
бър ефект за редуциране на болката и за подобряване на обема на движение.

Това бе основание да се разработи и приложи експериментална кинези-
терапевтична методика, в която да се съчетават MWM техники по Mulligan 
(мануални мобилизации, съчетани с движение) с други кинезитерапевтични 
средства. 
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Целта на направеното изследване е да се отчете ефективността на ком-
плексна методика на кинезитерапия, включваща техники по Brian Mulligan, при-
ложена при консервативно лечение на фрактура на радиуса на типично място. 

Обект на изследване бяха 8 пациенти, 7 жени (87,5%) и 1 мъж (12,5%), с 
диагноза състояние след фрактура на радиуса на типично място в късен следи-
мобилизационен период, на възраст между 52-76 години (средна възраст – 61,5 
години). Всички пациенти са лекувани консервативно – мануална репозиция и 
гипсова имобилизация от метакарпофалангеалните стави до лакътната става. 
По данни на всички 8 пациенти, фрактурата е получена след падане върху длан-
ната повърхност на ръката. Пациентите не съобщават за настъпили усложнения 
по време на имобилизационния и ранния следимобилизационен период.

Предмет на изследване са обемът на движение в киткена става, измерен 
в градуси и субективното чувство за болка, измерена по 10-степенна визуал-
но-аналогова скала (ВАС).

Методика на изследването

Пациентите бяха разделени в две групи по 4 пациенти – експериментална 
група (ЕГ) и контролна група (КГ). Средната възраст на пациентите е 61,5 го-
дини. Жените – 7 пациенти (87,5%) са значително повече от мъжете – 1 паци-
ент (12,5%), което потвърждава една от най-вероятните причини за този тип 
фрактури – наличието на остеопороза при жените в менопаузална възраст. 
От изследваните пациенти 75% (6 болни) са със засегнат доминантен горен 
крайник и 25% (2 болни) – недоминантен горен крайник. Средната продължи-
телност на имобилизацията е 30,5 дни. 

Това е втори курс на лечение, през който бяха проведени по 10 процедури, 
с продължителност 45-60 минути.

В началото и в края на курса на лечение на пациентите, бяха използвани 
следните методи на изследване:

1. Анамнеза.
2. Оглед.
3. Ъглометрия – метод за измерване на обема на движение в ставите. 

Използва се стандартната SFTR методика.
 ъглометрия на киткена става
S: 70°-0°-90°
F: 25°-0°-55°
 ъглометрия на проносупинацията в проксимална и дистална радиоул-

нарна става
R: 90°-0°-90° [3, 10]
4. Мануално-мускулно тестуване.
5. Сантиметрия.
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6. Визуално-аналогова скала (ВАС), която служи за изследване на интен-
зитета на болката – отбелязва се болката, която изпитва пациентът върху 10 см 
линия. Степен 0 означава, че няма болка, а степен 10 – непоносима болка [14]. 

7. Динамометрия.
В настоящата статия ще се вземат предвид само показателите обем на 

движение и болка.

Методика на кинезитерапия

Целта на прилаганата методика на кинезитерапия и за експериментална-
та (ЕГ) и за контролната група (КГ) е максимално функционално възстановя-
ване на засегнатия горен крайник.

Използваха се следните средства на кинезитерапията:
1. Криотерапия с ледено блокче върху воларната и дорзалната повърхност 

на китката, дорзалната и палмарната повърхност на ръката, пръстите и дистал-
ната трета на предмишницата. Дозировка: 2х2 минути.

2. Отточен масаж на предмишницата, проксимално от фрактурата. Дози-
ровка: 2-3 минути.

3. Пасивни упражнения по физиологичните оси на киткена става и за 
проносупинация на предмишница, без болка.

4. Мобилизации на art. interphalangeae, art. metacarpophalangeae.
5. Активни упражнения за ставите на пръстите и китката, лакътната и 

раменната става.
6. Аналитични упражнения за всеки мускул, участващ в движенията в 

киткена става и пръстите.
7. Упражнения с и на уреди.
8. Упражнения с умерено съпротивление за всички мускули и мускулни 

групи на засегнатия горен крайник.
9. ПИР за флексорите и екстензорите на китката и пръстите, без прово-

киране на болка.
10. Обучение в ДЕЖ.
11. Упражнения, включващи различни видове захвати–сграбчващи, вър-

хови и странични захвати.
При пациентите от контролната група (КГ) се приложи методика на кине-

зитерапия, включваща изброените по-горе средства.
При пациентите от експерименталната група (ЕГ) се приложи същата ме-

тодика на кинезитерапия, както при КГ, като към средствата бяха добавени и 
MWM техники по Mulligan.

Прилагането на техниките по Mulligan е съобразено с методическите ука-
зания и с противопоказанията свързани с фрактурата и степента на костно 
срастване.
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Методика на лечение:
 мобилизацията се повтаря 10 пъти;
 отново се тества активният обем на движение без мобилизация, за да 

се прецени дали обемът е по-голям и болката е намаляла;
 изпълняват се 2-3 цикъла по 10 повторения.
Методически указания:
 спазваме противопоказанията за прилагане на мануална терапия;
 изпълняваната техника не трябва да предизвиква болка;
 терапевтът адаптира техниките към пациента като търси различни ва-

риации на успоредни и/или перпендикулярни плъзгания, за да намери точната 
равнина и степен на транслаторно плъзгане;

 болезненото/ограниченото движение се извършва от пациента, дока-
то терапевтът поддържа съответната корекционна позиция на транслаторното 
плъзгане;

 трябва да се добави допълнителен натиск в края на движението, но 
без да се предизвиква болка;

 техниките могат да се комбинират с други кинезитерапевтични сред-
ства;

 правилната и ефективна МWM техника води до намаляване на болка-
та и увеличаване на обема на движение [7]. 

Техники по Mulligan, прилагани в експерименталната група

1. MWM техники за подобряване на флексията и екстензията в ставите 
на китката.

I – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Седеж, лека флексия в лакътна става, пронация на предмишни-

цата.
Кинезитерапевт: Стои от болната страна на пациента.
 Мануален хват: Ъгълът, който се образува между палеца и показа-

леца на разноименната ръка обхваща латерално дисталния край на радиуса. 
Ъгълът, който се образува между палеца и показалеца на едноименната ръка 
лежи медиално върху проксималната карпална редица (сн. 1).
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Снимка 1. MWM техника за подобряване на флексията и екстензията в ставите 
на китката

 Движение: Мобилизира се латерално проксималната карпална реди-
ца. Пациентът извършва флексия или екстензия, като в края на възможния 
обем на движение, със свободната си ръка, прилага допълнителен натиск. Мо-
билизацията се поддържа през цялото време и се следва движението извърш-
вано от пациента. 

 Дозировка: 2-3 серии по 10.
II – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Седеж, флексия в лакътна става, супинация на предмишницата.
Кинезитерапевт: Стои срещу пациента.
 Мануален хват: Ъгълът, който се образува между палеца и показа-

леца на разноименната ръка обхваща латерално дисталния край на радиуса. 
Ъгълът, който се образува между палеца и показалеца на едноименната ръка 
лежи медиално върху проксималната карпална редица (сн. 2).

 Движение: Мобилизира се латерално проксималната карпална реди-
ца. Пациентът извършва флексия или екстензия, като в края на възможния 
обем на движение, със свободната си ръка, прилага допълнителен натиск. Мо-
билизацията се поддържа през цялото време.  

 Дозировка: 2-3 серии по 10.

Снимка 2. MWM техника за подобряване на флексията и екстензията в ставите 
на китката
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2. MWM техники за подобряване на екстензията в ставите на китката.
I – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса 

.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Едноименната ръка обхваща латерално дисталния 

край на радиуса и улната. С разноименната ръка се обхваща медиално прок-
сималната карпална редица (сн. 3).

Снимка 3. MWM техника за подобряване на екстензията в ставите на китката

 Движение: Медиална мобилизация на улната и радиуса. Пациентът 
извършва екстензия в китката като задържа в края на възможния обем на дви-
жение. Мобилизацията се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.
II – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса 

.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Едноименната ръка обхваща латерално дисталната 

карпална редица, а разноименната ръка обхващаме медиално проксималната 
карпална редица (сн. 4).
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Снимка 4. MWM техника за подобряване на екстензията в ставите на китката

 Движение: Прилага се латерална мобилизация на проксималната кар-
пална редица като фиксираме дисталната. Пациентът извършва екстензия в 
китката като задържа в края на възможния обем на движение. Мобилизацията 
се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.

3. MWM техники за подобряване на екстензията в киткена става с моби-
лизация на скафоидната кост.

I – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Палците се поставят върху дорзалната част на ска-

фоидната кост, а останалите пръсти се поставят върху вентралната част на 
радиуса, който контактува със скафоидната кост (сн. 5).

Снимка 5. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с 
мобилизация на скафоидната кост
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 Движение: Прилага се вентрална мобилизация на скафоидната кост 
спрямо радиуса. Пациентът извършва екстензия в китката като задържа в края на 
възможния обем на движение. Мобилизацията се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.
II – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Палците се поставят върху дорзалната част на ради-

уса, а останалите пръсти се поставят върху вентралната част на скафоидната 
кост (сн. 6).

 Движение: Прилага се дорзална мобилизация на скафоидната кост спря-
мо радиуса. Пациентът извършва екстензия в китката като задържа в края на въз-
можния обем на движение. Мобилизацията се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.

Снимка 6. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с 
мобилизация на скафоидната кост

4. MWM техники за подобряване на екстензията в киткена става с моби-
лизация на радиокарпалната става.

I – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса 

.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Палците се поставят на дорзалната част ради-

уса и улната, а останалите пръсти на проксималната карпална редица – 
вентрално (сн. 7).
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Снимка 7. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с 
мобилизация на радиокарпалната става

 Движение: Прилага се дорзална мобилизация на проксималната ради-
окарпална става спрямо радиуса и улната. Пациентът извършва екстензия в 
китката като задържа в края на възможния обем на движение. Мобилизацията 
се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.
II – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Стоеж, болната ръка е поставена с длан върху кушетка или маса.
Кинезитерапевт: Срещу пациента.
 Мануален хват: Палците се поставят дорзално на проксималната кар-

пална редица, а пръстите на радиуса и улната вентрално (сн. 8).

Снимка 8. MWM техника за подобряване на екстензията в киткена става с 
мобилизация на радиокарпалната става

 Движение: Прилага се вентрална мобилизация на проксималната ра-
диокарпална става. Пациентът извършва екстензия в китката като задържа в 
края на възможния обем на движение. Мобилизацията се поддържа през ця-
лото време.

 Дозировка: 2 серии по 10.
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5. MWM техники за подобряване на супинацията и на пронацията на 
предмишницата.

I – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Седеж, флексия в лакътна става, супинация на предмишницата.
Кинезитерапевт: Стои срещу пациента.
 Мануален хват: Палецът на едноименната ръка се поставя върху дор-

залната част на улната, а останалите пръсти върху вентралната част да ради-
уса. Разноименната ръка се поставя по същия начин (сн. 9).

 Движение: Прилага се вентрална мобилизация на улната спрямо ради-
уса. Пациентът извършва активна супинация или пронация, като в края на въз-
можния обем на движение, пациентът подпомага движението с допълнителен 
натиск със свободната ръка. Мобилизацията се поддържа през цялото време.

 Дозировка: 2-3 серии по 10.
II – вариант.
 Изходна позиция:
Пациент: Седеж, флексия в лакътна става, супинация на предмишницата.
Кинезитерапевт: Стои срещу пациента.
 Мануален хват: Палецът на едноименната ръка се поставя върху дор-

залната част на улната, а останалите пръсти върху вентралната част да ради-
уса. Разноименната ръка се поставя по същия начин (сн. 9).

Снимка 9. MWM техника за подобряване на супинацията и на пронацията 
на предмишницата

 Движение: Прилага се дорзална мобилизация на радиуса спрямо улна-
та. Пациентът извършва активна супинация или пронация, като в края на въз-
можния обем на движение, пациентът подпомага движението с допълнителен 
натиск със свободната ръка. Мобилизацията се поддържа през цялото време.

Дозировка: 2-3 серии по 10 [2].
Изпълняваните техники не трябва да предизвикват болка или диском-

форт! Техниките за подобряване на екстензията на киткена става с опора 
върху дланта се прилага в края на курса на лечение.
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Резултати и анализ

Всички пациенти бяха изследвани преди първата и след 10 процедура. В 
края на курса на лечение значително се подобри функционалното състояние 
на засегнатия горен крайник, а също така се наблюдава и редуциране на 
болката. В началото на курса на лечение данните от проведените измервания 
на обема на движение показват ограничена подвижност във всички равнини в 
резултат на продължителната имобилизация. 

На графика 1 е представен обемът на движение в киткена става и на 
проно-супинацията на предмишницата при КГ в началото и в края на курса на 
лечение на засегнатия горен крайник.

Графика 1. Начални и крайни резултати от ъглометрията на китката и на 
движенията на предмишницата (в градуси) за контролната група

На графика 1 се вижда, че при пациентите от КГ обемът на движение в кит-
ката значително се е увеличил – най-много флексията и супинацията, съответно 
с 13,33° и 13,67°. Макар и да се доближават до нормата, тези резултати показват, 
че обемът на движение не е възстановен напълно. Екстензията и пронацията се 
е увеличила съответно с 7,5° и 8,83°. Радиалното отвеждане в началото на курса 
на лечение е 17,33°, а в края на курса на лечение 21,16°. Улнарното отвеждане 
се е увеличило с 12,5°, като в края на курса на лечение е 49,33°. 

На графика 2. е представен обемът на движение в киткена става и на 
проно-супинацията на предмишницата при  ЕГ в началото и в края на курса 
на лечение. 
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Графика 2. Начални и крайни резултати от  ъглометрията на китката и на 
движенията на предмишницата (в градуси) за експерименталната група

На графика 2 се вижда, че и при пациентите от ЕГ, обемът на движение 
в китката значително се е увеличил – най-много се е увеличила флексията 
и супинацията, съответно с 15,21° и 14,83°. Екстензията и пронацията са се 
увеличили съответно с 10,84° и 9,09°. Радиалното отвеждане в началото на 
курса на лечение е 19,37°, а в края на курса на лечение 24,12°. Улнарното 
отвеждане се е увеличило с 13,5°, като в края на курса на лечение е 52,66°. 
Резултатите, отчетени в ЕГ, са по-добри, което се дължи на приложените 
в тази група мануални техники по Mulligan за намаляване на болката и за 
увеличаване на обема на движение. Макар и да се доближават до нормата, 
тези резултати показват, че обемът на движение, при някой пациенти не е 
възстановен напълно.

На графика 3 е представен сравнителен анализ на началната и крайната 
оценка на болката по визуално-аналогова скала при КГ и ЕГ.

В началото на курса на лечение при всичките 8 пациенти има наличие на 
болка, която беше измерена с помощта на визуално-аналогова скала за болка, 
като при оценка 0 – липсва болка, а при оценка 10 е налице максимална, 
нетърпима болка. Трябва да се отчете фактът, че болката е субективен 
показател. Данните от графика 3 показват, че средните измерени стойности на 
болката в началото на курса на лечение са 5,5 при КГ и 5,33 при ЕГ. Наблюдава 
се динамиката на болката през целия курс на лечение, което дава информация 
за състоянието на болните след всяка процедура.

В края на курса на лечение и при двете групи се отчита редуциране на 
болката като при КГ е с 2,2, а при ЕГ с 3,17. Разликата в редуцирането на 
болката между ЕГ и КГ се дължи на приложението на подходящи мануални 
техники по Mulligan, които бяха приложени при пациентите от ЕГ.
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Графика 3. Сравнителен анализ на начална и крайна оценка на болката по 
визуално аналогова скала при контролната група и експерименталната група

Изводи 

1.  Данните от изследванията и в двете групи показват наличие на су-
бективни оплаквания и ограничение в самообслужването, трудовите и рекре-
ационните дейности. Установиха се наличие на оток, ограничен обем на дви-
жение, болка, мускулен дисбаланс и мускулна хипотония.

2.  Прилагането на МWM техники по Mulligan, при които се съчетава 
ставна мобилизация с движение, имат положителен ефект за възстановяване 
на ставната игра и обема на движение.

3.  Включването на мануални техники по Mulligan при пациентите от експе-
рименталната група, доведе до редуциране на болката в значително по-голяма 
степен в сравнение с контролната група, което допринесе за по-доброто функ-
ционално възстановяване на увредения горен крайник.

4. Разработената и приложената експериментална методика на кинези-
терапия след фрактура на радиуса на типично място дава при пациентите от 
ЕГ по-добри функционални резултати в сравнение с методиката приложена 
в КГ. Това е основание да се твърди, че методиката е правилно построена и 
приложена.

Заключение

Прилагането на мануални ставно-мобилизационни техники съчетани с 
движение в кинезитерапевтичната програма водят до значително редуциране 
на болката и увеличаване на обема на движение във всички ограничени направ-
ления. Данните от изследванията потвърждават ефективността на приложената 
екпериментална методика, като се отчитат по-добри резултати по отношение на 
редуциране на болката и увеличаване на обема на движение при пациентите от 
експерименталната група. Необходимо е пациентите да бъдат обучени и да из-
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пълняват комплекс от упражнения и в домашни условия, за постигане на пълно 
функционално възстановяване на засегнатия горен крайник.
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ДВИГАТЕЛНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ С ИЗПРАВИТЕЛЕН
ХАРАКТЕР – СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ
КАЧЕСТВА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА

ДАРИНКА ИГНАТОВА

DARINKA IGNATOVA. MOTOR EXERCISES WITH CHARACTER OF 
DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES AT WORK IN CHILDREN'S 
GARDEN

Абстракт: В проведеното изследване е направено проучване на въздействието на из-
правителни упражнения в игровите ситуации на деца на 5-6-годишна възраст от детските 
градини за развитие на физическите им качества. Отчита се, че апробираните и приложе-
ни изправителни упражнения довеждат до стимулиране на растежа и развитието на децата 
от опитната група. Те са лесно приложими, безвредни и могат да бъдат препоръчани като 
част от съществуващите модули за двигателна активност в детските градини. 

Ключови думи: двигателни упражнения, предучилищна възраст

Abstract: In the survey conducted a study of the impact of corrective exercises in the 
playgrounds of children aged 5-6 from kindergartens to develop their physical qualities. It is 
reported that the recruited and applied correction exercises have led to stimulation of the growth 
and development of the children in the experimental group. They are easy to apply, harmless, 
and can be recommended as part of the existing locomotor activity modules in kindergartens.

Key words: motor exercises, pre-school age

Увод

Човекът, като биологичен индивид, трябва да се приспособява към все 
по-бързо изменящата се среда на съвременната цивилизация, при което 
най-бързо се изменят факторите на околната среда, които оказват влияние 
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върху двигателния режим. При това двигателният режим в технически раз-
витите страни оказва неблагоприятно въздействие не само поради бедността 
на движенията, но и преди всичко затова, че същевременно в повечето случаи 
води до статично пренатоварване. Нарушава се равновесието между предим-
но статично постуралната и фазовата мускулатура в ущърб на последната, 
при което настъпват типичните смущения на мускулната регулация. Изходът 
от бедния двигателен режим е редовно упражняване на спорт, компенсиращ 
липсата на движения, редовни разходки, туризъм и плуване. С не по-малко 
значение е борбата със затлъстяването, още повече че двата фактора са често 
тясно свързани помежду си: недостигът на движения подкрепя затлъстяване-
то, а затлъстяването затруднява движението [3]. 

Повишаващите се изисквания към интелектуалното развитие на децата, 
води до умствено пренапрежение и като следствие до пренатоварване на не-
укрепналата детска нервна система. Първите седем години са период на усво-
яване и формиране на правила и норми на поведение [1]. 

Темата за двигателните упражнения с изправителен характер за развитие 
на физически качества при работа с деца в предучилищна възраст е доста ак-
туална. Тъй като гръбначният стълб се управлява от нервно-мускулната сис-
тема. Профилактиката без обучение в правилно телодържане и движение не 
може да се осъществи. Профилактиката трябва да започне още при децата, в 
детските градини и училищата. 

За появата на неправилно телодържане има значение анатомофизиоло-
гичната недостатъчност на опорно-двигателния апарат, слабостта и лесната 
уморяемост на нервната система. Тези предпоставки се засилват по време на 
ученическия и студентския живот, когато младите хора са принудени да оста-
нат по продължително време в статично положение. Вследствие на умората 
на гръбначната мускулатура към края на часовете децата започват да търси 
поза, която да облекчи статическото положения на мускулатурата. Тази поза 
те повтарят при всяко изморяване, докато се стигне до един порочен условен 
рефлекс и динамичен стереотип, т.е. до една порочна навична поза на гръб-
начния стълб. 

Профилактиката, ранната диагностика и своевременното комплексно ле-
чение са на първо място в борбата срещу гръбначните изкривявания. Про-
блемите на гръбначните изкривявания трябва да се познават добре от учи-
лищните и детските лекари, от учителите по физическо възпитание и тези от 
общообразователните предмети, не на последно място от родителите, както и 
от обществеността. От голямо значение е да се даде реална оценка на обек-
тивното състояние на организма в резултат на неправилното телодържане. По 
този начин ще се добие представа за величината на проблема и ще разкрие 
необходимостта от прилагане на съответни мерки с оглед намаляването му 
[2]. Мускулатурата на децата в тази възраст е много по-слабо развита, което 
води до по-бързо настъпване на мускулна умора. Това налага да се подобри 
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работата на мускулите, за правилна стойка и профилактика на деформациите 
и изкривяванията на гръбначния стълб [6]. Използват се пасивни и активни 
кинезитерапевтични методи, лечебна гимнастика, масаж, подводна гимнасти-
ка, движение на открито, различни игри и др. [6]. Изправителната гимнастика 
е комплекс от общоразвиващи и специални упражнения, които се прилагат за 
предпазване и отстраняване на анатомо-функционалната недостатъчност на 
опорно-двигателната система. Тя оказва влияние върху формирането не само 
на необходимото ниво на училищна зрелост, но и на постигането на оптимал-
но личностно развитие и успешно социално функциониране.

В днешния информационен век особено място заема въпросът за после-
диците от психо-емоционалното претоварване на децата още от ранна детска 
възраст, от недостатъчната им двигателна активност и необходимия баланс 
между активно-двигателните и пасивните, свързани с психосензорно нато-
варване, дейности. Повишаващите се изисквания към интелектуалното раз-
витие на децата, води до умствено пренапрежение и като следствие до пре-
натоварване на неукрепналата детска нервна система. Първите седем години 
са период на усвояване и формиране на правила и норми на поведение [5]. 
Общо-физическото развитие е основополагащо за здравето и двигателната 
подготовка на децата.

Една от основните задачи за укрепване на гръбначния стълб е укрепване 
и засилване на мускулите. Стремежът е чрез укрепване на мускулатурата да се 
осигури максимална стабилност на гръбначния стълб и да се даде динамич-
на опора, или както се казва, да се изгради мускулен корсет. От съществено 
значение е да се изравни балансът между статичните и динамичните мускули. 
Наличието на мускулен дисбаланс (отслабване на паравертебралната муску-
латура и скъсяване на сгъвачите) в тазобедрените и коленни стави се отразява 
на статиката и динамиката на гръбначния стълб и променя походката. Като 
се има предвид, че статичните мускули „изпадат“ в спазъм, а динамичните в 
хипотрофия, от съществено значение е да се изравни балансът между статич-
ните и динамични мускули. Статичната функция изпълняват предимно муску-
лите, разположени близо до гръбначния стълб – паравертебралната мускула-
тура. Динамичните мускули са разположени по-далече от гръбначния стълб – 
коремни, междуребрени, тазови и глутеални. Повишеният мускулен тонус на 
паравертебралната мускулатура не означава, че те са свръхсилни. Напротив, 
рефлекторният спазъм води до исхемия, понижена трофика и намаление на 
функционална годност. Това налага, наред със задачите за релаксиране, да 
се дават упражнения и за засилване на паравертебралната мускулатура. Ос-
новните упражнения за динамичните мускули са срещу съпротивление – пре-
димно за коремната мускулатура. Необходимо е засилването и на глутеалната 
мускулатура и изграждането на мускулен корсет. След като се постигне засил-
ване на споменатата мускулатура, е необходимо системно поддържане нивото 
на тренираност в домашна обстановка [4].
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Активното включване в игрите и системните спортни занимания, оказват 
благотворно влияние върху подрастващия, детски организъм. Здравите и пси-
хически необременени деца са в състояние успешно и адекватно да  постигнат 
необходимото ниво на училищна готовност, като отговарят на повишаващите 
се изисквания за предучилищното възпитание, обучение и подготовка. Разви-
тието на физически качества при деца в предучилищна възраст насочва към 
темата за използването на двигателните упражнения с изправителен характер 
като съществен фактор за постигане на необходимото ниво на училищна зре-
лост, както и на оптимално  развитие. 

По своята същност физическото възпитание е функция на интегрирането 
на познания от областта на анатомията, физиологията и хигиената на детето, 
психологията, педагогиката, антропологията, историята на физическата кул-
тура. Крайният резултат на системата за физическо възпитание в предучилищ-
на възраст има за цел покриване на изискванията на образователните стандар-
ти и намаляване на заболеваемостта. В ежедневната си двигателна дейност 
децата от предучилищна възраст проявяват своите физически качества под 
различна форма и специфични особености, което обуславя реализирането на 
възможността за комплексно развитие на двигателните качества (сила, бързи-
на, издръжливост, гъвкавост и ловкост) в условията на детската градина.

Целесъобразност и адекватност на лечебната тренировка за сила
Силата, която мускулатурата развива зависи от много фактори, които мо-

гат да се повлияят от целенасочена тренировка. Тренировката предизвиква 
надебеляване на отделните мускулни влакна. Хиперплазията на мускулните 
влакна също се дискутира. Впрочем, този феномен е наблюдаван при опи-
ти с животни и се появява едва след интензивна тренировка за силата . Така 
се повишава физиологичното напречно сечение на мускула, а с това общо 
и ефективността на силата му, докато максималната сила/см2 сечение остава 
приблизително една и съща. Чрез упражнения може да се подобри, а чрез пси-
хологично влияние (хипноза, стресова ситуация, мотивация) да се повлияе 
размерът на синхронизация на мускулната дейност. 

Форми на контракция на мускула
За да се опише многообразната работа на мускула, в литературата се из-

ползват голям брой синонимни понятия. Следващата схема, подобно на създа-
дената от Верхошанский, би трябвало да даде общ поглед и да стане изходен 
пункт за последващите разсъждения, които се връщат постоянно към физио-
логичните основи на мускулния строеж.

При преодоляващата мускулна работа, една тежест или собственото тяло, 
чрез активно мускулно съкращение се повдига и във физически смисъл се 
извършва работа. Увеличаващото се съкращаване на мускулните влакна се 
достига при сумиране на отделните съкращения. При това развитата сила не 
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се пренася напълно върху двете залавни места на мускула, а се прилага час-
тично за разтягането на серия от еластични елементи (мускулна съединителна 
тъкан, ендо-, пери-епизиум, сухожилия). Това оказва голямо влияние върху 
динамиката на мускулната контракция. Ако се появи движение и се увеличи 
прилагането на сила, то еластичната деформация достига един максимум и 
силата на мускула може, чрез по-нататъшното включване на двигателни еди-
ници и по-нататъшно скъсяване на саркомерите, да се покачи чак до най-ви-
соката проява на силата.

Фиг. 1.

Големината на развиваната изометрична сила зависи от броя на връзките 
между актина и миозина. Отстъпващата мускулна работа се характеризира с 
противодействието, което контрахиращият се мускул оказва на разтягането 
при една действаща сила. Преимуществото на отстъпващия режим се заклю-
чава в неговата относителна икономичност. Това се разбира, ако анализираме 
какви сили се явяват примерно при поемането на собствената телесна тежест. 
Броят на активираните двигателни единици е по-малък, отколкото е преодо-
ляващата мускулна работа. Така активираните мускулни влакна получават 
по-силно дразнене. В тази връзка рефлексът на разтягането представлява 
най-важният нервно-мускулен механизъм, преди всичко на мускулите – раз-
гъвачи. Въз основа на тази рефлексна активност, мускулатурата при отстъпва-
щата работа може да достигне по-високи стойности на напрежение, отколкото 
при една произволна мускулна контракция. Мускулните влакна, действащи 
като рецептори на разтягане, изпращат импулси до гръбначния мозък, където 
се свързват заедно с импулсите от по-горните двигателни центрове. Силата 
на рефлексната активност се определя чрез размера и скоростта на разтяга-
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нето. Ексцентричната отстъпваща мускулна работа изисква по-малък енер-
гиен разход, отколкото съответната му преодоляваща концентрична мускулна 
работа. Често пъти в литературата гореописаните форми на контракция са 
още по-разграничени и диференцирани. Приемат се обаче само три вида мус-
кулна работа, а многообразието на движенията на човешкото тяло се постига 
чрез комбинирането на тези три начина на работа на мускула. Едно варира-
не по време и обем на физиологичните процеси на контракцията, при взаи-
модействието с еластичните компоненти, създава характерните за всеки вид 
спорт мускулни напрежения и протичане на напрежението. Една важна по-на-
татъшна точка при разглеждане на комбинираната мускулна работа е съгла-
суваността на синергистите с антагонистите. Съкращението на един мускул 
обуславя разтягането на антагониста, който при това или уморен отстъпва, 
или в хода на движението повече или по-малко извършва отстъпваща работа. 
При това, видът на мускулното напрежение се променя непрекъснато. В това 
отношение също и изотоничното мускулно напрежение е само от теоретично 
значение и практически не може да се реализира.

Форми на мускулната сила
С максимална сила се означава силата, която може да развие един мускул, 

независимо от неговите размери, при максимална произволна мускулна ак-
тивност. При това понятието „максимална сила“ върви паралелно с подобни 
понятия като „абсолютна сила“, „основна сила“ или „нормална сила“. Голе-
мината на максималната сила зависи от вида мускул, от координацията и мо-
тивацията, от броя на мускулните влакна и от напречното сечение на мускула. 
Значението на това понятие за силовата тренировка се крие в това, че само с 
максимални и субмаксимални натоварвания между 70–100% от най-доброто 
постижение може да се достигне оптимално увеличение на силата и мускулна 
хипертрофия.

Динамичната сила добива значение в спортното изпълнение, ако прео-
доляваните съпротивления са относително малко и скоростта на мускулната 
контракция е от решаващо значение. 

Бързината на силата играе голяма роля при много дисциплини и една 
подходяща, специално планирана тренировка изисква съгласуваност на нерв-
но-мускулната система и добра координация. 

Под силова издръжливост се разбира способността на организма да се 
противопостави на умората при дълго продължаваща работа. Силовата из-
дръжливост може да бъде тренирана по многообразен вид и начин, при което 
ударението да пада повече върху силовата компонента или върху компонен-
тата на издръжливост. Може да се направи разлика между статична и дина-
мична силова издръжливост. Вероятно двата фактора взаимно се повлияват 
благоприятно. При подходящо дозиране и особено при редуцирано ниво на 
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силовата издръжливост се постига по-благоприятен ефект както върху обмя-
ната на веществата, така и върху мускулната хипертрофия. 

Методи за трениране силата на мускула
Доказано е, че дразненето за увеличаване дебелината на мускулните влак-

на или просто за нарастване силата на целия мускул предизвиква най-голямо 
напрежение в мускула. На първо място се поставя въпросът за:
 интензивност на натоварването;
 продължителност на натоварването;
 честота на тренирането.
Трябва да се придържаме към това, че при интензивност на натоварва-

не 40% от максималната мускулна сила се получава най-голямо нарастване 
на силата. С нарастване на интензитета на мускулното напрежение, обмяната 
на веществата се измества от аеробен към анаеробен режим, главно поради 
намаляване на съдовия лумен на мускула. В резултат на това се получава скъ-
сяване на времето на задръжка с повишено използване на сила. Това обаче 
няма отрицателни последици върху ефективността на тренировката, тъй като 
максималният възможен ефект е достигнат вече при 20-30% от най-голямата 
продължителност на задържането.

Честотата на тренирането е оптимална при около пет дразнения на ден, 
което поради краткотрайността и малкия разход на апарата, без големи за-
труднения може да се пренесе в практиката. Разглеждането на всички тези 
резултати създава впечатлението, че изометричната тренировка е идеална за 
рехабилитацията.

Срещу предимствата, а именно никакво целенасочено въздействие вър-
ху определени мускулни групи при различни ъглови позиции, стоят недоста-
тъците в неправилното обучаване в координация, влошаване на еластичните 
свойства на мускула и субективното отношение спрямо интензивността на 
натоварването. Решаващо за безспорната ефективност на изометричната тре-
нировка за сила е значително по-високото текущо значение на натоварването.

Динамичният тренинг на силата предизвиква, при съответно специално 
прилагане, както концентрични и ексцентрични, така и ауксотонични мускул-
ни контракции. Ексцентричната тренировка за силата, като специална форма 
на динамичната силова тренировка, добива своята ефективност от силното 
мускулно напрягане, особено при еластични движения. По-големите измери-
телни стойности на мускулната сила при ексцентричната контракция могат 
да се обяснят с това, че не трябва да се доставя никаква допълнителна сила 
за ускоряване както на телесната маса, така и на самата тежест. Методът на 
тренировката се насочва според характера на спортното упражнение с доми-
ниране или на максималната сила и еластичността, или на силовата издръж-
ливост. Не всички методи са подходящи за рехабилитация. Съответният избор 
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трябва да се направи по-късно. Предимствата на динамичната тренировка за 
силата са:
 подобряване на локалната динамична издръжливост на мускула;
 многостранните варианти и свързаната с това приложимост близо до 

практиката;
 благоприятно въздействие върху разтягането на мускулатурата;
 функционално въздействие на тренировката върху пасивния двигате-

лен апарат (сухожилия, хрущяли и връзки);
 по-голям растеж на мускула в сравнение с изометричната тренировка.
Тук нарастването на силата на мускулатурата е малко по-слабо. Това се 

обяснява с относително краткото време на натоварване на отделните муску-
ли. Макар и времето на упражненията да продължава по-дълго, двигателната 
единица се възбужда само по време на определени ъглови позиции, в рамките 
на общото движение. Към това се прибавя изменението на момента на обръ-
щането на тежестта и на силата в хода на сгъването и разгъването. При изоки-
нетичния режим на мускулна дейност, ако се вземе като изходно положение 
различното положение на мускулатурата по време на движение, е необходимо 
чрез различни механизми да се оформи максимално използването на силата 
чрез общия обем на движението, така че по възможност най-много двигател-
ни единици да влязат в действие и да се постигне по-голямо тренировъчно 
дразнене. За този вид тренировка за сила се използват различни комбинации. 
Изокинетичната тренировка зависи до голяма степен от съответната апарату-
ра и решението за една или друга система трябва да се намери в зависимост 
от специфичните за спортния вид изисквания. Еднообразността на движение-
то и добрите възможности за дозиране с краткотрайно натоварване и голямо 
нарастване на силата правят изокинетичната тренировка особено подходяща 
за рехабилитация.

Най-подходящите средства за развитие на силовите и скоростно-сило-
вите възможности на децата са общоразвиващи упражнения с и без уреди. 
Подбират се преди всичко упражнения със скоростно-силов характер и се 
изпълняват с постоянно нарастваща скорост, упражнения със задържане на 
различни пози (везна, равновесен седеж); акробатични упражнения (кълбо); 
висове; опори; упражнения с противодействие по двойки (бутане, теглене); 
преодоляване на различни препятствия (с лазене, прекрачване, провиране); 
катерене по гимнастическа стена; бягане с преодоляване на разнообразни 
препятствия;  подскоци; хвърляне и тласкане на различни уреди с една и с две 
ръце; бягане с високо повдигане на коленете; бягане в сняг или пясък; ходене 
с различна постановка на стъпалото; подвижни и щафетни игри.

Методът на максималните усилия, изометричният и изокинетичният метод 
не са подходящи за развиване на силата при децата от предучилищна възраст. 
Основните методи за развитие на силата при децата от предучилищна възраст 
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са повторният, игровият и кръговият, като по-подходящи са последните два. 
При различните упражнения могат да се изпълняват под формата на щафети и 
подвижни игри. Методът за повторните усилия за развиване на силата е свързан 
с повторно преодоляване на непределно стандартно съпротивление.

Като най-подходящи средства за развиване на бързината могат да се по-
сочат стартове от различни изходни положения – при тях се изисква бърза ре-
акция на различни по сила и по характер сигнали, специални бегови упражне-
ния, изпълнени с бърз темп; ускорително бягане; пробягване на бързи отсечки, 
стартиране от висок старт, ходене и леко бягане с бърза смяна на посоката по 
сигнал; преминаване от леко бягане в бързо бягане по сигнал., преминаване от 
едно изходно положение в друго,  подаване и ловене на топка в бърз темпо; по-
даване на топка по двойки; търкаляне на топката  по двойки, бързо подскачане 
с въженце; скокове на място и със засилване;  прескачане на ниски препятствия. 
Удряне на топка в земята или стена; хвърляне на малка плътна топка в далечи-
на. Щафетни и спортно-подготвителни игри, чрез които естествено и неприну-
дено се развиват различните компоненти на бързината: бързина на единичното 
движение, бързина на бягането и бързина на реакцията.

Основни методи за развиването на бързината при децата от предучилищ-
на възраст са повторният, игровият и състезателният. Повтарянето на стан-
дартна работа през отделни интервали на отдих води до бърза психическа 
умора на децата, поради което повторният метод следва да се допълва с иг-
рови. По време на играта децата се освобождават от задължителни процеси, 
движенията стават по-естествени и непринудени, по-целенасочени и точни, 
което е важно условие за максимално проявяване на бързината във всичките 
й форми. Издръжливостта е двигателно качество, което е необходимо в да-
дена степен не само за всеки спорт, но и за всяка една двигателна дейност. 
Най-подходящи средства за развитие на общата издръжливост е равномерно 
продължително бягане.  Основни средства са също така плуването, ски-бяга-
нето, колоезденето, гребането, кънки-бягането с продължителност до няколко 
часа и в определени пулсови граници, туристически походи, излети, игри, ае-
робика, народни хора, модерни и спортни танци. 

Методите зависят и се определят от това какъв вид издръжливост ще се 
развива: обща или специална. Основният метод за развитието на издръжли-
востта при децата от предучилищна възраст е игровият, като чрез него също 
по естествен начин се усъвършенстват аеробните и анаеробни процеси на раз-
падане и ресинтез на енергия. 

Гъвкавостта се определя като активна или пасивна подвижност на ста-
вите и като способност да се изпълняват разнообразни по характер движе-
ния с голяма амплитуда в определена посока. Като средства за развитието 
на гъвкавостта в педагогическите ситуациите по физическа култура могат да 
се използват общоразвиващи упражнения с пружиниращ характер. Махове и 
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наклони, изпълнявани в предно-задна и странична посока. Кръгови движения 
на трупа; кръгове с ръцете; упражнения с тояжка или въженце, хванати на 
широчината на раменете. Съчетания на гимнастически упражнения на земя; 
напани, шпагати, полушпагати, изпълнявани самостоятелно или с партньор с 
постепенно нарастваща амплитуда.  Прекрачване и провиране под и над раз-
нообразни препятствия, както и подвижни и щафетни игри.

Основният метод за развиване на гъвкавостта е повторният, а основни сред-
ства са физическите упражнения, изпълнявани самостоятелно или пасивно. 

Двигателното качество ловкост е сложно, комплексно качество и проя-
вяването му във висока степен зависи от развитието на останалите качества, 
като е налице и пряка връзка с координационните способности и нивото на 
развитие на фината моторика. Ловкостта е способност за изпълнение на бързи 
и адекватни движения в различни ситуации. Подходящи упражнения за раз-
витието на ловкостта са разнообразни подвижни, щафетни спортно-подготви-
телни игри, упражнения от акробатиката и основната гимнастика, заучаване 
на нови или варианти на разнообразни по характер упражнения, стартове от 
различни изходни положения; бягане с внезапна смяна на посоките и ско-
ростта; бягане с преодоляване на различни препятствия, хвърляне и ловене на 
различни уреди от различни посоки; огледално изпълнение на разнообразни 
по характер упражнения; изпълнение на асиметрични движения. 

Основни методи за развитието на ловкостта при децата са игровият и пов-
торният метод.

В предучилищна възраст, развитието на ловкостта в много висока степен 
е функция на естественото биологично развитие на организма, но е необходи-
мо да се създават условия както за спонтанното й развитие така и за развитие 
чрез целенасочени въздействия в педагогическия процес. 

Възможността за комплексно развитие на двигателните качества в усло-
вията на детската градина, се обосновава от факта, че детският организъм е 
изграден от функционално обвързани структури. Предучилищното възпита-
ние чрез формите и средствата на физическата култура съдейства за цялост-
ното развитие на детето и го подготвя за ефективно обучение и в началното 
училище. Ефективността на обучението по физическо възпитание в детската 
градина се определя от целите на процеса на педагогическо взаимодействие и 
покриване на образователните стандарти. 

Методика на изследването
Изследването бе проведено през 2017-2018 г. В продължение на една го-

дина са изследвани 20 деца от ДГ №164 „Зорница“, разделени в две групи 
– експериментална (10деца) и контролна (10 деца). Децата и от двете групи 
са на възраст от 5 до 6 години, според номенклатурата на ДГ това е 3-та под-
готвителна възрастова група.
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Целта на изследването бе да се проучи въздействието на изправителни 
упражнения в игровите ситуации за развитие на физическите качества на деца 
от детските градини

Предметът на изследването е ефектът от прилагането на изправителни 
упражнения при деца на 5–6-годишна възраст в условията на детска градина. 

Обектът на настоящото изследване са показателите, определящи въз-
действието на изправителните упражнения.

Изследвани са следните показатели: 
 Ставане и сядане от столче за 5 сек (бр.);
 Клякане и изправяне до стоеж за 10 сек (бр.);
 Динамометрия – дясна ръка (кг);
 Динамометрия – лява ръка (кг).
За всеки показател са правени по два опита, като е отчитан по-добрия.

Комплекс от изправителни упражнения
1. „Протягащо се мече“ – ИП седеж. На 1 – извивка в кръста в ляво, лява 

ръка водоравно извита в страни до назад, на 2 – ИП. На 3 – извивка в кръста 
в дясно, дясна ръка водоравно извита в страни до назад. На 4 – ИП. Темп на 
изпълнение – среден. Дозировка – 3-5 пъти.

2. „Търкалящи се колелца“ –  ИП седеж. На 1 – повдигане стъпалото на 
ляво крак и обгръщането му с ръце, до заоблен гръб. На 2 – ИП. На 3 – повди-
гане на десен крак и обгръщането му с ръце, до заоблен гръб. На 4 – ИП. Темп 
на изпълнение – среден. Дозировка – 4-5 пъти.

3. „Зъбни колелца“ –  ИП седеж. На 1 – повдигане на лява ръка през напред 
до горе, дясна ръка на кръста. На 2 – наклон в дясно. На 3 и 4 – ИП. На 5 – пов-
дигане на дясна ръка през напред до горе, лява ръка на кръста. На 6 – наклон в 
ляво. На 7 и 8 – ИП. Темп на изпълнение – бавен. Дозировка – 3-5 пъти.

4. „Буратино“ – ИП седеж. На 1 – повдигане на лява ръка през страни 
до горе, дясна ръка на кръста. На 2 – водоравен наклон с изправен гръб на-
пред-надолу  и протягане на лява ръка напред. На 3 и 4 – ИП. На 5 – водоравен 
наклон с изправен гръб напред-надолу и протягане на дясна ръка напред. На 6 
и 7 – ИП. Темп на изпълнение – бавен. Дозировка – 3-4 пъти.

5. „Да достигнем небето“ – ИП стоеж. На 1 – на повдигане на ръцете пред 
напред до горе. На 2 – повдигане на пръсти и изпъване и задържане за 1-2 сек. 
На 3 – ИП. Темп на изпълнение – бавен. Дозировка – 3-4 пъти.

6. „Криещото се джудже“ – ИП стоеж. На 1 – клякане до долу и обгръща-
не на коленете с ръце. Задържане за 2-3 сек. и заобляне на гръбначния стълб 
с прибиране на главата плътно до коленете. На 2 – ИП. Темп на изпълнение 
– среден. Дозировка – 3-4 пъти.
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Резултати и анализ

Резултатите от проведеното изследване са представени на следващите 
таблици

Таблица 1. Промени в някои физиометрични и функционални показатели при оп-
итната група

№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1-X2   t       p
1 Клякане – бр 9.34 1.12 10.45 1.06 1.11 5.78 < 0.001
2 Ставания / Сядания – бр 5.25 0.97 5.97 0.90 0.72 4.41 < 0.002
3 Динамометрия (д р-ка) 7.44 2.06 8.14 2.05 0.70 1.94 < 0.02
4 Динамометрия (л р-ка) 6.71 2.27 7.36 2.33 0.65 1.62 0.055075
5 Равновесна проба – сек 27.22 10.80 29.66 10.88 2.45 1.29 > 0.10

Силата на дясната ръка при децата от опитната група е 7,44 кг и 6,71 кг 
за лявата ръка при началното изследване. В края на наблюдението силата на 
дясната ръка нараства незначително и за двете ръце (съответно 0,70 кг/0,65 кг). 
Статистически значими (Р < 0,02) са само промените за дясната ръка.

При теста „клякане“ се наблюдава еднопосочно нарастване на броя на 
кляканията в края на наблюдавания период. Разликата не е от висок поря-
дък, но е статистически значима (Р < 0,001), вероятно поради преобладаваща-
та тенденция за подобрение 16,5% от децата подобряват резултата си, а при  
83,5% няма промяна. 

Подобни са промените при битовоприложното упражнение (теста „ста-
ване-сядане“ за 5 сек) и тук тенденцията е за увеличаване броя на ставани-
ята. Може да се приеме, че след 1 година децата от опитната група показват 
не голямо количествено, но еднопосочно подобрение във функционалното си 
състояние.

Таблица 2. Промени в някои физиометрични и функционални показатели при кон-
тролна група

№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1-X2    t      p
1 Клякане 8.69 1.05 8.97 0.97 0.28 1.58 0.061683
2 Ставания / Сядания – бр. 4.77 0.73 5.03 0.62 0.26 2.19 0.017741
3 Динамометрия (Д) 5.49 1.90 5.71 1.92 0.22 0.66 0.256850
4 Динамометрия (Л) 4.50 1.70 4.91 1.76 0.41 1.35 0.092968
5 Равновесна проба 24.26 9.26 24.94 9.14 0.68 0.42 0.338564
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Таблица 3. Промени в някои физиометрични функционални показатели при оп-
итната група – момчета

№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1 – X2   t      p
1 Клякане – бр 9.35 1.14 10.57 0.99 1.22 6.52 < 0.001
2 Ставания/Сядания – бр 5.22 0.98 6.00 0.97 0.78 4.59 < 0.002
3 Динамометрия (д р-ка) 8.09 1.83 8.85 1.86 0.75 2.33 < 0.01
4 Динамометрия (л р-ка) 7.40 1.94 8.16 2.05 0.77 2.19 < 0.01
5 Равновесна проба – сек 26.95 10.76 29.32 10.85 2.38 1.26 > 0.10

Само при показателите „клякане“ и „ставане-сядане“ се забелязват едно-
посочни, но малки промени към подобрение в края на наблюдавания период 
(Р < 0,002). 

Таблица 4. Промени в някои физиометрични функционални показатели при кон-
тролна група  – момчета
№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1-X2   t       p
1 Клякане – бр 8.47 0.90 8.84 1.01 0.37 2.21 0.020148
2 Ставания/Сядания – бр 4.68 0.75 4.95 0.71 0.27 2.11 0.024559
3 Динамометрия(д р-ка) 6.02 1.87 6.13 1.81 0.11 0.34 0.368896
4 Динамометрия (л р-ка) 4.53 1.74 5.06 1.85 0.53 1.68 0.055115
5 Равновесна проба – сек 23.63 6.55 24.32 6.17 0.69 0.62 0.271514

Таблица 5. Промени в някои физиометрични функционални показатели при оп-
итната група – момичета

№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1 – X2   t      p
1 Клякане – бр 9.32 1.12 10.29 1.15 0.96 4.83 0.000024
2 Ставания / Сядания – бр 5.29 0.98 5.93 0.81 0.64 4.08 0.000179
3 Динамометрия (д р-ка) 6.57 2.05 7.20 1.94 0.63 1.79 0.423380
4 Динамометрия (л р-ка) 5.80 2.38 6.30 2.29 0.50 1.23 0.114654
5 Равновесна проба – сек 27.57 11.04 30.11 11.11 2.54 1.31 0.100616

При момичетата от контролната група (таблица 5) в края на едногодиш-
но наблюдавания период се установи слабо, но не статистически достоверно 
повишение на пулсовата честота и слабо, но не достоверно подобрение в по-
казателите на външното дишане. Динамиката на промените тук е подобна на 
динамиката на промените при групата на момчетата.

От таблицата се вижда, че единствено при показателя „ставане-сядане“ 
разликата в края на наблюдавания период е статистически значима (Р < 0,01).
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Таблица 6. Промени в някои физиометрични функционални показатели при кон-
тролна група – момичета
№ Изследвани показатели Х1 ±S1 X2 ±S2 X1 – X2   t       p
1 Клякане – бр 8.94 1.18 9.07 0.96 0.13 0.69 < 0.001
2 Ставания  Сядания – бр 4.88 0.72 5.13 0.50 0.25 2.30 < 0.01
3 Динамометрия (д р-ка) 4.86 1.79 5.21 1.97 0.35 1.06 > 0.10
4 Динамометрия (л р-ка) 4.46 1.71 4.74 1.69 0.28 0.94 > 0.10
5 Равновесна проба – сек 25.00 11.90 25.69 11.94 0.69 0.33 > 0.10

Промените в изследваните физиометрични и функционални показатели 
са по-слабо изразени в сравнение с момчетата. И тук наблюдаваме подобре-
ние в теста за „клякане“ (Р < 0,001), но останалите показатели „динамоме-
трия“ и „равновесна проба“ са недостоверни (Р>0,10). 

Сравнението на данните при момчетата и момичетата показва по-значи-
телно, по количество подобрение за повечето показатели. При момичетата 
също настъпват положителни промени, но те са по-слабо проявени в края на 
наблюдавания период.

При момичетата настъпващите промени в края на наблюдавания период 
са подобни в сравнение с промените настъпили при момчетата

Изводи

Проведеният експеримент позволи да се установят обективно специфич-
ни тенденции и особености, които могат да се формулират като изводи по 
следния начин:

1. Включените от нас изправителни упражнения се възприеха добре и с 
желание от децата и доведоха до редица положителни промени. 

2. Децата и от двете групи (опитна и контролна) подобряват изследвани-
те от нас показатели, но само при опитната група промените са по-значител-
ни, еднопосочни и статистически достоверни.

3. И момчетата и момичетата от опитната група подобряват изследвани-
те показатели с почти еднакъв прираст, за разлика от момчетата и момичетата 
в контролната група.

4. Сравнителната оценка между опитната и контролната групи в начало-
то и в края на експерименталния период показа липса на достоверни различия 
при изходното изследване и значителни и статистически значими различия 
при последното изследване, които се дължат на по-голямото подобрение при 
децата от опитната група.
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Заключение

Апробираните и приложени от нас изправителни упражнения  доведоха 
до стимулиране на растежа и развитието на децата от опитната група. Те са 
лесно приложими, безвредни и могат да бъдат препоръчани като част от съ-
ществуващите модули за двигателна активност в детските градини. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ 
КАЧЕСТВА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА В ЧЕТВЪРТА 
ПОДГОГВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА

ДАРИНКА ИГНАТОВА

DARINKA IGNATOVA. STUDY OF THE MODEL FOR DEVELOPMENT OF 
PHYSICAL QUALITIES AT WORK WITH CHILDREN IN THE FOURTH GROUP IN 
CHILDREN'S GARDEN

Абстракт: Разработен е комплекс от двигателни упражнения с изправителен харак-
тер, чрез игрови форми, с които да се постигне по-ефективно развитие на физически ка-
чества и повиши физическата дееспособност при 6–7-годишни деца при целенасочено 
педагогическо взаимодействие. Изследвано е въздействието на приложения комплекс от 
изправителни упражнения за развитие и подобряване на физическите качества на 6–7-го-
дишните деца от 4-та ПГ ДГ № 164 „Зорница“. Изследвани са количествените параметри 
на физическите качества на изследваните деца.

Ключови думи: двигателни упражнения, предучилищна възраст, физическа дееспо-
собност

Abstract: A complex of recurrent exercises has been developed, using game formats, to 
achieve a more effi cient development of physical qualities and increase the physical capacity of 
6–7 year old children in a purposeful pedagogical interaction. A study was conducted to see the 
impact of the applied complex of corrective exercises for the development and improvement 
of the physical qualities of the 6–7 year old children from the 4th KG No164 “Zornitsa”. The 
quantitative parameters of the physical qualities of the studied children were studied.

Key words: motor exercises, pre-school age, physical capacity
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Увод

Движението е естествена потребност на всяко дете и е основно профилак-
тично средство за укрепване на детското здраве. Децата имат огромна нужда 
от движение, особено в големите градове, където площадките за игра стават 
все по-малко.

Движението в детска възраст има голямо значение за нормалния физиче-
ски растеж и развитие на подрастващия детски организъм. Чрез физическата 
си активност децата опознават света и социалните взаимоотношения, което 
стимулира не само физическото, но и психо-емоционалното и социално раз-
витие на детето.

Недостатъчната физическа активност се отразява неблагоприятно върху раз-
витието на младия организъм, в това число и върху появата на гръбначни из-
кривявания. Високата степен на разпространение на неправилната стойка сред 
децата разкрива медико-социален проблем от голяма величина. Необходимо е 
провеждането на системни диагностични прегледи и насочване на деца с от-
клонение в стойката към организирани групи по изправителна гимнастика [1].

Предпоставките за поява на неправилна стойка и гръбначни изкривявания 
водят началото си от най-ранно детство, когато детето още не е укрепнало, 
не му се позволява да пълзи, когато укрепва гръбначният стълб. Много често 
родителите прибързват да изправят преждевременно детето във вертикално 
положение. Асиметричното статично натоварване, слабостта и лесната умо-
ряемост на нервната система стоят в основата на изработването на порочни, 
често повтарящи се, пози, както при седнало, така и при право положение 
вкъщи и в училище [2].

Ето защо от най-ранна възраст детето трябва да се възпитава да предпочи-
та активното движение. Чрез развитието на физически качества, децата раз-
виват и усъвършенстват общата и фината си моторика, опознават по-добре 
тялото си и подобряват контрола над него [4]. Малките деца могат да играят 
на открито на полянка или площадка в градинка или парк, където да тичат, да 
се катерят, да се пързалят и да се люлеят.

Родителите в края на седмицата или в свободните си часове могат да отде-
лят време за общи спортни игри с децата си – например малък излет с колела 
или няколко часа в басейна. Децата са удовлетворени, а движенето се отразява 
добре и на родителите.

Предучилищната възраст е период, в който може да се изгради отношението 
на детето към двигателната дейност и здравословния начин на живот, за кое-
то изключително влияние оказва родителят, който може да влияе на избора на 
детето в положителна насока [5]. Анализът на резултатите от изследване на
А. Янева (2009), която анкетира родители на деца, посещаващи детска градина, 
е че предпочитанието на родителите е към учене на чужд език и спорт. Според 
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отговорите на родителите, децата имат нужда от повече движения, т.е. много ва-
жно е те да бъдат стимулирани към двигателна активност и да създават интерес 
към определен вид спорт, според индивидуалните им желания.

При малките деца родителите са модели за подражание, като децата на 
родители, които обичат движението, обикновено са по-активни. В тази въз-
раст е важно да се замени креслото пред телевизора със седалката на коле-
лото. Извън всичко това, съвместните дейности с децата са основен начин за 
удовлетворяване на потребността от принадлежност, както и на потребността 
от признание и оценка. В съвместните дейности, децата се чувстват ценни 
и значими, чувстват се част от неформалната група на семейството, която в 
условията на игри и забавления вече се възприема като отбор, екип. Така се 
поставят основите на екипната работа и социализиране на подрастващите.

Една от основните задачи на изправителната гимнастика е укрепване и за-
силване на мускулите. Стремежът е чрез укрепване на мускулатурата да се 
осигури максимална стабилност на гръбначния стълб и да се даде динамична 
опора, или както се казва, да се изгради мускулен корсет. От съществено зна-
чение е да се изравни балансът между статичните и динамичните мускули. 
Наличието на мускулен дисбаланс (отслабване на паравертебралната муску-
латура и скъсяване на сгъвачите) в тазобедрените и коленни стави се отразява 
на статиката и динамиката на гръбначния стълб и променя походката.

Като се има предвид, че статичните мускули „изпадат“ в спазъм, а динамич-
ните в хипотрофия, от съществено значение е да се изравни балансът между 
статичните и динамични мускули. Статичната функция изпълняват предим-
но мускулите, разположени близо до гръбначния стълб – паравертебралната 
мускулатура. Динамичните мускули са разположени по-далече от гръбначния 
стълб – коремни, междуребрени, тазови и глутеални. Повишеният мускулен 
тонус на паравертебралната мускулатура не означава, че те са свръхсилни. 
Напротив, рефлекторният спазъм води до исхемия, понижена трофика и нама-
ление на функционална годност. Това налага наред със задачите за релаксира-
не да се дават упражнения и за засилване на паравертебралната мускулатура. 
Основните упражнения за динамичните мускули са срещу съпротивление – 
предимно за коремната мускулатура. Необходимо е засилването и на глутеал-
ната мускулатура и изграждането на мускулен корсет. След като се постигне 
засилване на споменатата мускулатура, е необходимо системно поддържане 
нивото на тренираност в домашна обстановка [3].

Двигателните способности се проявяват под формата на различни движе-
ния, които се извършват в пространството и времето. Двигателните действия 
се различават със свои специфични характеристики, които определят двига-
телната дейност на човека като скоростна, скоростно-силова, силова.

Физическите (двигателни) качества – бързина, мускулна сила, издръжли-
вост, гъвкавост, ловкост определят физическата дееспособност. При разви-
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ване на различните качества съществуват общи закономерности, а тяхното 
проявление се обуславя от редица общи биологични закономерности, системи 
и функции на човешкия организъм. В ежедневието и в спортната дейност на 
човек, отделните двигателни качества имат различна форма на проявление и 
редица специфични особености.

Бързината е способността на човек да извършва движения с голяма ско-
рост и честота в продължение на минимален, период от време. В спортната 
практика съществуват три форми на бързината: бързина на двигателната ре-
акция, преодоляване на определени разстояния за възможно най-кратък пери-
од от време и изпълнение на често повтарящи се циклични движения. Като 
бързината на двигателната реакция намира приложение при стартирането на 
различни двигателни действия.

Мускулната сила характеризира способността на човек да преодолява или 
да противодейства на външно съпротивление. При оценяване на величината 
на мускулните усилия се използват термините “абсолютна сила“ и “относи-
телна сила“.

Абсолютната сила – това е пределното максимално усилие, което човек може 
да развие в даден режим на работа, максималната стойност на силата, която да-
ден мускул или мускулна група може да генерира при оптимални условия.

Относителната сила е реализирана от усилие отнесено към 1 кг от собст-
веното телесно тегло, отношението на максималните силови възможности на 
даден мускул или мускулна група (абсолютната сила) към собствената телес-
на маса.

Взривната сила обозначава максималната стойност на силата, която дадена 
мускулна група може да генерира за възможно най-кратък период от време.

Издръжливостта е способността на човек да се противопостави на физи-
ческата умора, предизвикана от някакъв вид мускулна дейност. Показател за 
издръжливост е времето, в продължение на което се извършва непрекъсната 
работа с определена интензивност.

Общата издръжливост се характеризира като способност за извършване на 
сравнително ниска по интензивност мускулна работа.

Специалната издръжливост е способността да се извършва някаква специ-
фична работа продължително време.

Ловкостта е способност на човек да координира своите движения и дейст-
вия адекватно на двигателната задача, бързо да преустройва двигателната си 
дейност в съответствие с промените в ситуацията и средата.

Гъвкавостта е способността на човек да извършва движения с голяма ам-
плитуда. Тя се определя от подвижността на отделни звена на опорно-двига-
телния апарат и се измерва с величината „ амплитуда на движенията “.

Общата гъвкавост позволява изпълнение на разнообразни движения с го-
ляма амплитуда
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Специалната гъвкавост се характеризира с пределната подвижност в от-
делни стави и е специфична за даден вид спорт.

Целта на настоящото изследване е да се разработи комплекс от двигателни 
упражнения с изправителен характер, чрез игрови форми, с които да се по-
стигне по-ефективно развитие на физически качества и повиши физическата 
дееспособност при 6–7-годишни деца при целенасочено педагогическо взаи-
модействие.

Задачите на изследването са да се установи нивото на развитие на физиче-
ските качества на 6–7-годишните деца при проследяване на постиженията им, 
като се създаде комплекс от двигателни упражнения с изправителен характер 
и приложи в процеса на педагогическо взаимодействие по образователно на-
правление „Физическа култура“. Да се анализира тематичното разпределение 
по образователно направление „Физическа култура“ на програмна система „Аз 
ще бъда ученик“ на издателство „Изкуства“. Да се анализират получените ре-
зултати и се установи ефективността на приложения комплекс от упражнения.

Предмет на изследването е въздействието на приложения комплекс от из-
правителни упражнения за развитие и подобряване на физическите качества 
на 6–7-годишните деца от 4-та ПГ ДГ № 164 „Зорница“.

Обект на изследването са количествените параметри на физическите ка-
чества на изследваните деца.

Резултати

През м. септември 2018 г., за целта на изследването, беше използвано от-
читането на входящото ниво за проследяване развитието на децата по обра-
зователно направление „Физическа култура“, като оценката на резултатите 
е извършена по „Книга за учителя за диагностициране на входящото и из-
ходящото равнище на постиженията на децата от 4-та подготвителна група 
в детската градина и училището“, на програмна система „Моите приказни 
пътечки“. Нивото на физическата дееспособност се установява с помощта на 
тестови батерии, които представляват набор от двигателни тестове – упраж-
нения с прос та структура, отговарящи на изискванията за надеждност, обек-
тивност, валидност и стандартност, които отразяват равнището в развитието 
на отделните двигателни качества.

Измерванията в началото на учебната година и през декември 2018 г., да-
ват възможност да се просле ди промяната в нивото на отделните физически  
качества след прилагането на комплекса от двигателни упражнения с изпра-
вителен характер, приложени в процеса на педагогическо взаимодействие по 
образователно направление „Физическа култура“. Критериите за измерване 
на постиженията на децата са комплексни и обхващат постигането на целите 
от ядра: „Естествено-приложна двигателна дейност“, „Спортно-подготвител-
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на двигателна дейност“, „Физическа дееспособност“ и „Игрова двигателна 
дейност“, като акцентът е поставен върху физическата дееспособност.

За целта се използват възрастово-полови оценителни таблици, предложени 
в модифицирана система за контрол и оценка на физическата дееспособност 
в детските градини (по Иван Попов), която включва четири тестови батерии: 
тестова батерия за бягане на 40 метра; тестова батерия за скок на дължина от 
място с два крака; тестова батерия за хвърляне на плътна топка 1 кг с две ръце 
отгоре в далечина; тестова батерия за совалково бягане 200 м.

След измерванията на постиженията по отделните тестове за всяко дете, 
резултатите се трансформират в брой точки – от 1 до 25 с помощта на възра-
стово-полови оценителни таблици. Полученият количествен резултат (брой 
точки) отразява състоянието на отделните качества на детето.

За получаване качествена оценка на физическата дееспособност на детето, 
се сумират точките, съответстващи на резултатите по отделните тестове, и по 
полученото число се съди в какви граници попада тя, а оценката на физиче-
ската дееспособност се извърша съобразно следната таблица.

Таблица 1. Оценка на физическата дееспособност на детето

ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСЕН РЕЗУЛТАТ (ТОЧКИ)
Изключително слаба Под 23 т.
Много слаба 24 – 37 т.
Слаба 38 – 44 т.
Средна 45 – 58 т.
Добра 59 – 65 т.
Много добра 66 – 79 т.
Отлична Над 80 т.

Диаграма 1 отразява постиженията на децата от месец септември 2018 г., 
от които се вижда, че липсват резултати, от категорията „изключително слаба 
и отлична“ физическа дееспособност. „Много слаба“ и „слаба“ са показали на  
две деца, а със „средна“ физическа дееспособност са се изявили десет деца. 
Оценка „Много добра“ са постигнали четири деца.
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Диаграма 1. Резултати от диагностиката за м. септември

При бяганията, бяха изпълнени изискванията в една серия да бягат по две 
деца от един пол с приблизител но еднакви скоростни възможности, при което 
„конкуренцията породи качество“ мотивира децата за оптимално добри по-
стижения, като предизвика и изключителни емоции в „публиката“. 

Диаграма 2. Резултати от диагностиката за м. декември

Диаграма 2 отразява резултатите на децата от тестирането през м. декем-
ври. Видима е разликата по отношение развитието и подобряването на по-
стиженията на децата. Няма деца с резултати „изключително слаба“ и „много 
слаба“ физическа дееспособност“. Само едно дете, има резултат съответ-
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стващ на ниво „слаба“ физическа дееспособност; три деца са с ниво „сред-
на“, а точно половината от тестираните деца, единадесет, са постигнали ниво 
„много добра“ физическа дееспособност. При второто тестиране има и две 
деца с резултат „отлична“ физическа дееспособност.

В Диаграма 3 е представено сравнение между резултатите от тестиране 
постиженията на децата през м. септември и м. декември.

Диаграма 3. Сравнителни резултати за м. септември – декември

Таблица 2. Комплекс от изправителни упражнения за развитие и подобряване 
на физическите качества

№ Графика дозировка описание

1 5–6 пъти

„Докосни небето“ – Изходно положение 
(ИП) седеж на столче. На 1 – повдига-
не на едната ръка и протягане в опит „да 
се докосне небето“. На 2 – ИП. Същото 
действие се повтаря и с другата ръка отно-
во до ИП. Бавен темп на изпълнение.

2 3–4 пъти

„Какво си намерих?“ – ИП седеж на столче. 
На 1 – навеждане на торса напред и надолу 
със заоблен гръб, като дланите опират пода 
от двете страни на двата крака. На 2 – изп-
равяне само на торса, като ръцете се разми-
нават и едната се вдига на горе до назад, а 
другата надолу да назад т.е. двете ръце се 
разминават едновременно. Гърбът е изпра-
вен и долепен до облегалката на столчето. 
Бавен темп на изпълнение.

3 3–4 пъти

„Като тигърчета“ – ИП стоеж, ръце на кръ-
ста. На 1 – водоравен наклон напред, про-
тягане ръцете напред. На 2 – прибиране на 
ръцете в ИП. Темп на изпълнение – бавен.
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4 3 – 4 пъти

„Да станем с вдигнати ръце“ – ИП седеж 
на столче ръцете са поставени с дланите 
надолу върху бедрата, гърбът е изправен и 
долепен до облегалката на столчето.
На 1 – изправяне и вдигане ръцете през на-
пред до горе, хванати над главата до поло-
жение основен стоеж с ръце хванати горе. 
Главата е повдигната горе и погледа е на-
сочен към дланите на ръцете. На 2 – силно 
разтягане до повдигане на пръсти, леко за-
държане. На 3 – заемане на ИП до седеж 
на столчето. Среден темп на изпълнение.

Изводи

Приложеният комплекс от упражнения доведе до повишаване на всички 
показатели за физическа дееспособност на изследваните деца.

Децата с изключителен интерес се включваха в изпълнението на изправи-
телните упражнения, като упражненията бяха изпълнявани практически всеки 
ден в подготвителната част на педагогическата ситуация по физическа култура.
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА НОРМАЛИЗИРАНЕ 

НА МУСКУЛНИЯ БАЛАНС НА ПОЯСНИЯ КОРСЕТ
И ТАЗОБЕДРЕНИТЕ СТАВИ ПРИ БОЛНИ С ЛУМБАЛНА 

СПОНДИЛОЗА

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА

IVELINA DIMITROVA. STUDY OF THE EFFECT OF ADDITIONAL EXERCISES ON 
THE REGULATION OF MUSCULAR BALANCE OF THE LUMBAR MUSCLE CORSET 
AND THE HIP JOINTS FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH LUMBAR SPONDYLOSIS. 

Абстракт: В настоящето изследване се отчита ефектът от прилагането на допълни-
телни упражнения за намаляване на повишения мускулен тонус на флексорите на тазобе-
дрените стави и екстензорите на гръбначния стълб, както и упражнения за увеличаване 
силата на техните антагонисти за нормализиране на мускулния баланс на поясния корсет 
и тазобедрените стави при болни с лумбална спондилоза.
Сравнителният анализ между двете групи показа липса на съществени различия за всички 
показатели при началното изследване, но в края резултатите на опитите са по-добри.

Ключови думи: спондилоартроза, кинезитерапия

Abstract: The present study investigates the effect of additional exercises to reduce the 
increased muscle tone of hip fl exors and spinal column expanders as well as exercises to increase 
the strength of their antagonists to normalize the muscle balance of the waist corset and hip joints 
in patients with lumbar spondylosis.
The comparative analysis between the two groups showed a lack of signifi cant differences for all 
indicators at the initial tests, but at the end the results of the experimental group were better.

Key words: spondylarthrosis, kinesitherapy
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Увод

Основната задача на гръбначния стълб, като основна част на скелета, е да 
осигури стабилност, като същевременно създаде възможност чрез извършва-
не на движения, които да отговарят на изправения стоеж и трудовата дейност 
на човека [4]. Способността за различни видове дейности на човешкото тяло 
до голяма степен зависи от функционалната годност на гръбначния стълб, с 
неговите структурни единици, прешлени, дискове, стави, лигаменти и мус-
кули. Тези структури обуславят възможността на човешкото тяло да стои из-
правено. Лумбалната част на гръбначния стълб поема най-голяма тежест и 
взема най-голямо участие при реализацията на тези функции. В последните 
години броят на хората с проблеми в гръбначния стълб се увеличава поради 
засилващата се хипокинезия, налагащата се седяща поза на работа и други. 
Над 17% от всички болни, потърсили медицинска помощ, са с болки в кръста, 
над 50% от леглата в стационарите на неврологичните отделения се заемат от 
болни с лумбо-ишиалгични синдроми. При това тези пациенти са предимно в 
трудоспособна възраст – между 30 и 50 години [2].

Болката в поясната част на гръбначния стълб е една от най-честите при-
чини за нетрудоспособност и заедно с главоболието е най-честата болка, от 
която страдат хората. 

Лумбалгията представлява локална болка в кръстната област, която е проя-
ва на патологичен процес в поясния дял на гръбначния стълб [3].

Спондилоартрозата е заболяване на гръбначния стълб. Най-често се засягат 
поясната и шийната част. Причините са комплексни: вродена слабост на свърз-
ващия апарат, дегенеративни процеси, травматични увреди и др. Упоритият, 
рецидивиращ и твърде често инвалидизиращ характер на болковите синдроми 
поставя въпроса за тяхното навременно, пълноценно и успешно лечение.

Диагностичните, лечебно-рехабилитационните и социални проблеми нала-
гат към тази категория болни да се отнесем с особено внимание. Във всеки 
труден, поставящ няколко проблема болен, се налага екипно разглеждане, за да 
може едноетапно и перспективно – с ускорен темп да се разрешат проблемите.

Основният симптом при това заболяване е болката. Първоначално тя се 
появява след натоварване и се облекчава след почивка. Понякога точното и 
място се определя трудно. Болката може да ирадиира. С прогресирането на 
заболявнето болката може да се появи при минимално движение и даже при 
покой. В напредналите стадии тя събужда пациента по време на сън. Болката 
изхожда от нехрущялните вътреставани и периставни структури. Спазъмът 
на мускулите около гръбначния стълб или компресията върху нерв причиня-
ват болка, която може да бъде по-силна от тази с дисков произход. Характер-
но оплакване за това заболяване е сковаността при събуждане сутрин и след 
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периоди на обездвижване през деня. При прогресиране на заболяването се 
ограничават движенията в гръбначния стълб.

Установено е, че съществува безспорна връзка между дегенеративните 
процеси в междупрешленните дискове и остеоартрозата на апофизарните 
стави [5]. Структурните промени в дисковете винаги се придружава от от-
сеоартрозни изменения в съответните апофизарни стави. В основата на де-
генеративните промени в гръбначния стълб стоят най-различни причинни 
фактори: травма (микротравма), статично и динамично натоварване на гръб-
начния стълб, вродени или придобити аномалии и дефекти в развитието на 
гръбначния стълб, както и в опорно-двигателния апарат като цяло. Статично 
и динамично натоварване на гръбнака се получават при някои професии и 
спортове [5]. Така например полусгънатото състояние на шофьорите води до 
статично претоварване на поясния отдел на гръбнака. При хора на канцелар-
ски труд, работещи с приведена напред глава, се претоварва шийният отдел на 
гръбнака. Честа е неправилната стойка на учениците в седнало положение – 
повдигнато дясно рамо и сгънат гръбнак в гръдния и поясния отдел. Това води 
до развитие на кифосколиоза и се последва от дегенеративни промени в ди-
сковете и по-ранно развитие на спондилоза и спондилартроза.

Процесът на остеофитоза се усилва паралелно с нарастване на дегенера-
тивно-дистрофичните промени в дисковете.

Паралелно с остеохондрозата и спондилозата се развиват дегенеративни 
промени и в апофизарните стави. Те се класифицират като истинска остеоарт-
роза на гръбначния стълб (спондилартроза). Снижението на междупрешлен-
ните дискове увеличава натоварването в апофизарните стави. Остеофитите, 
разположени в предната част на апофизарните стави, обикновено прораст-
ват към междупрешленните отвори и могат да предизвикат компресия върху 
нервните стволове, респективно радикулерен синдром.

Оплакванията на болните с гръбначна остеоартроза включват локална бол-
ка, скованост и радикулерна болка. Приема се, че локалната болка изхожда от 
вертебралните лигаменти, ставните капсули и периоста. 

Профилактичните мерки трябва да бъдат насочени към:
 поддържане на добра функция на гръбначния стълб и мускулите в пояс-

но-кръстната област;
 да се избягват прекомерните физически натоварвания за поясната об-

ласт, особено ако нямат подготовка за това;
 да използват твърдо легло и невисока възглавница;
 веднъж годишно да се провежда балнеолечение;
 умерено спортуване (на първо място плуване, елементи от баскетбол и 

волейбол, тренировъчно бягане).
Основните задачи на лечението са:
 намаляване или премахване на болката;
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 отбременяване на гръбначния стълб;
 корекция на изкривяванията;
 увеличаване обема на движение;
 намаляване на мускулната ригидност и повишения мускулен тонус;
 регулиране на мускулния дисбаланс;
 подобряване на статиката на гръбначния стълб.

Физикално лечение 

В зависимост от патологичната находка, степента на увредата, пола и въз-
растта на болния, се изработва и поведението за лечение с физикални фак-
тори (електро– и светлолечение, водо– и балнеолечение, климатолечение и 
кинезитерапия).

Терапевтичният ефект на различните физикални фактори се дължи на 
няколко основни момента: пряко обезболяващо действие, антиспастично 
действие върху хипертоничната паравертебрална мускулатура, противовъзпа-
лително действие при вторично настъпили изменения в коренчетата [4].

От електролечението широко приложение намират ултравиолетовата ери-
темотерапия, електрофореза с обезболяващи медикаменти и нивалин, интер-
ферентен ток, микровълни, ултразвук, електростимулация при болни с паре-
тични прояви. 

От водолечението се препоръчват обща вана с t° 37,5°С за 10-15 мин, под-
воден четков масаж, подводен душов масаж с t° 36-37°С и налягане на струята 
0,5-1,5 атмосфери, парафинови апликации, минерални вани с радонови сул-
фидни и сероводородни води.
Кинезитерапия. Принципът на лечение в стадия на обостряне на заболя-

ването е максимално да се щади гръбначният стълб. Относителният дял на 
пасивните средства в острия стадий е по-голям от относителния дял на актив-
ните средства [6]. От средствата на кинезитерапията се използват лечението 
чрез положение, екстензионна терапия, мануална терапия, масаж, лечебна 
гимнастика [1, 5].

Методика на изследването

Изследването проведохме в Центъра за кинезитерапия на ФНОИ към СУ 
София. За периода месец от октомври 2017 г. до февруари 2019 г.

Всички болни бяха изпратени за кинезитерапия с уточнена диагноза лум-
бална спондилоза  от специализиран кабинет. 

Целта на изследването беше да се отчете ефекта от прилагането на до-
пълнителни упражнения за нормализиране на мускулния баланс на поясния 
корсет и тазобедрените стави при болни с лумбална спондилоза.
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Задачи:
1. Литературна справка по разглеждания проблем.
2. Изработване на методика за КТ и прилагането и при болни с лумбална 

спондилоза.
3. Избиране на подходящи методи за обективизиране на резултатите от ле-

чението.
4. Отчитане, сравняване и анализиране на получените резултати от лече-

нието на болните.
Обект на изследване бяха 8 болни от които 6 жени и 2 мъже. Болните бяха 

във възрастова граница от 28 до 63 г. Средната възраст беше 48 г. Те бяха 
разпределени в две групи – опитна от 4 болни и  и контролна 4 болни, не-
преднамерено, а по реда на тяхното пристигане за лечение със средствата на 
кинезитерапията. 

Предмет на изследване бяха: 
 подвижността на гръбначния стълб  в сагиталната и фронталната рав-

нини;
 подвижността на тазобедрени стави;
 силата на мускулатурата на тазобедрени стави;
 силата на паравертебралната мускулатура;
 силата на коремната мускулатура;
 скъсени мускули.
В началото (при започване на лечението) и след завършването му, изслед-

вахме следните показатели: 
1. Подвижност на гръбначния стълб в сагиталната и фронталната равнини – 

измервахме разстоянието от трети пръст на ръката до пода в сантиметри от 
стоеж за флексия, екстензия и латерофлексия.

2. Подвижност на тазобедрени стави по SFTR методика. 
3. Изследване на силата на мускулатурата на тазобедрени стави чрез ману-

ално-мускулно тестуване (ММТ). 
4. Тест за сила на паравертебралната мускулатура с фиксирани крака от 

лег – време за задържане в екстензия на трупа в секунди. 
5. Тест за сила на коремната мускулатура – от тилен лег с фиксирани крака, 

повдигане на трупа до 45 градуса и задържане. Отчита се времето за задър-
жане в секунди. 

6. Тест за скъсени мускули.
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Методика на кинезитерапия

С всички пациенти проведохме по 15 процедури със средствата на кинези-
терапията. Продължителността на отделната процедура с КТ варираше от 35 
до 45 мин в зависимост от моментното състояние на пациентите.

Приложената методика на кинезитерапия беше съобразена със състояние-
то на пациентите.

Целта на кинезитерапията (КТ) беше да се подобри функционално със-
тояние на гръбначния стълб и намали болката в лумбалната му част.

Задачи на КТ:
1. Релаксиране и разтягане на напрегнатата паравертебрална мускулатура.
2. Релаксиране и разтягане на флексорите на тазобедрени стави.
3. Засилване на отслабналата коремна мускулатура.
4. Засилване на глутеалната мускулатура. 
5. Укрепване на мускулния корсет.
6. Увеличаване подвижността на гръбначния стълб.
7. Намаляване и премахване на болката.
8. Подобряване на обективното и субективното състояние на болните.
Средства на КТ при контролната група:
1. Масаж на паравертебралната мускулатура – 10-12 мин. Използвахме 

техники от класическия лечебен масаж .
2. ПИР за паравертебралната мускулатура – 1-2 мин.
3. Тракции по Перл за гръбначния стълб – 1-3 мин.
4. Упражнения от облекчено изходно положение за автомобилизация – 3-4 

мин.
5. Упражнения за засилване на паравертебралната мускулатура от изх. п. 

лег – 3-5 мин.
6. Упражнения от облекчено изходно положение за всички крайници – 3-4 

мин.
7. Упражнения от изх. п. седеж на стол – 3-4 мин.
8. Упражнения от изх. п. стоеж – 2-3 мин.
9. Дихателни и релаксиращи упражнения от изх. п. тилен лег – 3-4 мин.
Разликата в средствата, които използвахме в методиката на кинезитерапия 

при опитната група болни се състоеше в допълнителното включване на до-
пълнителни специални упражнения за намаляване на повишеният мускулен 
тонус на флексорите на тазобедрените стави и екстензорите на гръбначния 
стълб, както и упражнения за увеличаване силата на техните антагонисти при 
опитната група. При контролната група не сме прилагали специалните уп-
ражнения за тазобедрените стави и гръбначния стълб, освен използваните в 
рутинната практика. Продължителността на отделната процедура по КТ вари-
раше от 30-35 до 40-45 мин. По-долу представяме примерна схема (Таблица1) 
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и примерен комплекс по КТ. От обширно представения примерен комплекс 
по кинезитерапия, в отделните процедури използвахме определени средства/
упражнения, съответстващи на индивидуалните функционални възможности 
на пациентите във всеки етап от лечението им. Допълнителните специални 
упражнения, за намаляване на повишения мускулен тонус на флексорите на 
тазобедрените стави и екстензорите на гръбначния стълб, както и упражнения 
за увеличаване силата на техните антагонисти при опитната група, прилага-
хме във всяка процедура през целия етап на лечение.

Допълнителни упражнения приложени при опитната група:
1. Изх. п. – тилен лег на кушетка. Пациентът сгъва двата крака в коленни 

и тазобедрени стави до поява на съпротивление. От тази позиция кинезитера-
певтът (КТ) дава съпротивление срещу флексия в ТБС за 5 сек, следва релак-
сация – 1-2 сек, след което пациентът активно увеличава флексията в ТБС до 
поява на съпротивление. Повтаря се 3 до 5 пъти.

2. Изх. п. – тилен лег на кушетка, единият крак е извън кушетката други-
ят сгънат в КС и ТБС. К. т. Фиксира мануално спина илиака. Разтягането на 
флексорите на ТБС е чрез съпротивление срещу активна екстензия в ТБС от 
пациента. Следва релакс, ново положение на екстензия в ТБС и същото се 
повтаря 3 до 5 пъти.

3. Изх. п. – тилен лег на кушетка, двата крака сгънати в КС и ТБС и стъпи-
ли на кушетката. Караме пациента да си “глътне“ корема и изглади поясната 
лордоза. Целта е да съкрати м.м. обликвус и транзверзус абдоминис. От това 
положение караме пациента да диша без да включва диафрагмата, т. е. гръдно 
дишане 8-10 пъти.

4. От същото изх. п., караме пациента да повдигне единия крак към гърди-
те и да го върне в изх.п., без да завърта таза, т.е. да задържи изгладена поясна 
лордоза. Повтаря се 5-7 пъти.

5. От същото изх. п. к. т. бута и дърпа коленете в ляво и дясно срещу съпро-
тивление на пациента. По 3-5 пъти в двете посоки. 

6. От изх.п. ляв страничен свит лег,  двете ръце на кинезитерапевта са вър-
ху рамото и таза на пациента. Пациентът извършва едновременно движение с 
дясното рамо напред и таза назад и противоравно, срещу съпротивлението на 
кинезитерапевта. Повтаря се 4-6 пъти. Същото упр. се изпълнява и от десен 
страничен свит лег. 

7. Изх. п. – тилен лег на кушетка, двата крака сгънати в КС и ТБС и стъпи-
ли на кушетката. Двете ръце на к.т. са поставени върху двете спина илиака. 
Пациентът извършва екстензия в ТБС като повдига таза, а к.т. оказва съпроти-
вление. Потаря се 7-9 пъти.

8. Изх. п. – тилен лег на кушетка, ляв крак сгънат в КС и ТБС и стъпил на 
кушетката. Ръцете на к.т. поставени върху лявата спина илиака. Пациентът 
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извършва екстензия в лява ТБС, като повдига лявата част на таза  нагоре и го 
завърта в дясно срещу съпротивлението на к.т. Повтаря се 7-9 пъти.

9. Противоравно на упр. № 8.
10. Изх. п. колянна опора, караме пациента да пренася тежестта напред, 

назад, в ляво и в дясно. Повтаря се 8-10 пъти. 

Таблица 1. Примерна схема на процедурата по кинезитерапия

части съдържание дозировка методични указания задачи

У
В
О
Д
Н
А

1. Сауна 20-30 мин

Две влизания по 10 
мин. с охлаждане на 
тялото между влиза-
нията.

 

2. Масаж 8-10 мин   

3. ПИР 1-2 мин ПИР за скъсената  мус-
кулатура, 

Намаляване на спазъма и 
подобряване на трофика-
та на паравертебралната 
мускулатура.

4. Тракция по Перл 1-3 мин   

5. Свободни упраж-
нения за крайниците. 15-20 мин

Темпът е бавен, гръб-
начният стълб се 
щади.

Подготовка на организма 
за физическо натоварва-
не

О
С
Н
О
В
Н
А

1. Упражнения за 
гръбната, коремната 
и седалищната мус-
кулатура.

5-8 мин От облекчено изх. п.
Намаляване на ригид-
ността на паравертебрал-
ната мускулатура.

2. Упражнения за ро-
тация на гръбначни-
ят стълб.

3-5 мин
Релаксира се скъсе-
ната мускулатура и се 
тренира отслабналата; 

Премахване на  дисба-
ланса между поясната 
отслабналата коремна 
мускулатура;

3. Упражнения за пра-
вилна стойка, седеж, 
навеждане, повдигане 
на предмети и др.

2-5 мин

Използват се улесни-
телни похвати за от-
слабналата мускула-
тура.

Възстановяване на опор-
но-двигателната функция 
на гръбначния стълб.

ЗА
К
Л
Ю
ЧИ

ТЕ
Л
Н
А

1. Дихателни упраж-
нения от тилен лег. 1-2 мин   

2. Релаксиращи уп-
ражнения от тилен 
лег.

1-2 мин Темпът е бавен.

Постепенно намаляване 
на натоварването и нор-
мализиране на физиоло-
гичните процеси.
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Примерен комплекс по кинезитерапия

1. И. п. лег – масаж на гръбната мускулатура – 8-10 мин.
2. ПИР за статичната мускулатура – 4-8 мин. 
3. Тракция на гръбначния стълб по Перл – 1-3 мин.
4. И. п. тилен лег. Дихателни упражнения 10-15 сек. Дишането е свободно. 

Среден темп. Дозировка: 8-10 пъти.
5. И. п. тилен лег. Последователно сгъване и разгъване на краката -6-8 пъти. 
6. И. п. същото. На 1 – повдигане на ръцете над главата, вдишване; на 2 – и. 

п., издишване. Среден темп. Дозировка: 6-8 пъти.
7. И. п. същото. На 1 – повдигане на ръцете встрани до горе, вдишване; на 

2 – и. п., издишване. Среден темп. Дозировка: 6-8 пъти.
8. И. п. същото. На 1 – повдигане на лявото коляно към гърдите и обхваща-

не с ръцете, издишване; на 2 – и. п., вдишване. Същото и с другия крак. 
Бавен темп. Дозировка: 8-10 пъти.

9. И. п. същото. На 1 – докосване на дясната ръка с лявата (обръщане на-
дясно), издишване; на 2 – и. п., вдишване. Същото и на другата страна. 
Среден темп. Дозировка: 7-8 пъти.

10. И. п. същото, краката са сгънати и стъпили на постелката. На 1 – отпуска-
не на краката вляво; на 2 – противоравно. Дишането е свободно. Среден 
темп. Дозировка: 8-10 пъти.

11. И. п. същото. На 1 – повдигане на таза, вдишване; на 2 – и. п., издишване. 
Среден темп. Дозировка: 5-6 пъти.

12. И. п. тилен лег. На 1-2 – последователни опити за обръщане на тялото 
вляво и вдясно. Среден темп. Дозировка: 7-8 пъти.

13. И. п. същото, краката са сгънати и стъпили на постелката. На 1 – натиск 
върху лактите и повдигане на гръдния кош (опорни точки остават стъпала-
та, тазът и главата), вдишване; на 2 – и. п., издишване. Бавен темп. Дози-
ровка: 5-6 пъти.

14. И. п. тилен лег, ръцете са встрани, краката са разтворени. На 1 – повдига-
не на левия крак към дясната ръка, издишване; на 2 – и. п. 

15. Същото и на другата страна. Среден темп. Дозировка: 7-8 пъти.
16. И. п. същото. Повдигане на ръцете и активно изтегляне на гръбначния 

стълб – 5-6 пъти.
17. И. п. тилен лег, ръце в страни, ляв крак кръстосан върху десен. На 1 – 

едновременно завъртане на таза и трупът на дясно, а главата на ляво. На 
2 – връщане в изходно положение. Повтаря се 5-8 пъти.

18. И. п. същото, но десен крак кръстосан върху ляв крак. Движението на 
таза, трупът и главата се изпълняват противоположно на упр. 17

19. И. п. тилен лег, ръцете в страни, ляв крак сгънат и стъпил върху коляното 
на десен как. На 1 – едновременно завъртане на таза и трупа на дясно, а 
главата на ляво. На 2 – връщане в изходно положение. Повтаря се 5-8 пъти.
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20. И. п. тилен лег, ръцете в страни, десен крак сгънат и стъпил върху коляно-
то на ляв крак. На 1 – едновременно завъртане на таза и трупа на дясно, а 
главата на ляво. На 2 – връщане в изходно положение. Повтаря се 5-8 пъти.

21. И. п. тилен лег, краката сгънати и стъпили върху пода, ръцете в страни. 
На 1 – накланяне на краката и завъртане на таза и трупа в дясно, с едно-
временно завъртане на главата в ляво. На 2 – връщане в изходно положе-
ние. На 3 – противоположно на 1 и 4 – изходно положение. Дозировка: 
по 5-7 пъти във всяка посока.

22. Както упр. 21, но със свити и  повдигнати от пода крака. Дозировка: по 
5-7 пъти във всяка посока.

23. Както упр. 22, но краката сгънати към гърдите.
24. И. п. ляв страничен лег, левият крак силно обтегнат, десният сгънат в 

тазобедрената и колянната става, така че стъпалото да остане върху ко-
лянната ямка на левия крак, лявата ръка сгъната под главата, дясната в 
абдукция 90°. При добре фиксиран таз се извършва ротация от лумбал-
ния дял с помощта на дясната ръка. Дозировка: 7-8 пъти. Изпълнява се и 
противоравно.

25. И. п. тилен лег. След издишване повдигане на горната част, трупа и ръце-
те напред, сгъване на шията (брадичката към гърдите), без да се повдига 
тазът, връщане в и. п. – вдишване. Дозировка: 4-6 пъти.

26. И. п. тилен лег, краката сгънати, стъпили на постелката. След издишване 
повдигане на ръцете напред и на горната част на трупа, сгъване на шията 
(брадичката към гърдите), връщане в и. п. – вдишване. Дозировка: 6-8 пъти.

27. И. п. тилен лег, лактите сгънати. Повдигане на гръдния кош и напрягане 
на гръбната мускулатура, отпускане – 7-8 пъти.

28. И. п. ляв страничен лег, лявата ръка сгъната под главата, дясната отпред в 
опора. Повдигане на двата крака, вдишване, връщане в и. п. – издишване. 
Дозировка: 4-6 пъти.

29. Както упр. 28, но от противоравно изх. п. (десен страничен лег).
30. И. п. лег, ръцете свити, дланите под раменете. Изправяне на ръцете и 

повдигане на главата и горната част на трупа. В крайното положение се 
задържа 3-4 сек, след което се връща в и. п. . След пауза (3-4 свободни 
дишания) упражнението се повтаря. Дозировка: 6-8-10 пъти.

31. И. п. тилен лег със сгънати и стъпили крака. Бавно повдигане и отпускане 
на таза – 5-6 пъти.

32. И. п. лег, ръцете под брадата. Повдигане двата крака и връщане в и. п. 
Темпът е среден до бавен. Дозировка: 2-4 пъти.

33. И. п. същото. Повдигане на ръцете и трупа – вдишване, връщане в и. п. 
–издишване. Дозировка: 4-6 пъти. 

34. И. п. колянна опора. На 1 – "котешки гръб"; на 2 – "вдлъбнат гръб" Стег-
нати коремни мускули. Дишането е свободно. Дозировка: 7-8 пъти.
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35. И. п. същото. На 1 – повдигане на лявата ръка встрани – нагоре, вдиш-
ване; на 2 – и. п., издишване. Същото и на другата страна. Среден темп. 
Дозировка: 5-6 пъти.

36. И. п. същото. На 1 – повдигане на лявата ръка напред, вдишване; на 2 – 
и. п., издишване. Същото и с другата ръка. Среден темп. Дозировка: 5-6 
пъти.

37. И. п. тилен лег. Сгъване и разгъване на глезенните стави. Среден темп. 
Дозировка: 10-12 пъти.

38. И. п. същото. На 1 – повдигане на лявата ръка, вдишване; на 2 – и. п., 
издишване. Същото и с другата ръка. Бавен темп. Дозировка: 5-6 пъти.

39. И. п. същото. Бавно и дълбоко диафрагмално дишане. Дозировка: 5-6 
пъти.

40. Изх. п. седеж, ръцете зад тила. Извивки с трупа вляво и вдясно – 4-7 пъти.
41. И. п. разкрачен стоеж, ръцете върху седалището. Кръгови движения с 

таза в двете посоки. Главата не се отклонява. Дозировка: 20-40 сек.
42. И. п. разкрачен стоеж, ръцете обхващат поясната област, палците сочат 

напред, дланите и пръстите обхващат гърба.. Екстензия с трупа. Дози-
ровка: 7-8 пъти.

43. И. п. стоеж. Различни видове ходене – на пръсти и на пети, на външния и 
вътрешен ръб на ходилото и др. Дозировка: 1-2 мин.

44. Изх. п. стоеж . Дихателни упражнения – 3-4 мин.
45. Изх. п. стоеж. Релаксиращи упражнения – 1-2 мин.

Резултати и обсъждане
Възможният активен обем на движение в тазобедрените стави за фле-

ксия-екстензия, абдукция-аддукция и външна и вътрешна ротация за експери-
менталната група болни са представени на таблица 2.

Таблица 2. Обем на движение в сагиталната равнина при експерименталната 
група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Екстензия 8,0 ± 3,0 10,8 ±3,7 +2,8 1,78 >0,10
2. Флексия 100,5 ± 7,4 110,2 ±8,1 +9,7 2,74 <0,02
3. Общ обем 108,5 ±5,2 120,0 ±5,7 +11,5 4,42 <0,01

От таблицата с получените резултати се вижда, че екстензията в тазобед-
рената става (ТБС) при изходното изследване на наблюдаваните болни е по-
ниска с около 7° спрямо норматива, а флексията – с 20° или общият дефицит 
на движение в сагиталната равнина е около 27°.

Движението екстензия при крайното изследване нараства с 2,8°, но про-
мяната не е статистически значима (p>0,10). По-отчетливо и статистически 
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значимо при крайните измервания е увеличаването на флексията – средно с 
9,7° (p<0,02) и на общия обем на движение – средно с 11,5° (p<0,01).

Общият дефицит в обема на движение на тазобедрените стави в края на ле-
чението със средствата на кинезитерапия е около 9,3%. В следствие на прилага-
ната кинезитерапия,  обемът на движение се приближава към нормата – фиг. 1.

Фиг . 1. Обем на движение в сагиталната равнина-експериментална група

От получените резултати от измерванията при болните от контролната гру-
па също се отчита известно подобрение – таблица 3.

Таблица 3. Обем на движение в сагиталната равнина при контролната група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Екстензия 7,6 ± 4,8 10,0 ±5,4 +3,6 1,94 >0,10
2. Флексия 100,4 ± 8,3 104,1 ±7,8 +3,7 1,72 >0,10
3. Общ обем 108,0 ±6,7 114,1 ±5,9 +6,1 2,01 >0,10

В началото на прилагане на лечението  стойностите на наблюдаваните по-
казатели  показват по-изразено намаление на флексията, където дефицитът е 
около 15°. Общият обем на движение е по-малък с около 22°.

Резултатите от последното изследване показват, че увеличението е статис-
тически незначимо за всички параметри. – фиг. 2.

 
Ф иг. 2. Обем на движение в сагиталната равнина-контролна група
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Резултатите от промените в обема на движение във фронталната равнина – 
абдукция и аддукция, при експерименталната група са показани на таблица 4.

Таблица 4. Обем на движение във фронталната равнина при експерименталната 
група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Абдукция 13,4 ± 4,2 17,1 ±5,4 +3,7 2,19 <0,05
2. Аддукция 14,4 ± 3,8 16,4 ±2,4 +2,0 1,78 >0,10
3. Общ обем 27,8 ±3,9 33,5 ±3,7    +5,7 2,11 <0,05

Резултатите показват сравнително ниското изходно положение на абдук-
ция-аддукция. Общият обем на движение в равнината F в сравнение с норма-
та е 69,6%, а дефицитът в градуси възлиза на 32,2°. Значително по-ограничена 
е абдукцията, при която дефицитът е 36% или 17,6°. 

В края на наблюдението се наблюдава нарастване на движението в тази 
равнина. Значително по-добре се повлиява абдукцията. Аддукцията не се 
променя достоверно. Общият обем на движение достига 33,5°, което предста-
влява 55,3% от нормата (фиг. 3).

 
Ф иг. 3. Обем на движение във фронталната равнина-експериментална група

Резултатите от изследванията на втората група болни показват близки 
стойности с тези на първата група при началното изследване. Промените в 
обема на движение в равнината F при втората група са показани на таблица 5.
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Таблица 5. Обем на движение във фронталната равнина при контролната група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Абдукция 14,1 ± 4,8 19,4 ±5,2 +5,3 1,91 >0,10
2. Аддукция 13,1 ± 3,1 14,2 ±4,3 +2,1 1,48 >0,10
3. Общ обем 27,2 ±4,0 33,6 ±4,8 +6,4 2,03 >0,10

При началното изследване от таблицата се вижда ограниченият обем на 
движение, който представлява 67,3% от нормата, а дефицитът възлиза на 
30,8°. Значително по-ниски са резултатите при движението абдукция.

От последните измервания на наблюдението се вижда, че втората група 
болни увеличават подвижността в ТБС и в трите параметъра, но промените са 
статистически незначими. Общият обем на движение достига 33,6°. Дефици-
тът е 14,4° спрямо нормалното движение – фиг. 4.

Ф иг. 4. Обем на движение във фронталната равнина-контролна група

Резултатите от изследванията за промените във вътрешната и външната 
ротация са представени на таблица 6 и таблица 7.

Таблица 6. Обем на движение във външната и вътрешната ротация при 
експерименталната група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Вътр. ротация 15,31 ± 2,3 21,40 ±3,7 +6,1 4,15 <0,001
2. Външна ротация 29,66 ± 5,1 34,50 ±4,9 +4,8 3,81 <0,01
3. Общ обем 44,97 ±3,7 55,90 ±4,6 +15,0 4,02 <0,001

При изходното изследване на тази група общият обем на ротация в ТБС 
възлиза на около 45°, което представлява 53,48% от нормата. В края на ле-
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чението чрез процедури с кинезитерапия  се отбелязва нарастване както на 
отделните движения, така и на цялото движение, което достига 55,90° (фиг. 5).

 
Ф иг. 5. Промени във външната и вътрешната ротация-експериментална група

При отчетените промени при тези показатели при втората група промените 
са подобни, но са малко по-слабо изразени – таблица 7.

Таблица 7. Обем на движение във външната и вътрешната ротация при 
контролната група

Изследване
Движение 1± 2± 2–1 t p

1. Вътр. ротация 15,7 ± 4,1 19,3 ±3,9 +3,6 1,47 >0,10
2. Външна ротация 28,3 ± 4,8 34,5 ±5,2 +6,2 2,01 >0,10
3. Общ обем 43,0 ±4,4 53,8 ±4,6 +9,8 2,07 >0,10

От таблицата се вижда, че общият обем на ротацията нараства от 43,3° на 
53,8° в края на наблюдението. Ограничената подвижност е по-изразена във 
вътрешната ротация. Увеличението на обема на движение е в размер на 9,8°, 
но разликата не е статистически достоверна (p>0,10) – фиг. 6.

 
Ф иг. 6. Промени във външната и вътрешната ротация– контролна група

Чрез ММТ изследвахме силата на мускулите в ТБС. Промените в тези по-
казатели при болните от първата група са представени на таблица 8.
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Таблица 8. Промени в силата на мускулатурата на тазобедрена става при 
експерименталната група

изследване
показател 1±1 2±2 2–1 t

екстензия 3,81 ± 0,86 4,04 ± 0,70 0,2 2,61
флексия 4,33 ± 0,74 4,41 ± 0,71 0,08 1,66
аддукция 4,43 ± 0,72 4,52 ± 0,88 0,09 1,00
абдукция 3,66 ±0,74 3,70± 0,80 0,04 2,50
вътрешна ротация 3,83 ± 0,91 4,10 ± 0,51 0,27 2,45
Външна ротация 3,86 ± 0,52 4,43 ± 0,59 0,57 3,51

Таблица 9. Промени в силата на мускулатурата на тазобедрена става при 
контролната група

Изследване
Показател 1±1 2±2 2–1 temp.

Екстензия 3,91 ± 1,48 4,12 ± 1,89 0,21 3,74
Флексия 4,20 ± 1,11 4,2 1± 1,09 0,01 4,08
Аддукция 4,35 ± 0,89 4,40 ± 0,77 0,05 6,00
Абдукция 3,63 ± 0,54 3,82 ± 0,44 0,19 3,50
Вътрешна ротация 3,90 ± 0,87 4,21 ± 0,67 0,31 2,51
Външна ротация  3,83 ± 1,1 4,48 ± 1,0 0,65 7,10

Началните стойности и при двете групи са сравнително сходни. Прави 
впечатление, че стойностите при екстензори, абдуктори и вътрешни ротато-
ри са слаби както при експерименталната, така също и при контролната гру-
па. За експерименталната група статистически недостоверен е резултатът за 
движението аддукция, където разликата е незначителна. Получените крайни 
резултати и при двете групи са  по-високи спрямо изходните стойности. В 
началното изследване и двете групи мускули са значително отслабнали. При 
последното изследване силата нараства повече при екстензорите и по-малко 
при флексорите и абдукторите.

От таблицата личат сравнително ниските стойности на лицата от двете 
групи в началото на изследването. Личи също тенденцията за подобрение при 
последното изследване на мускулната сила. 

Таблица 10. Промени в силата на коремната мускулатура при опитната и 
контролната групи (в сек.)

Изследване
Показател Х1 ± S Х2 ± S Х1 – Х2 t p

1. Опитна група 29,95 ± 19,18 34,57 ± 17,31 4,62 2,03 >0,10
2.Контролна група 30,75 ± 14,81 34,0 ± 15,45 3,25 2,01 >0,10
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От изследването за промените в силата на коремната мускулатура под въз-
действието на лечението със средствата на кинезитерапията също се наблюда-
ва подобрение и при двете изследвани групи, но по-отчетливо е подобрението 
при опитната група с 4,62 сек и достига стойност 34,57 сек. При контролната 
група подобрението е с 3,25 сек и достига до 34,00 сек.

 
Ф иг. 7. Промени в силата на коремната мускулатура при контролната и 

опитната група

 Фи г. 8. Промени в силата на мускулатурата при двете групи в (сек)

Промените в силата на паравертебралната и коремната мускулатура при 
болните от опитната и контролна груп са важни, тъй като е известно голямото 
значение на укрепването на мускулния „корсет“ около гръбначния стълб при 
наличие на дисконфорт и болки в гърба. Болните от опитната група показ-
ват малко по-добър резултат за паравертебралната мускулатура – 47,15 сек в 
сравнение с коремната, която е 34,57 сек. При болните от контролната група 
се наблюдава  по-малко подобрение в силата на мускулатурата в сравнение с 
опит ните. Силата на паравертебралната мускулатура при контролната група 
се увеличава с 11,11 сек, докато при опитната група увеличението е с 11,55 
сек. При коремната мускулатура нарастването на силата при опитната група 
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е с 4,62 сек, а при контролната е с 3,25 сек. Нарастването на мускулната сила 
на паравертебралната и коремна мускулатури и при двете групи  болни ве-
роятно се дължи на намаляването на болката, а не на абсолютното засилване 
на мускулатурата, поради краткия период на въздействие със средствата на 
кинезитерапията.

Изводи

При началното изследване при нито един от представените показатели не 
се установиха статистически значими различия. При завършване на наблю-
дението обаче се установяват статистически значими различия между двете 
групи за повечето показатели. При по-голяма част от  показателите опитна-
та група е в по-добро състояние при последното изследване. Благоприятното 
въздействие на приложената методика на КТ се наблюдава при по-важните 
показатели за функционалното състояние на гръбначния стълб. От сравнява-
нето на резултатите при двете групи могат да се направят следните изводи:

1. Приложената от нас методика на КТ, в която допълнително бяха включе-
ни упражнения за въздействие на тонуса на мускулатурата около тазобедре-
ните стави и мускулния корсет на гръбначния стълб оказа добър терапевтичен 
ефект при тези болни. 

2. Болните от контролната група също подобряват състоянието си, но то е 
малко по-слабо изразено. 

3. Сравнителният анализ между двете групи показа липса на съществени 
различия за всички показатели при началното изследване, но в края резулта-
тите на опитните са по-добри.

Заключение

Получените положителни резултати от експериментираната методика на 
кинезитерапия при болни с лумбална спондилоза, ми дават основание, да 
предложа включването и в практиката за работа с такива пациенти.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
И ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА, БИЛЯНА ТУМАНОВА-РАНГЕЛОВА

DIMITROVA IVELINA, TUMANOVA-RANGELOVA BILYANA. PHYSICAL 
DEVELOPMENT AND PHYSICAL ABILITIES OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT  

Абстракт: В настоящето изследване е направено проучване за определяне на физи-
ческото развитие и физическата дееспособност на деца с увредено зрение. От резултатите 
на изследването се установява, че физическите характеристики и възможности на лицата 
със зрителни нарушения са близки до нормалните, но е налице известно забавяне в раз-
витието на моториката в сравнение с децата без увреждания. При изследваните момчета 
с нарушено зрение има дефицит в развитието на повечето двигателни качества. като при-
чина за това е не само зрителното увреждане, но и наложените им трайни ограничения на 
двигателния режим и наднормената телесна маса. При момичетата се установява дефицит 
в развитието само на тези двигателни качества, които са пряко свързани със състоянието 
на зрителния анализатор – равновесие и координация, а също и трудност в изпълнение на 
движенията, изискващи добра пространствена ориентация.

Ключови думи: деца, нарушено зрение, физическа дееспособност

Abstract: The present study, investigates the physical development and physical capacity 
of visually impaired children. The results of the study found that the physical characteristics and 
abilities of persons with visual disturbances are close to normal but there is some developmental 
delays of motor skills compared to children without disabilities. Visually impaired boys have a 
defi ciency in the development of most motor skills, as the cause of this is not only the visual 
impairment but also the persistent limitations of the motor regimen and the overweight. Girls 
are found to have a defi ciency in the development of only those motor skills that are directly 
related to the state of the visual analyzer – equilibrium and coordination, as well as diffi culty in 
performing of movements that require good spatial orientation.

Key words: children, impaired vision, physical abilities
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Увод

Физическото възпитание на учащите е съществена съставна част на всич-
ки образователни системи от древността до наши дни. Действащата систе-
ма за физическо възпитание в училищата успешно защитава своето право на 
съществувание, като основно средство за укрепване на здравето и повиша-
ване физическата подготовка на децата. Днес, това се налага още повече от 
обстоятелството, че наред с големия социален и хуманен смисъл на прогреса 
се пораждат и някои фактори на жизнената среда, влияещи неблагоприятно 
на организма на човека.

През последните двадесет години във всички страни вниманието както 
на здравните органи, така и на цялата общественост беше и продължава да 
бъде насочено към болестите, които причиняват най-голяма заболеваемост и 
смъртност – сърдечно-съдовите и раковите. Едновременно на здравните орга-
ни се наложи проблемът за борба с ранната инвалидност [5].

Намалената двигателна активност характеризира целия начин на живот на 
съвременното общество, като се очаква влиянието й все по-рязко да нараства. 
Намалява се водещата роля на моториката и нейната аферентация към някои 
системи и преди всичко по отношение на кръвообращението и дишането.

Влиянието на хипокинезията е проследена чрез много изследвания, с кои-
то се доказва, че не може да се разчита на ускорена еволюция на телесната 
природа и адаптиране, съобразно темповете на цивилизацията. Необходимо е 
да се намери „еквивалент на физическото натоварване, на движението“. Този 
еквивалент са физическите упражнения.

Обективната значимост на физическото възпитание се е определяла от из-
искванията, които животът и тенденциите на неговото развитие винаги са по-
ставяли пред образователната система. При това особено значение придобива 
въпросът за организираните и научно обосновани занимания по физическо 
възпитание за децата с отклонения в здравословното състояние.

В направения литературен преглед проличава становището, че недоста-
тъчната двигателна активност след прекарани заболявания може да бъде ко-
ригирана с оздравителни мероприятия, а основни средства на тази корекция 
са физическите упражнения. Наличните литературни данни показват, че в 
практиката на училищата не са изяснени редица теоретични и методически 
въпроси, като научно обоснована ефективна програма, целесъобразен подбор 
на средства, подходяща организация, унифициран подход за управление и 
оценка на лечебно-тренировъчния процес. От друга страна няма литературни 
данни да е направен цялостен опит за систематизиране на отделни форми, 
средства, методики и организация на кинезитерапията.

С въвеждането на кинезитерапията като цикъл от специални занимания с 
профилактична и терапевтична цел в системата на физическото възпитание в 
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училищата се създава възможност да се осъществи медицинска рехабилита-
ция, особено в по-късния етап, когато организмът може и трябва да се нато-
вари функционално, за да се възстановят  загубените или увредени структури 
и функции. Идеята, двигателната активност в по-късните фази на рехабили-
тацията да бъде разширена до степен на системна физическа тренировка се 
обосновава с научните наблюдения, че физическата тренировка подобрява 
кардиореспираторните функции, а заедно с тях разширява възможностите на 
рехабилитацията във всички нейни аспекти.

Прилагането на разширена двигателна активност, посредством интензив-
ни лечебно-тренировъчни програми, изисква подходящи организационни ре-
шения, включително прецизна оценка на морфофункционалното състояние, 
от чиято годност в крайна сметка зависи общата работоспособност [4].

Някои автори, предполагат, че хипокинезията,  съчетана с повишените из-
исквания към зрителния анализатор, още от ранната училищна възраст, води 
до намаляване на зрителната острота. Радулов, В. М. [2] публикува данни от 
лонгитудинални изследвания, при които установява висока заболеваемост и 
изместване на миопията към ранната училищна възраст. Изследванията по-
казват, че миопиите имат по-често астеничен хабитус, по-рядко играят и спор-
туват. Често пъти при тях се констатират гръбначни изкривявания и затлъстя-
ване – двойно повече, отколкото при здравите.

Честотата на слепотата се колебае в широки граници в различните страни 
и в различните възрастови групи . В България тя е около 40 на 100 000 души 
население [1].  При децата тя е около 15 на 100 000 души население. Спо-
ред световния съюз на слепите в света живеят между 40 и 50 милиона слепи 
хора. Всяка година в България изгубват своето зрение средно 1 700 души. 
Една по-малка група хора се ражда и израства с дълбоки зрителни нарушения. 
Всички те, имат нужда от компетентни грижи, за да бъдат самостоятелни и 
независими граждани. Обучението, възпитанието и помощтта в тази област 
трябва да бъдат възможно най-високо квалифицираните. Физическото въз-
питание и спортът имат огромен потенциал за подпомагане на процеса на 
интеграция на хората с увреждания. То е неразделна част от корекционните 
програми в специализираните училища. Големи са възможностите на адапти-
раната физическа активност за преодоляване и намаляване на последствията 
от психомоторното изоставане на слепите деца в училищна възраст. 

Специализираните училища за деца с нарушено зрение в Бългрия са две – 
в градовете София и Варна. В тях се обучават деца със зрителни нарушения 
и деца с множествени увреждания (включително сляпо-глухи) на възраст от 6 
до 19 години. Понастоящем в тези две училища се обучават над 300 ученици, 
което представлява между 80% и 90% от децата със зрителни нарушения в 
училищна възраст в България. Двете училища са база за обучение на студен-
тите от различни специалности и университети. 
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Отношението към спорта е резултат от държавната политика, от отношението 
на училището, семейството и обществото, както и познанията за ползата от систем-
ни двигателни действия [6]. За децата без увреждания съществуват нормативи 
за физическа дееспособност, които се използват за оценяване на постижени-
ята на учениците през учебната година. Особеностите и твърде разнообраз-
ните характеристики в двигателното развитие, умения и потенциал на децата 
в училищата за зрителни нарушения, правят за тях тези нормативи, практи-
чески неприложими. 

Човекът, като биологичен индивид, трябва да се приспособява към все 
по-бързо изменящата се среда на съвременната цивилизация, при което 
най-бързо се изменят факторите на околната среда, които оказват влияние 
върху двигателния режим [3]. Организацията, съдържанието и методиката на 
физическото възпитание в училищата за деца със зрителни нарушения в Бъл-
гария се определя, освен от нормативната уредба и от индивидуалния двига-
телен режим, назначен от лекарски екип, в зависимост от моментното здраво-
словно състояние на всяко дете. Двигателните режими могат да се променят 
многократно в рамките на учебната година, съобразно промените в здравния 
статус на децата. 

Физическото възпитание е неразделна част от корекционните програми в 
специализираните училища. Прилагането на кинезитерапията е основното ле-
чебно и профилактично средство в борбата с хипокинезията. Тя е безспорно 
необходима както в ранна  детска, така и при ученическа и студентска въз-
раст. Това ще осигури на децата здраве и ще стимулира тяхното правилно 
психо-физическо развитие [3].

Големи са възможностите на адаптираната физическа активност за преодо-
ляване и намаляване на последствията от психомоторното изоставане на  деца 
със зрителни нарушения в училищна възраст. В достъпната литература не се 
срещат данни, сравняващи физическото развитие и физическата дееспособ-
ност на деца със зрителни нарушния в България с тези на връстниците им от 
масовите училища. Това, според нас, определя актуалността на настоящото 
проучване.

Методика на проучването

Проучването е проведено в Училището за деца със зрителни нарушения – 
София и в ХІV СОУ – София.

Цел на проучването е определяне на физическото развитие и някои ас-
пекти на физическата дееспособноста при деца със зрителни нарушения на 
възраст 11-13 години.

За решаването на тази цел бяха поставени следните основни задачи:
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1. Да се проведе разширено антропометрично изследване при деца със зри-
телни нарушения и контролна група от деца без увреждания.

2. Да се определят компонентите на телесната маса и на соматотипа на ба-
зата на получените резултати от антропометричното изследване. 

3. Да се приложат подбрани тестове за изследване на физическата дееспо-
собност при включените в проучването лица.

4. Да се сравнят получените резултати за физическото развитие и физиче-
ската дееспособност на децата със зрителни нарушения с тези на контролната 
група и с данни от други проучвания.

5. Да се направят изводи и препоръки.

Обект на проучването 

Бяха изследвани всички деца в V клас от училището за деца с нарушено 
зрение (опитна група) и децата в един от петите класове на ХІV СОУ (кон-
тролна група).

От децата с нарушено зрение 3 са момчета на средна възраст 11 години и 
11 месеца и 8 са момичета на средна възраст 12 години и 7 месеца. Контрол-
ната група се състои от 5 момчета на средна възраст 11 годиини и 6 месеца и 
от 11 момичета на средна възраст 12 години.

Предмет на проучването

При определяне задачите и средствата на кинезитерапия задължително се 
изхожда от разстройствата, които се проявяват при увреждането на зрението. 
Определянето на физическото развитие и физическата дееспособност е в ос-
новата на лечението с кинезитерапия [5].

1. Антропометрично изследване – изследваха се около 40 антропометрич-
ни показатели. Симетричните показатели са измерени от дясната страна на 
тялото:
 кожни гънки – измерването се извърши със специално предназначен за 

целта уред, наречен калипер, с точност 1 мм;
 дължини на тялото;
 обиколки на тялото; 
 диаметри на тялото ;
 физиометрични показатели – телесна маса, сила на ръцете.
2. Определяне на компонентите на състава на телесната маса – изчислиха 

се следните компоненти:
 % телесни мазнини (% ТМ);
 абсолютно количество телесни мазнини (АКТМ);
 активна телесна маса (АТМ);
 мускулна обиколка на мишницата (МОМ);
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 индекс на телесната маса (BMI).
3. Определяне на соматотипа по метода на  Heath-Carter. Соматотипът е 

метод на комплексна оценка на структурата и формата на човешкото тяло на 
основата на 10 антропометрични показатели.

4. Тестове за оценка на физическата дееспособност.
 бягане 30 м за време (сек);
 време за задържане в положение везна (сек);
 коремни преси (максимален брой за 1 мин);
 подскоци на място с високо повдигане на коленете (максимален брой 

повторения до отказ).
При обработката на резултатите се приложи вариационен статистически 

анализ.

Резултати и обсъждане

Физическо развитие
При момчетата по нито един от показателите не се открива статистически 

достоверна разлика между децата със зрителни нарушения и тези от контрол-
ната група. Разликите между деца с увреждания и данните за българското 
население са също недостоверни. При анализа на резултатите прави впечат-
ление по-голямата дължина на тялото на момчетата с нарушено зрение. Това 
може да се обясни до известна степен с разликата във възрастта – слепите 
момчета са по-възрастни с пет месеца, което е от съществено значение при 
подрастващите. Разликата във възрастта дава отражение и върху другите ан-
тропометрични показатеи, особено върху теглото.

При момичетата отново разликите са статистически недостоверни поради 
малкия брой на изследваните, обаче са по-малки в сравнение с разликите при 
момчетата. Ръстът при момичетата с нарушено зрение е по-нисък, а теглото 
е незначително по-високо, при положение, че тяхната средна възраст е със 7 
месеца по-голяма в сравнение с контролната група. Другите антропометрич-
ни показатели също показват известни различия, като повечето от тях са с 
по-ниски стойности при децата със зрителни нарушения. Това съответства на 
по-ниския ръст, като основен антропометричен показател. 

На базата на антропометричните показатели може да се направи заключе-
ние, че децата с нарушено зрение нямат съществени особености във външ-
ната форма и размери на тялото, които да са специфични за тях. Разликите, 
които бяха намерени са продиктувани по-скоро от нееднаквата възраст на из-
следваните в двете групи и на индивидуалните особености на включените в 
проучването деца. Въпреки, че бяха изследвани всички деца в училището на 
тази възраст, не може да се твърди, че извадката е представителна. 

Оценката на физическото развитие включва не само данните за външните 
размери и форма на човешкото тяло, но и за неговите структурни особености. 
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Информация в тази насока се получава от показателите, характеризиращи 
състава на телесната маса. Прави впечатление високият процент на телесните 
мазнини при децата с нарушено зрение – 22,75% спрямо 15,40% при контрол-
ната група и 15,55% по данните за децата от град София. В тази насока се 
получава информация и от BMI. Той също е значително по-висок при слепи-
те момчета. Значителното развитие на подкожната мастна тъкан е свързано с 
по-ниски стойности за мускулните обиколки на мишницата и бедрото. 

Представените данни за състава на телесната маса при слепите момчета по-
казват, че те имат значително развитие на подкожната мастна тъкан и по-слабо 
развита мускулатура. Обяснение може да се търси в евентуално по-ниската 
двигателна активност при тях. Трябва да се отбележи, че групата от 3 деца не 
може да бъде представителна за всички слепи момчета.

При слепите момичета стойностите на ТМ и BMI са по-ниски в сравнение с 
данните за софийските деца и малко по-високи в сравнение с контролната група. 
Това показва, че не съществува съществена разлика между слепите момичета и 
децата с неувредено зрение. Тези резултати подкрепят мнението, че децата с на-
рушено зрение нямат съществени разлики по отношение на общата популация. 

Соматотипът също дава комплексна информация за структурните особе-
ности на тялото. Ендоморфният компонент при децата със зрителни наруше-
ния е много висок – 6,78 срещу 2,85 при контролната група и 2,68 при софий-
ските деца. Тази стойност съответства на високия процент телесни мазнини. 
Мезоморфният компонент не се различава съществено при трите групи. Ек-
томорфният компонент при децата с нарушено зрение е по-нисък в сравнение 
с контролните данни, което е в пряка връзка с високата ендоморфия. Общо 
изследваните слепи момчета се характеризират като мезоморфен ендоморф, 
докато контролната група е с балансирана мезоморфия, а данните за софий-
ските момчета на тази възраст отговарят на ектоморфен мезоморф. 

Резултатите от антропометричното изследване и данните за състава на те-
лесната маса и соматотипа показват значителни разлики между изследваните 
момчета с нарушено зрение и тези с нормално зрение. Според изседователите 
тези разлики се дължат на това,  че извадката не е представителна. На базата 
на толкова малък брой изследвани лица не може да се направи заключение, 
че слепите момчета се характеризират с вече описаното физическо развитие.

В подкрепа на становището за скромното въздействие на нарушеното зре-
ние върху морфологичните особености на човешкото тяло са данните при мо-
мичетата, които не показват съществени различия между слепите и зрящи 
деца. Трябва да се отбележи, че изследваните момичета са повече на брой, а 
следователно и получените резултати са по-достоверни.

Допълнително трябва да се спомене, че не се наблюдава някаква диферен-
циация при децата с различна степен на увреждане на зрението. Обективи-
зиране на това твърдение чрез статистическа обработка на резултатите не е 
възможно, поради малкия брой на изследваните лица.



190

Физическа дееспособност
Бягане 30 м за време (сек.)
При момчетата с нарушено зрение постижението от този тест е статистиче-

ски значимо по-ниско в сравнение с контролната група. Прави впечатление, че 
разликата е твърде голяма – 21,61 сек при опитната група и 7,11 сек при кон-
тролната. При момичетата с нарушено зрение резултатът от теста е също ста-
тистически значимо по-нисък  в сравнение с контролната група, но разликата е 
по-малка – 13,07 сек срещу 7,62 сек. Въпреки, че бягането на 30 метра за време 
по принцип оценява качеството бързина, ние смятаме, че причина за значител-
но по-лошото постижение при слепите деца се дължи на липсата на контрол от 
страна на зрителния анализатор. Децата се чувстват несигурни при бягането, 
независимо, че им се подпомагаше за поддържане на правилната посока чрез 
звуков сигнал. В потвърждение на тези разсъждения са разликите в резултатите 
от теста при децата с различна степен на увреждане на зрението – те са по-лоши 
при напълно слепите деца. Това е едно от обясненията за по-ниското постиже-
ние при момчетата – и трите изследвани лица са напълно слепи. 
Подскоци на място с високо повдигане на коленете (максимален брой пов-

торения до отказ)
Резултатът от този тест е средно 38,00 броя при момчетата от опитната 

група и 45,40 броя при контролната. При този тест значението на контрола 
от страна на зрителния анализатор е по-малко, въпреки, че координацията и 
равновесието имат отношение към изпълнението му. Драстично по-ниското 
постижение при слепите момчета може да се обясни с по-ниската силова из-
дръжливост на долните крайници при тях. Пряка връзка с лошото постиже-
ние има и наднормената телесна маса.

При слепите момичета постижението е също по-ниско, но разликата е мал-
ка и статистически недостоверна. Следователно резултатът при този тест се 
лимитира по-малко от зрението и зависи най-вече от двигателните възмож-
ности на изследвания. В потвърждение на това становище е липсата на разли-
ка между момичетата с различна степен на слепота.
Коремни преси (максимален брой за 1 мин)
При момчетата с увредено зрение резултатите от този тест са отново 

по-ниски в сравнение с контролната група – 19 броя срещу 35 броя, като 
разликата е статистически достоверна. Обяснението на този факт може да 
се търси само в по-ниските им двигателни възможности, без зрението да е 
от съществено значение.

При момичетата с нарушено зрение резултатът от този тест е даже по-ви-
сок в сравнение с контролната група – 30,27 броя срещу 25,27 броя. 
Време на задържане в положение везна (сек)
При слепите момчета времето на задържане в положение везна е значи-

телно и статистически достоверно по-кратко в сравнение с резултата при кон-
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тролната група – 7,33 сек срещу 59,40 сек. При момичетата се наблюдава мно-
го близък резултат – 9,00 сек при опитната група и 52,27 сек при контролната. 
От тези резултати става ясно, че изпълнението на упражнения, които изис-
кват координация и особено равновесие, е значително затруднено при слепите 
деца. По тази причина при тях трябва да се обръща особено внимание към 
развитието на това двигателно качество.
Сила на ръцете
Силата на дясна и лява ръка е незначително по-ниска при момчетата от 

опитната група, като разликата спрямо контролната група е статистически 
недостоверна. Обратното, при момичетата силата на ръцете е по-голяма при 
слепите деца в сравнение с контролната група, но отново разликата е недосто-
верна. Това показва липса на съществена връзка между зрението и развитието 
на силовите показатели.

В заключение може да се каже, че при децата с увредено зрение има огра-
ничение на тези двигателни качества, за които зрителният контрол при из-
пълнението на движенията е от съществено значение. В най-голяма степен 
страда равновесието, координацията, бързината на придвижване в простран-
ството. Силовите възможности на слепите деца не са ограничени. От значе-
ние за развитието на двигателните качества при децата с нарушено зрение е 
и двигателният им режим, а също така и тяхната морфологична характерис-
тика. Например, ограничението в двигателния режим и наднормената телесна 
маса се отразява негативно върху двигателните възможности. Това обяснява и 
по-ниските резултати при изследваните от нас момчета.

Изводи и препоръки

1. Физическото развитие на изследваните момчета с нарушено зрение се 
характеризира с по-силно развитие на подкожната мастна тъкан и с по-изра-
зения ендоморфен компонент на соматотипа.

2. При момичетата с нарушено зрение не откриваме съществени особе-
ности във физическото им развитие, които да ги отличават от зрящите деца.

3. Според нас нарушеното зрение при децата не е причина за формиране 
на характерни особености във физическото им развитие.

4. При изследваните от нас момчета с нарушено зрение има дефицит в 
развитието на повечето двигателни качества – бързина, скоростно-силова из-
дръжливост, равновесие и координация, като причина за това е не само зри-
телното увреждане, но и наложените им трайни ограничения на двигателния 
режим и наднормената телесна маса.

5. При момичетата наблюдаваме дефицит в развитието само на тези дви-
гателни качества, които са пряко свързани със състоянието на зрителния ана-
лизатор – равновесие и координация, а също и трудност в изпълнение на дви-
женията изискващи добра пространствена ориентация.
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6. Физическото възпитание и спортът имат огромен потенциал за подпо-
магане на процеса на интеграция на хората с увреждания. Само компетентни 
специалисти могат да изяснят причините за неразположенията и да предло-
жат подходящ възстановителен и профилактичен режим.   

7. Проведеното изследане ни позволява да препоръчаме обогатяване на 
програмите по физическо възпитание и спорт в училищата за деца с нарушено 
зрение. Допълнително трябва да се акцентира върху развитието на равнове-
сието, координацията и пространствената ориентация. По-добрата физическа 
дееспособност е условие за пълноценна психосоциална интеграция и профе-
сионална реализация на слепите деца. 
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MIGLENA BAHCHEVANOVA. DANCESPORT – SPORTS AND ART

Абстракт: Спортните танци са естетически вид спортносъстезателна дейност, поя-
вила се на определен етап от историческото развитие на човечеството. Като танцово из-
куство и вид състезателен спорт – две взаимно допълващи се общественополезни соци-
ални дейности, двигателната изява в спортните танци се характеризира с овладяването на 
богат арсенал от строго дефенирани базови и комплексни двигателни акции. Te изискват 
прецизна точност и сихронизация от системата партньор-партньорка (танцовата двойка), 
както и ярко подчертана индивидуалност в изпълнението, очертаващо стила на танцьор-
ите. Успехът е свързан с организация на подготовката с различни тренировъчни средства 
и методи за въздействие с цел постигане на подчертана емоционална интелигентност на 
изпълнението на танца. Развитието на спортните танци като спорт и изкуство е свързано с 
основните фактори на успешния учебно-тренировъчен и състезателен процес.

Ключови думи: спортни танци, изкуство, емоционална интелигентност, артистич-
ност, естетичност, музика, качества.

Abstract: Dancesport is an aesthetic type of motor and competition activity that emerged at 
a certain stage of the historical development of dance art and sport as two complementary socially 
benefi cial social activities. The performance in dancesport is characterized by a rich arsenal 
of well-defi ned basic and complex motoring actions. They require precision and synchronicity 
from the partner-partner system (the dance couple), as well as a distinct individuality in the 
style of performers. Success is related to organizing training with different training means and 
methods with aim to achieve visual performance of the dance. The development of dancesport, 
such as sport and art, is related to the factors of successful training and competition activity.

Key words: dancesport, art, emotional intelligence,artistry, aesthetic, music, qualities, 
preparation
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Увод

Студията е посветена на спортните танци като подчертано емоционални 
и естетически вид спортносъстезателна дейност. Посочени са различни тео-
рии за връзката между танците и изкуството, както и конкретните прояви на 
естетичното в спортно-танцовата дейност. Проследяват се традициите в раз-
витието на състезателното танцуване, прието и утвърдило се като артистичен 
спорт под наименованието „спортни танци“, съдържанието и специфичните 
характеристики на високоинтензивната и динамична двигателна дейност. Ак-
центът върху конкретни изследвания на състезателни двойки с висок клас 
разкрива спортно-педагогическата и психична същност в спецификата на 
спортните танци, факторите за успешна тренировъчна и състезателна дей-
ност и др. 

Цел, задачи, методика, организация 

Целта на настоящата студия е разкриване на същността на спортните тан-
ци като спорт и изкуство.

Задачи:
1. Теоретичен анализ на някои основни понятия.
2. Историческото развитие на спортните танци като естетичен спорт.
3. Фактори за успешна учебно-тренировъчна и състезателна дейност в 

спортните танци.
4. Проследяване на данни от изследвания, свързани със спецификата на 

спортносъстезателните изяви на танцовия тандем.

Естетичното в спорта

Концепцията за връзката между спорт и изкуство е дискусионна. Действи-
телно спортът – при своите върхови изяви – в много отношения е родствен с 
изкуството, тъй като всяко виртуозно изпълнение доставя естетическа насла-
да. Това преживяване на наслада е двустранно: от една страна то предизвиква 
у зрителите възхищение, истинско удовлетворение и заразява с възникването 
на подтик, желание за лично включване в занимания със спортни танци; от 
друга страна, самите изпълнители преживяват сложни възвишени чувства от 
вживяването в емоционалния израз на споделеното взаимодействие между 
партньорите.

За разлика от танците, при спорта това емоционално преживяване и съпре-
живяване по време на изпълнението липсва – влаганите усилия в стремежа 
за максимално постижение се съпровождат с ярко изразено напрежение, кон-
центрация на вниманието, намиране на оптимално решение на проблемната 
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ситуация – едва след финала „избухва“ емоцията, аплодисментите, удоволст-
вието одухотворява и възвисява участници и зрители. Като цяло обаче спор-
тът не може да се отъждестви с изкуството. Спортът не пресътворява дейст-
вителността, т.е., не създава художествена образност – спортът е прагматично 
насочено изпълнение и по-елитарен в сравнение с изкуството, насочен е към 
постигането на конкретен резултат, рекорд, което само по себе си е уникално 
неповторимо [17].

Друго разбиране за естетичното в спорта, което представлява основателен  
интерес, се свързва с естетическите преживявания [6, 29, 10, 21]. Авторите 
поддържат становището, че за да възникнат подобни вълнения е необходимо: 

• двигателното действие да е високо автоматизирано, съвършенно изпъл-
нено; 

• спортистът се стреми към постигане на максимален ефект в действията, 
т.е., пределно да се концентрира върху изпълнението, като интегрира всички 
свои възприятия и съсредоточи вниманието си към ефективното, качествено 
изпълнение на движенията.

Приемлив е възгледът на [21], че естетичното преживяване зависи от ни-
вото на вживяване на изпълнителя в изпълнението. То може да се дефинира 
като динамичен процес на интензивна интелектуална дейност в резултат на 
интегриране на възприятията и представите на въображението и емоционал-
ната памет. Авторът смята, че в този случай емоционалното състояние на ин-
дивида се изостря, а вниманието се насочва към изразителността  на движе-
нията. Според автора естетическото преживяване може да е налице у самия 
спортист, но то се открива и у наблюдаващите – публиката, съотборниците, 
опонентите. Способността да се възприеме и оцени движението като красиво 
е критерий за неговия перфекционизъм. 

Основателно някои изследователи [6, 10] свързват естетиката в спортната 
активност и поведение главно с качеството на изпълнение, с насочеността 
към самия процес на успешна реализация на действията, а не единствено с 
резултата. Те свързват „качественото изпълнение“ с нивото на техническата 
подготовка, представяща специфичните акценти на всеки (вид) танц. Не слу-
чайно на гр. ез. „техника“ (texne) означава изкуство. Именно това изпълнение 
на дадено движение – двигателен навик или поредица от свързани сложни 
двигателни действия  привличат публиката, за да наблюдава и да се наслажда-
ва на виртуозното изпълнение – със своя специфика във всеки вид спорт. Спо-
ред тези автори търсенето на красиви и изразителни движения предполага 
също така и вътрешна рационалност и хармония между отделните елементи. 
Разнообразието, вариативността на движенията в специфични ситуации, ин-
дивидуалното модифициране на тяхната структура са важни и необходими 
за постигане на естетическото въздействие и привлекателност в отделните 
спортни дисциплини, което е основното в спортните танци.
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Редица (съвременни) автори насочват вниманието към темата за естети-
ческата специфика на спорта, наблягайки върху зрелищния и атрактивен ха-
рактер на спортните прояви, особено характерно за спортните танци [2, 5, 
8, 9, 11]. Така напр., Bemard споделя идеята за атрактивността на спортното 
състезание и въздействието ѝ върху публиката, която се разделя със своите 
любимци с будна радост и продължително преживяни емоции. На състеза-
телния дансинг се наблюдават именно красотата в костюмите, прическите, 
актьорското майторство на танцьорите, придавайки специфичен характер на 
всеки танц. 

Промяната в спорта се разглежда като резултат от процесите, наблюдава-
ни в индустриалното общество, определяно като „общество на спектакъла“. 
Bemard подчертава, че в стремежа към по-голяма зрелищност спортът засил-
ва театралността и драматичността. Като основни причини за наблюдаваното 
явление се сочат високите постижения, майсторското и виртуозно техническо 
изпълнение на спортистите. 

Германските автори Charreton, Gebauer и Hortieder разглеждат някои от 
характерните черти на съвременното спортно състезание като внасят и ес-
тетическия момент. Състезанието се противопоставя на всекидневието, с 
удоволствието и богатите емоционални преживявания на зрителите. От дру-
га страна, неговото протичане понякога се свързва с грубост и агресивност. 
Авторите смятат, че завладяващата сила на спортните прояви е резултат както 
от поведението на атлетите, така и от реакцията на публиката. В спортни-
те танци също се наблюдава борба за надмощие на дансинга. Излизайки на 
дансинга, двойките се борят за заемане на най-удобно място за започване и 
разпределение на своите хореографии. Танцувайки, те търсят начини да се 
откроят чрез своите танцови умения и често се наблюдават сблъсъци между 
тях. Професионализмът се вижда в проявата на „флоркрафт“ (умението да се 
избегне физическия контакт между танцуващите двойки). Зрителите и съди-
ите виждат това, възприемат го естетически, възхищавайки се на танцьорите.

Естетическите характеристики на спорта и възможностите му за естетиче-
ско изразяване се разглеждат и от някои български автори. Тодоров [24, 25] 
насочва към естетичността в спортната дейност и нейните множество проя-
ви. Той посочва, че самото изпълнение на движенията, както и участието в 
състезания се съпровожда от емоционални и естетически преживявания от 
най-различен характер – от изживяване на наслада и удоволствие до неудо-
влетвореност. Попов [22] свързва стремежа към съвършенството с правото на 
спорт, изразено в спортното постижение. Авторът подчертава, че „културното 
право на висококласен спорт е правото на индивида да развива в тренировка-
та и състезанията своята възпитаност и образованост, своята нравственост и 
хуманност“.
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Можем да обобщим, че спортът е специфична човешка дейност и, наред 
с многобройните характеристики, притежава и естетически характеристики 
[28]. Главните особености на спорта са естетичното и красивото в лекотата, 
с която се изпълняват движенията, тяхната непринуденост, музикалността 
и изяществото. Красотата намира непосредствен израз и в телосложението, 
във фигурата на спортиста. Милева [17] подчертава връзката между спорта 
и изкуството, сходството и близостта между тях, като изтъква общността на 
техните характеристики. Различието е в това, че при спорта  оценката се дава 
от спортните съдии.

Разгледаните автори защитават своите позиции, че спортът се родее с из-
куството. В много отношения неговото родство с изкуството свързваме с ес-
тетическата наслада, която задоволява, одухотворява и възвисява участниците 
и зрително въздейства на зрителите. Независимо от прагматичността в срав-
нение с изкуството, спортът е насочен  към конкретен резултат, постижение, 
което само по себе си е неповторимо.

Развитие на танцовото изкуство

От незапомнени времена човешките общества прибягват до танца като 
средство за изразяване на своето духовно, социално-политическо и културно 
израстване. Поради тази причина значимостта на танца в различните обще-
ства е различна, тъй като влаганият смисъл е различен. Богатите изразни сред-
ства при танците го сродяват с културните традиции на конкретната общност. 
Така, докато в някои случаи може да бъде израз на радост, надежда, устрем, 
гняв, омраза, тъга или болка, в други танцът е символ на преобразяването на 
обичайните, функционално-експресивни движения в движения от друг, по-
висш разред. Charles, [4] подчертава именно тази нова структура на движе-
нията като културни ценности, изключителни по своето естество и предназ-
начение. Така танцът се определя като повторяеми ритмични движения на 
тялото, специфична форма на комуникация и изразителност, изпълнявани под 
съответния музикален съпровод. Съществената характеристика на човешкото 
общество е, че танцът е като традиционните одежди, носени различно от хора 
в различни общества и с различна цел. От раждането до смъртта танцът слу-
жи като „пътепоказател“ на човешката активност и житейския път към една 
по-добра, мирна и удовлетворителна човешка активност.

С основание посочените автори очертават следната богата, същностна ха-
рактеристика на танците като:

• овладян и контролиран емоционален „отдушник“, чиято изразителна 
форма отразява космологичното възприемане на света; 
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• съзидателно изживяване, продължение и обогатяване на речта и жеста, 
което добавя смисъл от по-висш разред за невербално общуване с редица тър-
жествени събития; 

• начин за предначертаване кулминацията на всяка успешна дейност;
• предизвикателство, което генерира алтернативна реалност пред властта 

и авторитета; 
• общностна реакция пред лицето на криза, чрез която се пресъздава ред в 

хаоса; 
• поредица от трансформации, която периодично разрешава една присъща 

социална дилема.
Приликите между танца и спорта надхвърлят техните различия. Участни-

ците и в двата вида дейности се обучават да пътуват по-бързо и по-далеч, до-
като се движат с повишен контрол [15, 19]. Танцьорът и спортният участник 
работят, за да успеят да разширят „речника“ на движенията си, за да могат да 
използват конкретно действие, когато ситуацията го изисква. За тази цел био-
механичните анализи се използват от физически възпитатели в продължение 
на много години, за да помогнат на учениците си да се научат.

Неделимо от танцовото изкуство е музикалното изкуство – те взаимно се 
допълват, обогатяват и си взаимодействат, подчертавайки значението на хар-
монията в човешката активност. Музикалното изкуство е звуково и се развива 
във времето, всичките му изразни средства са темпорални. Танцът се развива 
във времето и пространството и следователно, притежава всички темпорални 
изразни средства, както и музиката, но и такива, които са свързани с негова-
та пространствена природа, характерни за изобразителните изкуства. И двете 
изкуства съществуват и се развиват самостоятелно, като значително по-ви-
соката условност (многозначност), всеобхватност и непосредственост на 
въздействието на музиката върху човека са довели до нейното изпреварващо 
развитие и водещото ѝ място в йерархията на човешките изкуства. Така взаи-
модействието между музиката и танца обогатява и двете изкуства, придавай-
ки определена конкретност на музиката за слушателя и засилва въздействието 
на танца върху зрителя. В случаите, когато въздействието на музиката върху 
слушателя се проявява основно като стимул за неговото движение, казваме, 
че музикалното произведение има танцов характер, т.е., основната функция 
на танцовата музика е стимулирането на танцово движение. Когато, обаче, 
това въздействие е много по-широко и многопластово, танцът се явява като 
съпътстващ, а не основен продукт на това въздействие. В тези случаи казваме, 
че е налице музикално-танцово произведение, в което танцът се превръща в 
допълнително изразно средство за предаване идеята на автора. И в двата слу-
чая на синтез, обаче, водещият компонент е танцовата образност на музика-
та, тя е „грабващата“, заразителна сила, която печели зрителя не по-малко от 
изпълнителя. Съществуват две полярни разбирания за принципите, по които 
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трябва да се осъществява взаимодействието между музиката и танца. Първата 
и по-популярна теза е, че за създаването на по-голямо въздействие върху зри-
теля, танцът трябва да „покрива“ напълно музиката, т.е. музикалната и плас-
тичната линия трябва да съвпадат, колкото е възможно повече, като стигат до 
едно образно сливане, „припокриване“. Водещ принцип в тази теория е пъл-
ното съвпадение на мелодичната динамика в линия на музиката и пластична-
та „линия“ на танца. Обратната теза, защитавана предимно от композиторите 
е, че за засилване на въздействието не е нужно танцът да дублира музиката, а 
по-скоро обратното. И двете разбирания, обаче, са крайни и не способстват за 
създаване на единство между музиката и танца [15].

Танцовото изкуството винаги дава възможност за изразяване и подчерта-
ване на индивидуалността на изпълнителя, когато осъществява различни по 
ритми и настроение танци (плавни, лирични или бурни, темпераментови и 
пр.), танцьорът съзнателно или неволно изразява в тях особеностите на собст-
вения си темперамент, характер и способности.  Неизчерпаемите възможнос-
ти на пластиката на човешкото тяло са факторите, които диктуват и създават 
хореографията в продължение на много векове; изпълнителите са тези, които 
със своя талант шлифоват и развиват изразителните, експресивни танцови 
движения [20]. Тази оценка на авторите разкрива неограничените възмож-
ности на съвременното танцово изкуство да дава реален обективен образ на 
върховите постижения на музикалното изкуство (Сивицкий). Именно тези об-
рази определят артистичността на танца като изкуство.

Танцът е съвкупността от човешките движения, които се изграждат в прос-
транството и времето и се характеризира с определени качества. Средата и суб-
станцията на танца е движението, а артистичният инструмент е човешкото тяло.

Танцът е едновременно изкуство и състезателен вид спорт, според екс-
пертите, които с основание твърдят, че за това убедителните доказателства са 
много. Всеки танц има свой определен алгоритъм, а артистичността на тан-
цьорите се оценява поотделно и в различна степен [30]. 

Танцът е артистично изкуство, когато неговата основна функция е заба-
влението (доставянето на естетическа наслада) на определена аудитория. В 
процеса на историческото и културно развитие на танца възникват и се съхра-
няват или изчезват нови и нови танцови форми. Такава форма са и социалните 
салонни танци, които не само не изчезват, но развиват и своя нова, непри-
съща на останалите танцови форми функция – състезателна. Тази функция 
обособява и нова танцова форма, наречена „спортни танци“, чието развитие 
се определя и стимулира както от законите на изкуството, така и от тези на 
физическата култура и спорта [1, 15].

Всеизвестно е, че танцът като съзнателна и експресивна двигателна дейност 
на човека се е появил още в зората на неговото съществуване, далеч преди по-
явата на членоразделната реч. Поради това и до ден днешен езикът на тялото и 
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поезията, създавана чрез него и наречена танц, си остава единственият универ-
сален комуникативен език между хората. В огромното разнообразие от танцови 
форми и стилове, съществували до днес, ярко се открояват със своята жизне-
ност и устойчиво развитие фолклорът, балетното изкуство и полулярният, об-
ществен (или т.нар. социален) танц. Именно от изворите на последния – през 
отминалия 20 век – се заражда, развива и разпространява почти в цял свят яв-
лението състезателно танцуване. Започнало със състезания между най-добрите 
изпълнители на популярните по това време (1907–1920 г.) танци – Валс, Танго, 
Фокстрот и др., днес, след близо един век развитие, състезателното танцува-
не е една мащабна, организирана и структурирана международна индустрия 
в областта на двигателната дейност на човека, практикувана с цел забавление, 
физическо укрепване, усъвършенстване и състезание, каквато е и всеки спорт.

Танцуването по двойки като танцова форма възниква в Европа през 15-ти 
век с богато разнообразие от енергични стилове за интерпретации на същест-
вуващия фолклор от танцови майстори през този период. Тези нови танци, 
весели и живи по своя характер, се развиват първо като социална забава на 
тогавашната аристокрация във Франция и Италия, като постепенно обхващат 
всички европейски аристократични дворове, а в следващите векове – и обще-
ството на зараждащата се средна класа [15].

Първоначално се появява соло-танцът за предаване на информация, наред 
с радостта или тъгата, а след това, понякога несъзнателно, включва и прими-
тивна музика като средство за комбиниране на възприемане на естетическа и 
семантична информация, включена в техния танц и други. Има и групов танц, 
но този масов танц вече е не само семантичен, но и по-емоционален, изразя-
ващ общата радост от победата или плячката, скръбта за загубата на племена, 
края на жетвата, сватбата, раждането на дете и др.п. Това е ритуалният танц.

В същото време танцът е носител и на социални черти. С настъпване на 
заседналия начин на живот и разделянето на групите, танцът по двойки се по-
явява като една от масовите форми, изразяваща друга обективна реалност на 
обществото – отношенията  и нестандартният начин на общуване и взаимо-
действие между двата пола. Първоначално това е израз на мъжката и женска 
връзка, но по-късно танцът става емоционален израз на отношенията между 
двама души – мъжът и жената като партньори.

Ето защо понятието „спортни танци“, което възниква и се утвърждава през 
90-те години на миналия век като наименование на този сравнително нов „ар-
тистичен“ спорт,  добива широка популярност, отразявайки дуалистичното 
съдържание и съвременното състояние в развитието на състезателното тан-
цуване на т.нар. международен стил бални (салонни) танци – Валс, Виенски 
Валс, Бавен Фокстрот, Куик-степ и Танго и латиноамериканските танци Сам-
ба, Ча-ча-ча, Румба, Пасо Добле и Джайв. 
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В България през 1995 г. Българската федерация по спортни танци (БФСТ) е 
регистрирана като спортна федерация в МС. Оттук нататък тя развива спорт-
ните танци като вид спорт. Дейставащте клубове и колективи по състезателни 
танци се регистрират като спортни клубове, а организираните от тях конкурси 
по танци се превръщат в състезания по спортни танци, чиято популярност 
сред младите хора и децата нараства непрекъснато [1, 15]. 

Платон, древният гръцки философ, обобщава: „Танцът е дар от боговете“. 
Танцът изисква и много усилия и отдаденост, за да се превърне в артистична 
форма. Танцьорите внимателно и подробно анализират всеки аспект на всеки 
танц, за да изпитат и предадат заслуженото удовлетворение от начина, по който 
се изпълняват всеки елемент от движенията, в такт с музиката – трудно, но до-
стойно и прекрасно, желано от всички  предизвикателство [1].

През последните години вече се провеждат и състезания за соло момичета. 
Това нововъведение в СТ мотивира в по-голяма степен танцьорките, които 
нямат партньори. Специалистите в СТ бяха принудени да въведат тази нова 
състезателна категория поради липса на момчета – танцьори. От 2018 г. вече и 
студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ имат възможността да се насладят 
на магията на спортните танци, да усетят тяхната спортна специфика, както 
и да се насладят на прекрасната музика, която въздейства положително върху 
тяхното физическо и емоционално състояние. 

В съвременните условия спортните танци са в атрактивен високо дина-
мичен спорт, който изисква много повече от придаване на красота и грация в 
движенията. Акцентира се на физическата подготовка, съчетана с висока ско-
рост на придвижването по дансинга и перфектен синхрон с партньора, вне-
запни атрактивни движения и пози, където партньорите показват изкуството 
да „играеш с музиката“, своята артистичност, а в същото време  придаващи 
лекота и стил в танцуването по между си.

Съдържание на спортните танци

По цял свят все повече хора  участват в групови занимания по танци с цел 
елиминаране на стреса и безпокойството, а и като забавна дейност за свобод-
ното време на цялото семейство. Влизайки в залата, те откриват, че танците 
са голямо преживяване, но се оказва, че не е толкова лесно, както изглежда. 
Появяват се предизвикатеслтва, към които трябва да се приспособят. Затова 
танците изискват голямо търпение, постоянство и настойчивosт, за да изпи-
таш това удовоолствие и удовлетворението, към които всички се стремят, из-
лизайки от танцовата зала.

Спортните танци са прекрасно занимание, в което много хора от цял свят и 
от всички възрасти искат да се присъединят. Те могат да се посещават за съз-
даване на социални приятелски контакти и наслаждаване от самото изпълне-
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ние на собствените движения пред огледалото с ритъма на прекрсната музика, 
но могат да се практикуват и с цел състезателна дейност.

За всеки начинаещ танцьор, влизайки в залата, танците са нещо ново, пре-
живяване, което ще доведе до положителни емцоии. Оттук е необходимо да се 
посещават танцовите тренировки поне 3 пъти седмично, за да се задържи тази 
еуфория и да бъде увенчана с прогрес. В рамките на половина година обикнове-
но се добива познание в най-общи линии за стиловете и видове танци, създава 
се една първоначална двигателна култура, добива се познание за основата на 
техниката и как ще протичат тренировките, за да има добри резултати. 

В действителност, спортните танци в основата си са предназначени за 
сформиране на танцови двойки (партньор и партньорка), които след дългого-
дишен труд да се изявяват на танцови национални и международни състеза-
ния. Те показват своите умения, което може да бъде както с цел забавление и 
удоволствие от близкия контакт на танцуване и взаимоотношенията с другия 
пол, така и  възнаграждаващо, ако тренировъчната и състезателна подготовка 
бъдат построени правилно.

В спортните танци, както и във всички други видове спорт, всичко се свежда 
до практикуване и колкото е възможно по-усилена работа, за да се постигнат 
възможно най-добри резултати,  но тук действията на единия партньор зависят 
от другия. Съвместната работа може да е много удовлетворяваща и резултатна, 
но трябва да се отделя време за пълно отдаване, да се намери правилният под-
ход, който да е съобразен според възможностите на всяка танцова двойка.

В България подготовката в тренировъчната зала не е достатъчно условие, 
за да станеш по-добър танцьор. В последните години състезателите, които 
взимат предимно частни уроци от български и най-вече от чуждестранни тре-
ньори,  достигат все по-голямо майсторство на танцуване. След тези уроци е 
необходимо упорита работа, големи физически и психически усилия, пълно 
фокусиране върху инструкциите на треньора, докато неговите задачи бъдат 
изпълнени. Това за съжаление не винаги се случва, някои танцови двойки 
след индивидуален урок нямат време да работят самостоятелно, без треньор, 
поради липса на осигурена танцова зала, други не желаят, защото смятат, че 
са постигнали съветите на треньора, а трети тренирайки, стигат до влошени 
взаимоотношения и оттам приключват  танцовата тренировка. 

По време на състезания, провеждани в България, изпъква по-доброто тан-
цуване именно на тези танцови двойки, взимащи индивидуални уроци. В 
България само тези танцови двойки, при които и двамата партньори са дос-
татъчно старателни, отговорни, упорити, съвестни, борбени, с отличаващо 
се сценично поведение, с безупречно отношение към родители и треньори, с 
по-големи финансови възможности и осигурена качествена материална база, 
успяват да предадат на зрителите изкуството на спортния танц – лекота, тех-
ничност и стил. А от своя страна незаменим фактор към успеха при младите 
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танцови двойки са самите родители, приятели, спонсори, треньори, които са 
готови да се отдадат на една цел и чистосърдечно, спрямо възможностите си 
да дадат своя принос към развитието на спортните танци в България.

Спортните танци са спорт, защото са предназначени за хора, които са мно-
го атлетични. Извършват се динамични, внезапни движения, които са интен-
зивни и силни, с кратки спирания. Тези моменти са както атрактивни, зре-
лищни, така и голямо предизвикателство за всички двойки. Представянето 
на такова ефектно танцуване е част от подготовката на танцьорите и е необ-
ходимо специално фокусиране на партньорите върху всяка отделна задача в 
тренировката, за да може танцуването да става все по-добро и атрактивно.

Това е моментът, в който състезателният ефект се задейства – „влиза в 
сила“. Докато танцовите двойки стигнат до етапа на високото спортно май-
сторство, където ясно се вижда изкуството на спортния тенц – да владееш 
тялото си, играта с музиката и публиката, синхрона и аурата между мъжа и 
жената, те трябва да овладеят всички тънкости във всички 10 или 5 танца, в 
зависимост от избора им, за да стават все по-добри, да изпробват всякакви 
подходи, докато намерят своя, удовлетворяващ двамата партньори, както в 
техническо, така и в емоционално естество. Колкото повече двойките се до-
ближават до професионалното танцувне, толкова удоволствието и удовлет-
ворението стават все по-големи и те започват да отделят все повече време на 
този спорт. За да достигнеш върховете се изисква пълна посветеност.

Спортните танци имат своя културен, театрален подход, както е свирене-
то на даден инструмент или изпълнението на песен. В същото време танцът 
е начинът, по който се представяме пред другите, по-емоционални или не, 
по-скромни или по-самоуверени, по-добри или по-лоши. Това представлява 
презентацията на танцовите двойки и е част от съдийските оценки.  

Спортните танци са спорт, но и изкуство.  Те са предимно състезателни, 
но от друга страна фокусът също е насочен в голяма степен към съчетаване 
на музиката, движението и самото представяне. По пътя към търсения про-
грес, частните уроци са съществена част от подготовката, но това, което има 
огромно значение също е себеизразяването и наслаждаването по време на 
танца. Така спортните танци стават великолепна форма на изкуство, която 
стимулира хората по цял свят да я практикуват с цел по-добра стойка, разви-
тие на музикалността и двигателните умения на дансинга – все компоненти, 
които са и неизменна част от танцовия напредък.

Руските специалисти Кочерин и Буранова [14] се спират специално на ес-
тетичната изразителност в спортните танци, подчертавайки тяхното богато 
съдържание от:

• връзката със спорта и изкуството;
• голямото разнообразие от ритми;
• изява на творческата индивидуалност;
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• двигателна и емоционална интерпретация на музикалното въздействие;
• разнообразие от латиноамерикански и стандартни танци.
Голямото разнообразие от ритми разкрива връзката на спортните танци със 

спорта и изкуството, където се проявява двигателната и музикалната интер-
претация на танцьорите, придаващи техничност, зрелищност и атрактивност 
на спортния танц. Кочерин, Буранова [14] са убедени: творческият подход 
към композирането на спортния танц се проявява във формирането на чув-
ство за индивидуален стил, основано на финото чувство за пропорционалност 
на танцовите движения с мелодията, собственото емоционално състояние и 
мирогледа. Реализацията на творческия потенциал на танцьора осигурява ра-
ционален избор на средства за изразяване на широк спектър от елементи на 
хореография, художествена гимнастика, танцови движения, скокове, завои, 
ротации, динамични пози, жестове, изражения на лицето, които имат опреде-
лен смисъл и логично завършване.

Класификацията на спортните танци (СТ) като спорт се базира на следните 
принципни положения, изясняващи и определящи същността и функциите на 
съвременния спорт.

1. СТ са обществено явление, при което физическата дейност влиза в основ-
ното им съдържание, но резултатите от практикуването им не се изчерпват само 
с подобряване на физическото развитие и дееспособността на занимаващите се 
с тях, а дават косвено отражение и върху останалите сфери на материалния и 
духовния им живот, превръщайки се в тяхна „биологична“ и „социална“ норма.

2. Практикуването на СТ има състезателния характер на двигателна дейност 
с крайна цел достигане на високи спортни постижения при участие в различни 
състезания (национални, континентални и световни шампионати) – критерий 
за усъвършенстване на специфичните двигателни умения в този спорт.

Въпреки почти вековната история на състезателното танцуване, СТ са 
сравнително отскоро (1997) член на семейството на олимпийските спортове, 
получавайки признанието на МОК и правото да кандидатстват за включване 
в програмата на летните Олимпийски игри. В условията на все по-засилваща-
та се конкуренция и комерсиализация във всички спортове, международните 
успехи, в това число и в СТ са немислими без използването на научен подход 
за решаване на огромния и разнобразен кръг от въпроси, които стоят и ще 
възникват във всекидневната тренировъчно-състезателна практика на спорти-
стите и спортно-педагогическите кадри по СТ. В тази връзка е неизбежно, а и 
безусловно необходимо спортносъстезателният процес в СТ да бъде подлаган 
на системен, последователен и задълбочен анализ с методите и средствата на 
спортната наука, който да разкрива основните биомеханични, физиологични 
и психологични характеристики на този динамичен, артистичен спорт. Това 
ще позволи на специалистите да създават адекватни програми и оптимални 
управленски модели за неговото развитие [15].
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„Спортните танци са не само физическо упражнение, но и пълноценно 
изкуство – начин за предаване на емоции, което позволява да се научите да 
усъвършенствате и владеете тялото си перфектно“ [12]. На спортните танци 
са присъщи грациозността, изяществото, одухотвореността [15, 27].

СТ са специфична двигателна дейност, която по своята същност и съдър-
жание е вид танцово изкуство, чиито изпълнители – танцови дуети от цял 
свят, се състезават помежду си на основата на общоприета и строго регламен-
тирана техника в рамките на стройно организирана международна система 
от състезателни правила, състезания и шампионати. По тази причина учеб-
но-тренировъчният процес в артистичен спорт като СТ обхваща и въпроси-
те от теорията и практиката на танцовото изкуство, които са от съществено 
значение в поетапното изграждане на необходимия комплекс от качества у 
състезателите – атлетични, изпълнителски и артистични. С особена сила това 
важи за  етапа на високото спортно майсторство. Подходът към СТ като към 
артистично изпълнение изисква естетическо отношение към създаването и 
изпълнението им както от страна на самите изпълнители, така и от страна на 
подчертано емоционалната грамотност на спортните педагози и треньори по 
танци. Очевидно е, че този подход изисква не само танцови тренировки, но и 
още нещо повече, което основателно можем да наречем танцово образование 
или танцова култура  [15].

СТ са обособени в две основни дисциплини: стандартни танци (СТТ) и ла-
тиноамерикански танци (ЛАТ). Двете дисциплини се различават както по фор-
мата на изява на състезателите, така и по характера на двигателната им дейност.

В СТТ състезателите се изявяват в тандем (мъж-жена), чието движение 
представлява, образно казано „движение на двама души като един, в пълен 
синхрон помежду си и с музиката“. Партньорите са непрекъснато в близък 
физически контакт – т.нар. стандартен хват. Състезателните танци са пет на 
брой: Валс (бавен), Фокстрот (бавен), Куикстеп (бърз), Виенски валс (бърз) и 
Танго (бързо). Първите четири се характеризират с т.нар. суингов (махалопо-
добен, с издигания и спускания на ОЦТ) характер на движението на танцо-
вата двойка, а последният – с равен характер на движението (без промяна на 
височината на ОЦТ).

В ЛАТ състезателите също се изявяват в тандем, но при тях движението на 
партньорите в двойката е до голяма степен самостоятелно, без ограничението 
на близкия физически контакт, който тук е значително по-свободен, а поняко-
га дори липсва. Състезателните танци са пет: Самба (бърз), Ча-ча-та (бърз), 
Румба (бавен), Джайв (бърз) и Пасо Добле (бърз).

Характерна особеност на двигателната дейност в различните танци е, че тя 
има определено интервално-променлив характер и следователно задачата за 
нейния биомеханичен анализ е изключително трудоемка. Основната предпос-
тавка за постижение в СТ не е нито само силата, нито само скоростта, нито 
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само издръжливостта, а по-скоро техниката, изградена на базата на сложен 
комплекс от всички тези физически качества, плюс, разбира се, гъвкавост, 
ловкост, координационни способности и др. В този смисъл биомеханичният 
анализ би могъл и следва да се използва в СТ именно за усъвършенстване 
на техниката на изпълнение на определени конкретни движения – фигури 
(най-често с висока трудност) както индивидуални, така и най-вече на взаи-
модействащите си тела на състезателите [15]. Авторът сочи, че естетиката и 
артистизмът в СТ са пряко свързани с духовността на танца като двигателна 
дейност. Формите на телата на танцьорите и всички останали характеристики 
на движенията им са естетични и разкриват, както красотата на взаимоотно-
шенията между мъжа и жената, така и артистизма на проявление на личността 
на спортистите. Изпълненията на най-добрите състезателни двойки по СТ са 
образци не само на високо спортно майсторство, но и на артистизъм и изпъл-
нителско изкуство. Те по нищо не отстъпват на най-добрите „па-дьо-дьо“ в 
класическия балет. Ето защо СТ се възприемат като един наистина артисти-
чен спорт [15]. 

По своята същност СТ са вид танцов жанр, а по начина на практикуване-
то им, организацията и провеждането на подготовката на състезателите те са 
близки до такива естетически видове спорт като художествената гимнастика, 
фигурното пързаляне и др. Освен от естетическа гледна точка, те могат да 
бъдат разглеждани и като специфична проява на онези физически качества и 
двигателни умения, които се култивират най-пълно с методите и средствата 
на гимнастиката – сила, издръжливост, гъвкавост, ловкост и др. [1, 15]. 

Танцът е вид изкуство, при което формите му се създават чрез пластични и 
ритмични движения и непрекъснато променят изразителните позиции на чо-
вешките тела. Танцът е неразривно свързан с музиката, емоционално-образ-
ното съдържание, което се въплъщава (намира) в неговото собствено въплъ-
щение в неговата хореографска композиция, движенията, фигурите. Самата 
концепция за танца има различен, по-дълбок смисъл от съвременния термин 
„хореография“, отразява същността на гръцкия ѝ корен („chorey“ – „движе-
ние“ [20]. Авторите подчертават, че спортните танци съчетават редица от ха-
рактеристиките на спорта и изкуството, като  голямо значение имат също така 
и естетичното впечатление, художественото съдържание, въплътено в изпъл-
нението на танцьора и предавано на зрителя, наред с двигателните (моторни-
те) умения, сръчността, координацията на движенията [20].

В спортове като спортна и художествена гимнастика, както и танците на 
лед, музиката служи като помощно средство за изпълнението на сложни еле-
менти, за композиране на нови изпълнения. Музиката е избрана от спорти-
стите, за да служи за емоционална подкрепа в процеса на изпълнение. Орга-
ничната комбинация между музикалните акценти, естеството на музиката и 
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движенията на спортистите прави възможно по-емоционалното изпълнение 
на сложен елемент и така предизвиква емоционално и аудиторията, и съдиите.

В спортните  танци музиката е основата – тя е предварително зададена. А 
целта на спортистите-танцьори е да дадат израз на музиката с техните движе-
ния, т.е. музиката в спортния танц е основният „двигател“ насочващ изпълне-
нието. По този начин основна задача на всеки танцьор (двойка), опирайки се 
на естеството на музиката е да пресъздаде движещ се образ. 

Опирайки се на естеството на спортния танц, всеки един от тях има свой 
специфичен ритъм със силни и слаби удари и голямо разнообразие от двига-
телни елементи и техните съединения. Заедно с техните вариации, те са опи-
сани точно за всяко движение. Важна задача в учебно-тренировъчния процес 
е танцьорите да умеят да придават специфичния ритъм на всяка фигура във 
всеки танц, така че това да бъде видно както за съдията, така и за зрителя. 
Практиката сочи, че особено в етапа на начална подготовка (класовете Д,С), 
някои треньори не акцентират достатъчно на това техните състезатели да за-
бавят или забързват дадени движения, стъпки от хореографията, което е пряко 
свързано със стандартизирания ритъм на всяка фигура.

Оптимален белег на спортния танц наред с артистичността е и пластич-
ността на движенията, съответствието на посоката и съдържанието на му-
зикалното произведение с формата и съдържанието на двигателните (мотор-
ните) действия, които съставляват изпълнението на танцовите двойки [14]. 
Основателно авторите отбелязват: „Възпитанието на музиката и културата на 
движението е обективно значима посока за повишаване на спортното умение 
на танцьорите. Интегрирайки в себе си спорт и изкуство, спортните танци 
широко използват средствата на хореографията като основа за естетическата 
привлекателност на танцовите движения, осигурявайки им пропорционал-
ност и хармония“. 

Съвременното танцово изкуство излиза от рамките на битовия  и класиче-
ски танц и навлиза в сферата на спорта, която съответно променя съществе-
ните характеристики на това явление и самата проява „танц“ като двигателно 
действие [20]. Според авторите красотата на движенията се постига до голяма 
степен благодарение на лекотата, геометричната прецизност, ритъма, после-
дователността, хармонията на съчетанието на движения и музика. 

През последните няколко години спортните танци навлязоха в етап, в който 
се акцентира предимно на шоу елемента в хореографията на базата на широк 
кръг добре развити физически качества – гъвкавост, бързина, издръжливост, 
сила. Това, което прави по-голямо впечатление са акцентите в хореографи-
ята, предадени с прекрасна визуална презентация и невероятна бързина на 
придвижването от фигура във фигура в латиноамериканските танци, както и 
невероятната гъвкавост и голямото технично придвижване на дансинга, чрез 
които двойките създават прекрасни  линии в горната част на тялото, придава-
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щи уникален вид и атрактивност на стандартния танц. Всичко това, разбира 
се, се дължи на усилена физическа подготовка. 

Наблюдава се усъвършенстване на техниката и подобряване на майстор-
ството на изпълнение във всички спортни дисциплини. Постоянно сме сви-
детели на нови демонстрации на завидни умения и способности, стремеж за 
постигане превъзходство над опонента. Стремежът е към все по-пълна реали-
зация, лекота и освободеност при представянето. Не по-малко значение имат 
увеличаването на конкуренцията и насочеността към победа на „всяка цена“, 
което засилва интригата и динамиката на състезанието.

Спортните танци са тясно свързан с музиката, поезията в танца. Те не могат 
едно без друго. Възникването на емоции насища изпълнението и омагьосва 
зрителите. Красивата страна на СТ е спортното състезание, защото видимото 
изящество е невидимата отаденост. Естетичното, красотата и съвършенството 
са неизменно свързани в този спорт [28].

За отбелязване е признаването както от специалисти, така и от неспециа-
листи на красотата като основополагаща, типично за СТ – висша, естетическа 
категория, която е отразена в най-пълна степен в движенията на танцуващите 
партньори. Древногръцките философи разглеждат красотата като въплъще-
ние на стройността, реда, хармонията, симетрията. „Съвършенството не бива 
да е изключение, а преобладаващо отношение“ [28]. 

Спортните танци са отборен вид спорт, развиващ както физическите, така 
и психическите качества на занимаващите се. Той се практкува от двама души 
– партньор и партньорка. Като всеки отборен спорт, така и танците изискват 
много усилие и работа, за да се получи идеалният синхрон между танцува-
щите партньори. Тяхната специфика се проявява във взаимодействието на ху-
дожествения и спортния елемент в неделима връзка. Те са особен вид спорт-
но-художествена дейност, съчетала в себе си вечния стремеж към красота, 
хармония и съвършенство, към естетическа творческа изява.

Двигателната култура в спортните танци

Съгласно приетата физиологична класификация на физическите упражне-
ния според тяхната структура, физическо натоварване и силата, с помощта 
на която се придвижва човешкото тяло, СТ спадат към групата на стандарт-
но-променливите упражнения. Те се характеризират с наличие на разнообраз-
ни, добре усвоени двигателни елементи, които се съчетават в програмирана 
конструкция с относително добре разграничени части. 

 Физическото натоварване в СТ се характеризира с работа в режим на 
развиване на субмаксимална анаеробна и аеробна мощност от организма на 
спортистите. Продължителността на работата е в рамките на 1 мин 30 сек до 
2 мин. При нейното извършване вземат участие почти всички мускулни гру-
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пи, но основното натоварване е върху мускулите на краката и трупа. По своя 
характер натоварването е близко до това на бегачите на средни разстояния 
(800 и 1500 м). За енергоосигуряването на двигателната дейност съществена 
роля играят както анаеробните, така и аеробните механизми. Това налага па-
ралелно усъвършенстване и на двете системи в тренировъчния процес, чрез 
използване на общофизически и специални методи и упражнения.

 От особено значение за състезателите е доброто развитие на апарата на 
външното дишане, тъй като той единствен се поддава на волево регулиране, 
което подпомага извършването и засилва ефекта на характерните за СТ бързи 
и чести промени в динамиката на движението. Регулираното дишане е важно 
и с оглед на необходимостта от по-бързото вработване на организма на спор-
тистите и създаването на динамичен стереотип между двигателните действия 
и дихателния акт. 

Изключително важна роля в СТ играят и координационните способности 
на спортистите. Известно е, че волевите движения на човека се извършват 
чрез координирани съкращения на скелетните мускули, извършвани на фона 
на съществуващото в тях постоянно „тонично“ напрежение. Последното е от 
особено значение за състезателното танцуване, тъй като то осигурява т.нар. 
стойка на танцьорите като основен оценъчен елемент и задължителна пред-
поставка за постигането на висок спортен резултат. 

В СТ има богато разнообразие от различни типове движения – бавни, бър-
зи, с голяма и малка амплитуда, силни и слаби, прости и сложни, изпълнявани 
от отделни или от всички части на тялото в сложна координация. Това при-
дава особено значение на усъвършенстването на управляващите системи на 
организма – ЦНС, нервно-мускулен апарат, моторните единици. 

От съществено значение е и развитието на вестибуларния апарат, необходи-
мо за изпълненията на сложни въртения и балансови позиции. За постигането 
на високи спортни резултати в СТ е задължително балансираното развитие 
на всички сетивни системи, които в своето взаимодействие чрез аферентния 
синтез създават комплексни усещания у състезателите при изграждането на 
двигателните навици. 

Все пак, поради специфичната за СТ условност за точно синхронизиране 
на двигателните действия с музиката, водеща за тях се явява слуховата асе-
тивност. В тази връзка от изключително значение е нивото на развитието на 
възприятията за време у състезателите (чувство за продължителност, после-
дователност, темп и ритъм), което е пряко свързано с динамиката на възбуд-
ните и задръжните процеси в нервната им система. Поради сложния характер 
на изпълняваните движения в СТ вегетативният компонент на двигателния 
навик се адаптира по-леко и бързо, от моторните. 

Друга важна особеност в изграждането на двигателните навици в СТ е тях-
ната вариативност и пластичност – не само най-добрата адаптация към раз-
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личните услвовия на околната среда, но и най-широки възможности за по-на-
татъшното им усъвършенстване [15]. 

Артистичността се постига чрез способността да се идентифицира и пре-
даде смислово (семантично) съдържание на всеки танцов елемент, способнос-
тта да се поставят акценти в края на музикалната фраза, което се подчертава 
от оригинално движение, подобряващо и подчертаващо индивидуалността на 
спортистите. Ярката артистичност, духовност и естетическа изразителност 
на танцовата двойка се постига чрез формиране на индивидуален двигателен 
ритъм, своевременна промяна на темпо-ритмовите параметри на танцовите 
движения [14].

Формирането на двигателната (моторната) култура се осъществява чрез 
творческо използване на следните средства за изразяване:

• красотата на линии и форми на тялото; 
• пластичност на движенията; 
• статична и динамична поза;
• оригинални пози; 
• външна и вътрешна грациозност (благодат); 
• поддържане на баланс в хоризонтални и вертикални положения; 
• прояви на определен стил като разбиране за естетиката на движенията; 
• довеждане на ново качество на двигателното (моторно) действие; 
• оптимална амплитуда; 
• рационално подреждане на части и връзки;  
• импровизация на двигателните действия; 
• създаване на впечатление за свобода, лекота, грациозност.
Особено място във възпитанието на двигателната култура заемат сред-

ствата за хореографията, която включва в своето съдържание движението на 
класическия танц, историческите, битовите и народните танци, елементи на 
художествена и спортна гимнастика. Голямото разнообразие от средства за 
хореографската подготовка (хореографско обучение) успешно развива гъв-
кавостта, координацията на движенията, допринася (способства) за форми-
рането на статична и динамична поза, укрепва мускулно-ставния апарат. В 
процеса на заниманията по хореография е необходимо да се обърне голямо 
внимание на движенията, от една страна, допринасящи за устойчива (стабил-
на) позиция на тялото; запазване и подчертаване на картината на позата, а 
от друга – допринасяне за изразяване на емоции, повишаване на смисловото 
(семантичното) съдържание на танца [14].

Концепцията за танца има широк смисъл и обхваща соматичните, експре-
сивни и социални аспекти. Движението в случая се разглежда от гледна точка 
на неговите интеграционни аспекти, използвани за постигане на педагоги-
чески или терапевтичен ефект. Танцът развива сила и гъвкавост, подобрява 
телесната композиция, координира движенията, допринася за развитието на 
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спонтанността и свободата на движение, увеличава умствената активност и 
представянето [20].

Спортните танци трябва да се разглеждат като многостранна и сложна пе-
дагогическа дейност, съчетаваща характеристиките на спортното и хореограф-
ско изкуство. Препоръчва се [20] при съставяне на танцовите тренировъчни 
програми да се акцентира не само на танцовия образ като специална форма на 
отражение на реалността, но и на физическото възпитание на танцьорите. Съ-
щите автори сочат голямото значение на заниманията със спортни танци: 

• развиват сила и гъвкавост; 
• подобряват телосложението на тялото;
• създават усещане за физическа и психическа релаксация; 
• подобряват координацията на движенията; 
• развиват чувствителност; 
• допринасят за развитието на изящество, елегантност, свобода на движение; 
• подобряват физическата работоспособност; 
• обогатяват знанията за спорта;
• развиват качествата самообладание и самоконтрол. 
Костов [15] подчертава множество разлики между различните видове 

спорт и състезателното танцуване на стандартни и латиноамерикански танци. 
Само фактът, че партньорите във всяка двойка се движат заедно, в перфектен 
синхрон помежду си и с всяка част от всеки удар на музиката, поставя със-
тезателното изпълнение на тези танци доста далеч от останалите атлетични 
видове спорт. Нещо повече – в своите най-добри образци той представлява 
високоразвита форма на изкуство – изкуство, при което малцина, отдадени му 
изцяло и безрезервно, достигат след дълги години на посвещаване. 

Танцът изисква и много човешки усилия и отдаденост, за да се превърне 
в артистична форма. Според Костов спортните танци само на пръв поглед 
изглеждат нещо необикновено – това, че една жена и един мъж трябва да 
работят заедно като отбор, за да се състезават, подчертава равноправието на 
двата пола. Чрез спортните танци се утвърждават половите стереотипи – мъ-
жът води, а жената го следва. Освен чрез естетиката на костюмите, от гледна 
точка на справедливостта, спортните танци, както в никой друг вид човешка 
дейност кавалерът и дамата демонстрират виртуозна лекота, докато всъщност 
изпълняваните от тях елементи са физически и психически изключително на-
товарващи [1].

Видове подготовка в спортните танци

Съвременните тенденции в развитието на спортните танци предявяват из-
исквания към двойката – партньора и партньорката, свързани както с пови-
шена физическа и психологическа издръжливост, така и с добре организи-
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ран учебно-тренировъчен  и състезателен процес. Нарастващата конкуренция 
между танцовите двойки, свързано с използването на все по-модерни сред-
ства и методи за подготовка става все по-очевидна.

В тренировъчния процес всеки танцьор трябва да има индивидуално време 
за развитие, време за танцовата двойка, време за фокусиране върху определе-
ни елементи, време за творчество и проверка на достигнатото ниво.

Прогресивните успехи в съвременния спорт, в т.ч. и в СТ, в голяма степен 
са резултат на оптималното съчетаване на отделните страни от подготовката 
на спортистите. 

Физическата подготовка е базата, върху която се изграждат и усъвършен-
стват техниката, моториката, психичната устойчивост и тактическото мисле-
не. Съвременното  развитие на СТ е немислимо без непрекъснатото повиша-
ване и поддържане на високо равнище на двигателните качества на състеза-
телите. В различните спортове основните двигателни качества се проявяват 
максимално или оптимално при изпълнение на движенията в зависимост от 
тяхната функционална насоченост, кинематична и биодинамична характерис-
тика. Характерът и спецификата на движенията в СТ изключват самостоя-
телното проявление на едно или друго физическо качество и са функция от 
тяхната съвместна оптимална изява [15]. 

Техническата подготовка заема централно място в тренировката по СТ. 
Главната цел на тази подготовка е качественото и ефективно (с по-малък раз-
ход на енергия и за по-кратко време) усвояване и усъвършенстване на тех-
никата на движенията на основата на постигането на определени оптимални 
кинематични и динамични параметри. Въпреки че решаваща роля в СТ иг-
раят т.нар. качествени двигателни характеристики на състезателната изява, 
а не количествените (като тези в леката атлетика), в практиката и на СТ се 
налага използването на точните науки. Обективното изучаване на техниката 
може да става единствено с помощта на методите на биомеханиката, чиято 
главна задача е чрез обективна регистрация на кинематичните и динамичните 
параметри на движенията да се разкрият и изследват техните най-важни зако-
номерности [15]. 

За точното и ефективно изпълнение техническата подготовка е от решава-
що значение. Красотата на движенията се постига чрез лекотатa в стъпването, 
точност на поставяне на стъпалото в определената позиция, ритъм, последо-
вателност, хармоничното съчетание на движенията с музиката. 

Доколкото спортните танци съчетават характеристиките на спорта и изку-
ството, заедно с двигателните умения, сръчността, координацията на движе-
нията, голямо естетическо впечатление прави художественото съдържание, 
въплътено в танца на изпълнителя и предадено на зрителя. Практикуването 
на спортни танци според Орлова и Салимгареева [20] развива сила и гъвка-
вост; подобрява физиката; създава усещане за физическа и психична релак-
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сация; подобрява координацията на движенията; развива чувството за ритъм; 
допринася за развитие на изящество, елегантност, свобода на движенията; 
увеличава физическата работоспособност; обогатява знанията за спорта и 
спортния отдих; внушава качеството на самообладание.

Според наблюдения на тренировъчния процес на редица клубове у нас М. 
Бахчеванова [1] установява, че съществена част от предсъстезателната под-
готовка на българските танцови двойки са така наречените „финали“. Това 
се прави с цел максимално доближаване до състезанията от една страна, и от 
друга това се явява типичната подготовка за скоростно-силова издръжливост 
на танцовите двойки. За да има ефект от тези „силови тренировки“, петте 
танца от едната програма трябва да бъдат изпълнени един след друг с почивка 
между тях от 30-40 сек. Съшествен момент е танцьорите да бъдат натоварва-
ни по този начин поне 2 пъти седмично в последния месец и 4 пъти в послед-
ната седмица преди състезанието. Идеята е „след стрес, да има прогрес“.  

Според Костов [15] съвременният етап на развитие на СТ е немислим без 
активното включване на хореографска подготовка в учебно-тренировъчния 
процес. Стремежът към постигането на адекватна и богата по съдържание 
характеризация на музиката, максимална изразителност и прецизност във 
всеки детайл от действията на танцьорите са присъщи и основни качест-
вени критерий на тяхната подготовка. Хореографската подготовка включва 
всичко, което се отнася до танцовото изкуство, с цялото негово богатство. 
Взаимодействието и преносът на движения и двигателни навици и умения 
от различни танцови жанрове (клесически и модерен балет, джаз, фолклор-
ни танци, исторически танци, съвременни социални танцови стилове и др.) 
в СТ са напълно допустими при подходящо и прецизно дозиране на формите 
и средствата. При висококвалифицираните танцови двойки хореографската 
подготовка заема съществен дял от цялостната им подготовка.

Съществена част от тренировките на танцовите двойки са т.нар. „семина-
ри“, където те се запознават с най-добрите образци в танцовото и хореограф-
ското изкуство на местни и чуждестранни изпълнители, анализира се инди-
видуалният стил на майсторите по спортни танци, съпоставят се различни 
педагогически технологии за тяхната подготовка.

В съвременните условия на развитие на спортните танци тренировката при 
състезателните двойки включва най-често техническа и тактическа подготов-
ка. Те са насочена към развитие на техническите способности на танцьорите 
в най-голяма степен, качества, умения и навици, характеризиращи състезате-
лите като атлети и артисти. Характерна особеност е работата върху синхрона, 
постигането на по-голяма скорост, гъвкавост, добавянето на артистична ок-
раска, елемент на игра във взаимоотношенията в танца, работа със зрителя, 
представяйки къде се намират те в танцовата зала, а за съжаление танцуване-
то на хореографиите на физическия предел е част само от състезателния пери-
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од. За отбелязване е необходимостта от специално планиране на физическата, 
хореографската, теоретичната и психическата подготовка.

Поставянето на хореографията на танцьорите е специфичен момент в учеб-
но-тренировъчната дейност. За тази цел треньорите трябва много добре да 
познават уменията на съответния танцьор и на тази база чрез хореографията 
да акцентират на неговите специфични качества, а не да се поставят сложни 
често по-атрактивни хореографии, както правят често някои треньори. Те не 
се съобразяват толкова с нивото на подготвеност на състезателите и подчер-
тават атрактивната страна на хореографията, независимо, че тя представлява 
по-голяма трудност за изпълнителите.

Важна част от подготовката на танцовите двойки е самостоятелната работа 
на двамата партньори без участието на треньора. Те трябва да имат време да 
тренират това, което им се преподава на всяка обща тренировка с треньора, 
за да осмислят начина на изпълнение на движенията. Практиката сочи, че 
масово двойките по време на тренировка не осъзнават ясно целта, задачите и 
танцуват своите хореографии механично (особено състезателите от по-ниски-
те танцови класове (Д, С), за тях тренировката е неангажираща, повод да се 
срещнат със своите прители, по забавен начин да изтанцуват своите хореогра-
фии, наслаждавайки се на музиката и социалните контакти с всички останали. 
Тогава напредъка се постига много по-бавно. По пътя на търсенето на прогре-
са най-важното е търпението, разбирателството, разбирането на това, което е 
преподадено и обяснено, ясната стратегия и план какво ще се тренира в съот-
ветния ден и какви са очакваните резултати. За двойките от ниските класове е 
по-трудно да тренират самостоятелно, отколкото за тези от високото спортно 
майсторство (класовете ВАМ), които имат натрупан опит и усет за това кое се 
получава и кое – не и как може да се постигне. 

Техническата и физическата подготовка по време на общите тренировки 
не са достатъчни, за да се постигат по-високи резултати. Както беше споме-
нато по-рано, задължителна част от подготовката на танцовите двойки е взи-
мането на частни уроци от елитни български и/или чуждестранни треньори. 
Те са най-ефективният начин за подобряване уменията на танцьорите. Там се 
обръща по-специално внимание на индивидуалните възможности на всеки 
танцьор, оформя се индивидуалният стил на всяка двойка, така че тя да се 
откроява сред останалите конкуренти. Най-важното, разбира се, е подробното 
и детайлно обяснение на техниката, така че да бъде разбрана и непрекъснато 
по време на часа, танцьорите биват коригирани до постигането на желания 
ефект. Тогава е моментът съответният танцьор да получи най-много инди-
видуални съвети по отношение на неговите възможности и нужди. Именно 
тогава треньорът незабавно ще обърне специално внимание на проблемната 
част от хореографията, която ще бъде коригирана. По време на общите тре-
нировки треньорът ще забележи един или два проблемни моменти във всеки 
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танц, но не и всичките, поради присъствието на още няколко танцови двойки. 
Чрез личното си внимание, треньорът ще изготви план за обучение, базиран 
на нуждите, уменията и целите на всяка танцова двойка. Индивидуални уроци 
могат да се дават както на един танцьор/ка, така и на танцовата двойка като 
цяло. Това се определя от нивото на подготвеност на всеки.

Друг важен момент от подготовката е самостоятелното танцуване на всеки 
танцьор. Това, за съжаление, се наблюдава по-често при танцьорите от по-ви-
соките класове. Съществена част от напредъка на двойката е всеки партньор 
да умее да танцува своята хореография самостоятелно, за да се тренира ос-
новно собствения баланс, а също и техниката на изпълнение. Непрекъснатото 
„препускане“ през хореографиите, което се наблюдава в тренировъчния про-
цес на някои клубове  не е критерии, че всеки танцьор ще съумее да подобри 
собственото танцуване. Когато всеки има собствения баланс да изтанцува 
стъпките си самостоятелно, без да натежава в ръцете на другия, особено в 
стандартните танци, тогава вече е необходимо да се работи в двойка, да се 
работи върху т.нар. водене и следване, контакт и синхрон между партньора и 
партньорката в танцовата двойка.  

В спортните танци след навлизане в етапа на високото спортно майстор-
ство танцовите двойки имат възможността да изберат дали да продължат да се 
състезават в двете дисциплини – латиноамерикански и стандартни танци или 
само в едната.  Тези, които продължат да танцуват 10-те танца, се наричат десе-
тобойци и те могат да се състезават както в състезания за десетобой, така и да 
се явяват на състезания, където класирането се извършва на базата на 5 танца 
– ЛАТ/СТТ. Разбира се тези състезатели трябва да влагат двойно повече усилия, 
средства и време, за да постигнат съвършеснство и в двата стила едновременно.

Подготовката на танцовите двойки от двете състезателни дисциплини се 
различава в някои аспекти. Тя е продиктувана от спецификата на техниката 
в двете категории и изискванията, които се предявяват към състезателите по 
отношение на физически качества, външен вид, флоркрафт и презентация.  

В последните години участниците, които се състезават в групите за начи-
наещи, изпълняват два стандартни и два латиноамерикански танца. Това се 
налага поради по-голямата  сложност на останалите видове танци, съобразе-
но изискване с възрастовите особености на децата. Това улеснява танцьорите 
и треньорите в учебно-тренировъчната дейност, с цел по-задълбочено изу-
чаване на една част от танците, а впоследствие и на по-сложните. При тях 
прилагаме принципа „от по-простото към по-сложното“.

В тренировъчния процес по спортни танци се обръща специално внима-
ние на работата за музикалност на танцьорите – особено в етапа на високо 
спортно майсторство. Достигнали това ниво, двойките вече трябва да умеят 
„да си играят с музиката“. Това се изразява в способността да изтанцуваш 
съответната фигура чрез стандартизирания ритъм, но да умееш да забавяш и 
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забързваш дадени стъпки или движения преди или след музикалните удари, 
което ще създаде по-голямо атрактивност, акценти и професионализъм в тан-
цуването. Сложността се явява в това, че двама души – мъж и жена, трябва 
да имат пълен синхрон в своите движения и особено в разбиранията си за 
музиката на съответния танц. Понякога единият от партньорите чувства, из-
питва ритъма по различен начин от другия, наблюдава се разлика в начина на 
интерпретация между двамата партньори. Тогава се наблюдава разминаване 
в синхрона между кавалера и дамата, което води до противоречия във взаи-
моотношенията им. Затова трябва по-често да се акцентира на този особено 
важен компонент от професионалното танцуване, наречено „изкуството на 
спортния танц“.

Двигателни способности в спортните танци

СТ могат да се причислят към т.нар. техническо-композиционни спортни 
видове, подобно на гимнастиката, фигурното пързаляне и др. Високото техни-
ческо и координационно ниво са постоянна цел, но също така и основополага-
ща предпоставка за проява на борбеност, максимална двигателна ефективност 
и висока естетика. Добрата техника и координация предоставят на танцьора 
възможността да се движи в ритъм с партньора и неговите стъпки и в същото 
време да координира движенията си с ритъма на музиката. Разбира се, значе-
ние имат и общите кондиционни качества като издръжливостта, силата, бър-
зината и подвижността, но преди всичко и най-вече от значение е оптимал-
ното съчетаване от техника-координация-кондиция. Абсолютно необходими 
за качествено изпълнение на един спортен танц са и развитата музикалност, 
и способността за убедително визуално представяне, т.нар. презентация. Из-
ползването на впечатляваща и разнообразна динамика, без привидни усилия, 
както и индивидуалният стил на изпълнение на танцовите движения са основ-
но изискване за майсторското им изпълнение [15]. 

Впечатлението за спортния характер и художествената естетика на СТ, 
сближаваща ги с най-добрите образци на танцовото изкуство, е резултат от 
усилията и старанието за непрекъснато усъвършенстване на двигателните 
способности на танцьорите през дългогодишната и целенасочена учебно-тре-
нировъчна дейност. Двигателните качества, най-общо, се делят на конди-
ционни/енергетични и координационни/информационни [15].

Кондиционният аспект в СТ е основна предпоставка, за да може стан-
дартният или латиноамериканският танц да се представя с видима лекота и 
грация. Водещо място сред кондиционните способности в СТ заемат бързи-
ната и издръжливостта, които се явяват фундамент за пълна проява на специ-
фичните координационни способности [15].
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Силата е друг момент за отбелязване – в латиноамериканските и стандарт-
ните танци се осъществява постоянен, активен натиск към пода чрез муску-
латурата на краката и изометрично мускулно усилие в областта на тялото и 
ръцете както в статична танцова стойка/поза, така и в динамични състояния 
(напр. при започване на движенията, с промени в динамичните им характе-
ристики). Натоварванията в СТ са свързани не с проявата на максималната 
сила на единичите мустули, а с едно координирано съгласуване на силите на 
отделните мускулни групи, участващи в движенията, осъществявано чрез оп-
тимална вътрешна и междумускулна координация. Следователно, оптимизи-
раното и динамично влагане на силите в СТ е съществен, определящ фактор, 
чрез който танцовите движения стават точни, плавни и преливащи се, а не 
пресилени, тежки и фрагментарни от прекомерното влагане на сила.

Бързина – от трите форми на бързината: скорост на отделното дижение 
при малко съпротивление, честота на движенията с малка амплитуда и латент-
но време на двигателната реакция, за СТ от особено значение е скоростта на 
реакцията на външен сигнал. Още повече, че състезателите трябва да следят 
и за наличието на повече сигнали, които изискват съответната адекватна дви-
гателна реакция, например: музика, собствен баланс, положение на партньо-
ра и внимание за мястото и действията на другите двойки. Тази способност 
се основава на когнитивните, мускулните и нервните процеси. Един пример 
за това е специфичното за СТ умение, наречено „флоркрафт“. Предпоставка 
за неговота проява е изпреварващата реактивност (антиципацията) на мъжа, 
свързана с умствената му гъвкавост и реакционна способност. От друга стра-
на, това изисква голяма чувствителност и способност и от неговата партньор-
ка, за да се приспособи и тя към новата ситуация и своевременно да реагира 
на неговото водене на танца. Добрите скоростни възможности в проявата и на 
трите форми на бързината подобряват икономичността на движенията в СТ и 
улесняват тяхното изучаване и усъвършенстване.

Подвижност (гъвкавост) – подвижността като понятие съдържа в себе си 
способността за разтягане и огъване, усукване. Подвижността е основна пред-
поставка за добро количествено и качествено изпълнение на движенията в СТ. 
В латиноамериканските танци необикновената подвижност (гъвкавост) е пре-
димство, защото изпълнението, напр., на страничен или напречен шпагат не е 
възможно без съответна амплитуда на движение в тазобедрената става. На раз-
тягащата способност се отдава особено значение в СТ, защото без достатъчно 
разтеглива и способна за разхлабване мускулатура движенията не притежават 
оптимално пространствено-времево динамично изпълнение, без което е невъз-
можно постигането на технически съвършено танцово изпълнение. Тъй като в 
тренировката по СТ изучаването на нови, а така също усъвършенстването на 
познати стари движения стои на преден план, тренирането на подвижността 
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има голямо значение. За съжалене, практиката сочи, че това качество не е ши-
роко застъпено в учебно-тренировъчния процес по спортни танци.

В стандартните танци гъвкавостта е по-важна за дамата, която изпълнява 
грациозно някои движения с повдигане на долните крайници, както и оптимал-
но изтегляне в областта на гръдния кош – нагоре и назад. В латиноамерикански-
те танци и двамата партньори трябва да имат високо развитие на това качество.

СТ се характеризират с високи изисквания към координационните спо-
собности. Те принадлежат към спортовете с 2-ро ниво на координационна 
сложност – т.е. такива, изискващи проява на пространствена точност на дви-
женията, изпълнявани за единица време в почти стандартни условия. Това 
означава, че изпълняваните основни движения изискват високи нива на точ-
ност и бързина – не максималната, а по-скоро оптималната, т.е. бързината, 
лимитирана от темпото и ритъма на танца, неговия характер, принципите за 
постигане на изразителност и естетика на движението. Анализът на движе-
нията в СТ показва, че за тях са характерни такива качествени особености 
като: икономичност, плавност, естетичност, точност, ритмичност. Подобрява-
нето на тези основни характеристики заема значително място  в тренировките 
на състезателите – танцьори. Най-добрата възможна координация се постига, 
когато за едно изпълнение на движението се използват само необходимите 
мускули и само с достатъчната за целта сила. От това зависи не само коорди-
нираното стартиране на собствените движения, което често е доста трудно, но 
и координацията в движението на телата на двамата партньори, което е една 
далеч по-трудна задача. Хармоничното, взаимозависимо и координирано дви-
жение на двете тела в двойката е основното съдържание на един убедителен и 
естетически издържан спортен танц [15].

Издръжливостта е специфична характеристика на човешката дейност и 
отразява способността на индивида да запази продължително своята работос-
пособност независимо от естеството на работа. В сферата на спорта една от 
главните задачи на тренировъчната методика е да се усъвършенстват възмож-
ностите на организма към устойчива високоефективна работа в екстремните 
условия на тренировъчния и състезателен цикъл. 

По-широко понятие – работоспособността определя възможностите на 
организма за работа изобщо, вкл. и способността за реализиране на макси-
мален за неговите възможности обем. Издръжливостта е частен случай на 
работоспособността, който разкрива възможностите за по-продължителна ра-
бота. Издръжливостта се разделя на обща и специална  [15].

В основата на общата издръжливост са аеробните възможности на индиви-
да, които създават необходимата база за усъвършенстване на така наречената 
специфична работоспособност, която се проявява в упражнения, избрани като 
предмет на спортната специализация  [15]. 
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Състезателната способност за издръжливост на танцьорите има смесе-
на форма, която се определя от характера на динамичните нервно-мускулни 
усилия и от продължителността на състезателната изява. Наред с безусловно 
необходимата работа по развитие на общата (аеробна), силовата, скоростната 
и др. издръжливост, колкото тренировката става по-танцово специфична, тол-
кова повече на преден план излиза специфичната издръжливост, която в СТ е 
от типа скоростно-силова издръжливост.

Тренировките за издръжливост понякога са доста тежки, което води до 
умора и съответно рефлектира върху психиката и взаимоотношенията между 
партньорите, особено когато единият превъзхожда другия в това качество.

Тъй като във финалния кръг се танцуват 5 танца последователно, без проя-
вата на това качество, движенията на танцьорите ще изглеждат тежки, бавни, 
без синхрон и състезателите няма да получат необходимото и желано кла-
сиране, удовлетворението от съвместната дейност. Често това качество бива 
подценявано, особено от женския пол. По време  на състезание е видно за 
зрителя и особено за съдиите как кавалерите „носят“ дамите си по време на 
танца, особено във финалните кръгове. Само най-подготвените физически 
танцови двойки имат по-големия шанс да постигнат желаното, удовлетворя-
ващо ги класиране (разбира се при изравнени технически възможности меж-
ду отделните двойки).

Изследване на Калинкина и Осанов [12] доказва зависимостта на специ-
алната издръжливост от конкретните компоненти на интензивността на ра-
ботните цикли, величината на преодоляното съпротивление или от средните 
стойности и на двата параметъра. Известни са разновидностите на специфич-
ната издръжливост – скоростна, силова и скоростно-силова. Оптималният ре-
жим за постигане на специфичната работоспособност се определя чрез раз-
лични класификации на физическата дейност. Показателна е класификацията 
на петте зони за енергетично осигуряване на танцьорите:

• зона на анаеробно (алактатно) осигуряване, характерна за бягането на 
100 и 200 м;

• зона на анаеробно (гликолитично) осигуряване, характерна за 400 м;
• зона на смесено (анаеробно-аеробно) осигуряване, характерна за 800 и 

1500 м;
• зона на смесено (аеробно-анаеробно) осигуряване, характерна за 3000, 

5000 и 10000 м;
• зона на аеробно осигуряване (свръхдълги разстояния), характерна за ма-

ратона.
Издръжливостта зависи от три основни фактора – биоенергетични, спорт-

но-технически и психични. Биоенергетичните фактори определят три основ-
ни компонента на издръжливостта:

• алактатен анаеробен компонент;
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• гликолитичен анаеробен компонент;
• аеробен дихателен компонент.
Спортно-техническите фактори засягат ефективното използване на енерге-

тичния потенциал в условията на конкретната двигателна дейност, т.е. бързо, 
точно и икономично изпълнение.

Психичните фактори са свързани с екстремните условия на спортно-състе-
зателната дейност, особено при високи конкурентни нива  [15].

За занимаващите се със спортни танци са необходими следните основни 
качества:

1. Физическа, динамична сила. Спортните танци могат да се сравнят с 
фигурното пързаляне, художествената гимнастика по интензивността и труд-
ността при изпълняването на елементите.

2. Гъвкавост и координация. Тези качества са необходими за придаването 
на красиви линии в телата на двамата партньори. 

3. Издръжливост. Състезанията по спортни танци се провеждат в няколко 
кръга – от предварителни, до полуфинали и финали. Във всеки кръг тан-
цьорите трябва да изпълнят пет  танца по 1,5 мин. Проучване, проведено 
през 1996 г. [12] показа, че степента на мускулно 1напрежение и честотата 
на дишане на танцьорите, изпълнили един състезателен танц, съответстват 
на показателите за велосипедисти, плувци и бегачи на средни разстояния (за 
същия период от време). 

4. Музикалност. Всички участници в състезания по спортни танци трябва 
да демонстрират разбиране на музиката и ритъма, характерни за всеки танц.

5. Дисциплина и екипен дух. Танцовият спорт е екипен спорт, където се 
провеждат състезания както между състезателни двойки и/или соло изпъл-
нителки, така и между формации от 16 души (8 двойки). Изискванията към 
дисциплината на тези 16 души, изпълняващи движенията си спрямо  танцо-
вия темп и координиращи постоянно позицията си на дансинга в сравнение с 
останалите членове, са много по-високи от другите спортове.

6. Грация и стил. Подобно на фигурното пързаляне и художествената гим-
настика, в спортните танци важен компонент на успеха е гладкостта на дви-
женията и привлекателният външен вид на двойката. Това е плод на дългого-
дишен труд, свързан с техниката на стъпване и изграждането на собствен стил 
на танцуване след натрупан танцов опит. 

Съвременният танцов спорт изисква невероятна отдаденост от танцьорите – 
само така могат да бъдат формирани важните за тях качества: динамична физи-
ческа сила, издръжливост, гъвкавост, добра координация, музикалност, колек-
тивен дух и дисциплина. Това се постига с редовно и продължително обучение, 
пълно доверие и разбирателство между партньорите, желание за самоусъвър-
шенстване, търсене на оригинални решения. Резултатът е хармония от красиви 
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тела, обединени в мелодия и ритъм, отразяващи ярка палитра от чувства и емо-
ции, показващи ефективност и индивидуалност  [16].

Материалите от изследвания  [14] показват, че водещите показатели за ес-
тетичния израз на спортния танц са: ярък индивидуален стил; хореографско 
обучение; съчетаване на естеството на музиката и движенията; високо артис-
тични пози, жестове, изражения на лицето; артистичност и пластичност на 
движенията; висока степен на последователност на партньорите.

Сред качествата, които са посочени като особено важни за спортните тан-
ци, са:

• скоростта и бързината на движенията, ориентацията, скорост-сила;
• високата степен на гъвкавостта, осигуряваща забележителна лекота, сво-

бода и амплитуда на двигателните действия;
• специалната издръжливост, създаваща усещане за лекота на изпълнение 

на спортиста.
Всичко това, наред с пластичността, ритъма, адекватната скорост на двига-

телната реакция, е съдържанието на кинезиологичния потенциал на танцьора, 
чието рационално изпълнение подобрява мускулната координация, допринася 
за енергийната ефективност, осигурява хармонично развитие, единство на фи-
зическото, духовното и морално усъвършенстване [14]. 

Голямото разнообразие на двигателната изява в СТ се постига чрез овла-
дяването на богат арсенал от общи и специфични (характерни) базови и ком-
плексни двигателни акции, както и на непрекъснатото творческо преоткриване 
на стари и създаване на нови двигателни елементи. Отличителен белег на май-
сторските изпълнения, демонстрирани на състезания по СТ от тандема парт-
ньор-партньорка (танцовата двойка), са сложните и разнообразни двигателни 
действия, които се характеризират с висока координационна трудност, разноо-
бразна динамика на усилията и ярка експресивност, продиктувана от характера 
на музиката, която е основният стимул на движението [15].

През последните години съществена част от спортните танци е скоростта, 
с която танцьорите преминават от фигура във фигура, акцентите, които прида-
ват зрелищност и атрактивност. Тези танцови двойки, които наистина желаят 
да се доближат до професионалното и качествено изпълнение, ще трябва да 
вложат много повече време и усилия в своята танцова подготовка. Всичко се 
свежда до доброто познаване на собствените и тези на партньора възможнос-
ти и кое може да се подобри и кое – не. Истината е, че колкото време е нужно 
да се работи за техника, не по-малко е за физическите качества. Без тяхното 
усъвършенстване, никой не би могъл да претендира за представително кла-
сиране, защото както казва А. Александров, един от най-добрите български 
треньори: „спортните танци напоследък са спорт в изкуството“.

Когато кондиционният аспект е развит на достатъчно високо ниво, можем 
да кажем, че СТ са спорт, изискващ високо развити физически качества, както 
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и изкуство, в случай че танците се изпълняват с необходимата грация и ле-
кота. Само най-отдадените танцови двойки на този спорт могат да достигнат 
този връх на майсторство.

Състезателната дейност в спортните танци

Правилата на състезанията, като се вземат предвид съвременните тенден-
ции в развитието на танцовите спортове, поставят повишени изисквания към 
техническата сложност на композициите, перфектната хореография и абсо-
лютната музикалност за нейното изграждане и изпълнение. За успешното из-
пълнение на тези задачи е необходима солидна основа за двигателния потен-
циал на танцьорите, както и естетически усет, основаващ се на музикалност и 
хореография още в детска възраст.

Съществен момент от състезателния ден е загрявката на състезателния 
дансинг. Там двойките не само трябва да преиграят своите хореографии и 
почувстват плъзгаемостта на настилката, но ключов момент е кавалерът да 
успее правилно да разпредели танца, съобразно големината на танцовото 
пространство (то най-често е различно, в сравнение с това в тренировъчната 
зала). При започване на състезанието умението да се избягва сблъсъка с дру-
гите двойки е друг съществен момент, критерии за майсторство  (флоркарфт). 
От него зависи в голяма степен дали двойката ще успее да изпълни всички 
фигури, поставени в хореографията правилно, без развалянето на необходи-
мия хват, стойка и позиции. Практиката сочи, че масово това умение не се 
тренира достатъчно в тренировъчната зала, подценява се и на състезание при 
евентуален сблъсък с конкурент, двойката колкото и добра техника да е имала 
в тренировъчната зала, тя не получава желаната, очакваната оценка. 

Изпълненията на състезателите, както при другите дисциплини се оценя-
ват от съдийски комисии. Съществува обаче една съществена разлика между 
изброените по-горе спортове и СТ. В действителност състезанията по СТ не 
са просто последователност от изпълнения на участниците в тях, а конкурен-
ция, при която те се изявяват едновременно на спортната площадка и техните 
умения биват оценявани на базата на сравнението им в реално време с тези 
на техните съперници. Освен това, състезателните тандеми не се оценяват от 
съдиите с конкретна оценка – измерител на степента на тяхното постижение в 
съответната област на проява на майсторството им (напр. техника и артисти-
зъм), както в други естетически спортове, а те получават усреднена, по т.нар. 
мажоритарна (скейтинг) система за класация в състезанието. Базата за това е 
мястото, което определя всеки отделен съдия за всяка двойка във финала на 
състезанието, както и за всеки отделен танц. Тази особеност на състезания-
та по СТ поставя пред състезателите допълнителни трудности и предизвика-
телства, изискващи тактически умения и специфични (най-често личностно 
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присъщи) качества за тяхното успешно преодоляване. Именно тази напрегна-
та състезателна атмосфера изисква от състезателите да прилагат всичките си 
способности (а не само физическите и техническите) за привличане внима-
нието на съдии и публика – флоркрафт, спонтанност, чар, шоу ефекти, изрази-
телност на костюмите, артистизъм и тази трудно определима, личностна аура, 
заявяваща чрез езика на тялото „Аз съм тук, за да спечеля“  [15].

Танцуването е много повече от перфектно изпълненото технически упраж-
нение – партньорите са в непрекъснат динамичен контакт помежду си, те син-
хронизират действията си в ритъма на музиката, разбират и направляват силата 
на своята мисъл. Тяхното представяне доставя удоволствие както на тях самите, 
така и на публиката – нещо повече: танцуването им има заразителен ефект. Това 
прави спортните танци изключително атрактивен, динамичен и артистичен вид 
спортна дейност. Танците обединяват по уникален начин цялостната активност 
на личността – и физическата, и психичната, залегнали в основата на интеграл-
ното, многостранно развитие на личността. Емоционалният заряд на танца като 
изкуство развива естествения човешки стремеж към красота, съвършенство и 
върхово преживяване. Стремежът към победа отразява същността на човешкия 
дух като двигател за напредък, за развитие и усъвършенстване на личността. 
Специфичен е фактът, че състезанията по спортни танци не са просто после-
дователност от изпълнения на участниците в тях, а състезания, в които  те се 
изявяват съвместно на спортната площадка, а техните умения биват оценявани 
с тези на техните съперници [1].

Съществена част от напредъка на танцовите двойки е участието на между-
народни състезания. Най-често в тях се включват двойки, които имат по-голе-
ми постижения на танцовия подиум у нас и менно там те мерят сили с други, 
които са извоювали върхови постижения в собствената си държава. Като цяло 
специалистите от танцовите среди в България са единодушни, че нивото на 
танцуване в чужбина, особено в определени държави е по-високо, затова явя-
ването на състезание там е по-голяма и по-добра тренировка и проверка на 
възможностите на нашите двойки. Съществуват някои състезания, при които 
и организацията, и атмосферата са изпъленни с висок стил и голямо вълне-
ние, внасят нови, интересни и вълнуващи моменти, с повече разнообразие и 
оригинални творчески идеи. Освен това, се наблюдават майсторски изпълне-
ния на световно известни двойки, съдийстването е по-стойностно, отколкото 
е обикновено в нашата държава, което в по-голяма степен мотивира наши-
те състезатели да тренират повече и повече, да се посветят на този спорт, 
а техните родители и спонсори да вложат максимума в съответната танцова 
двойка. Така танцовият тандем и техният екип имат възможността да се пото-
пят в света на блясъка, да предизвикат ума, тялото и духа си за постигане на 
по-високо ниво. В определен етап тези деца, които са достигнали зряла въз-
раст, черпейки опита на чужди състезатели и треньори през годините започ-
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ват своята треньорска дейност, като предават наученото и емоцията от своята 
състезателна кариера на новите начинащи – бъдещите състезатели.

Успехът в състезанията по спортни танци и натискът на стремежа за него-
вото постигане играят значителна роля за цялостното осмисляне, отношение 
към и провеждане на учебно-тренировъчния процес от състезателите. Както 
всяко спортно състезание и това, по спортни танци поставя състезателите в 
състояние на силен стрес, който се обуславя от следните фактори: планиране, 
енергия, имидж, зала, партньор, тяло, концентрация, зрители, треньори, музи-
ка, съперници, настройки, съдии [15]. Езикът на тялото е визуалният резултат 
от използването на тялото, движението, музикалността, експресивността и 
имиджа и е отговорен за 55% от успеха.

Състезанието по спортни танци включва премерване на силите, танцов 
сблъсък с конкуренцията и висока доза адреналин, които поставят състезател-
ните двойки пред много изпитания. Двойките, които се отличават са тези със 
собствен стил на танцуване, специално поведеие, което прави впечатление, 
презизна техника и атрактивна презентация и най-вече високо развитие на 
качеството издръжливост, за да може да бъде постигнато всичко това.

Научни изследвания в спортните танци

С включването на спортните танци в Олимпийското движение пред тре-
ньорите и хората, посветили се на този спорт, остро се постави въпросът за 
разработване на нови методически програми, които да съответстват на бързо-
то развитие на спортната техника и необходимостта от по-високи функцио-
нални възможности на състезателите. По-долу са представени изследвания 
на различни автори, проследяващи развитието на физическата подготовка в 
спортните танци.

Изследване, проведено от Василий Казаков – танцьор с 40-годишен опит, 
отбелязва, че натоварването на спортист, който танцува някой от по-бързи-
те танци, съответства на натоварването на бегач на 800 метра. Измерено е 
кръвното налягане и пулсовата честота на двамата партньори [16]. По време 
на тренировка, след изпълнение на латиноамериканския танц „самба“, с про-
дължителност от 1,5 минути, честотата на пулса нараства от 76 на 94 уд./мин; 
кръвното налягане се повишава от 102–59 на 119–57. Кръвното налягане на 
партньора нараства от 100–56 до 120–58. Тези измервания говорят красноре-
чиво за голямото натоварване върху тялото, характерно и за спорта.

В изследване на Faina [7] – физиолог, спортен медик, работещ в научен ин-
стутут към Италиянския Олимпийски комитет, са изследвани млади топ-тан-
цьори, изпълняващи стандартни танци. Данните са красноречиви (фиг. 1): 
VO2мах е по-висок при мъжете, отколкото при жените, но разликата е доста 
ниска, когато VO2мах е мащабиран с масата на свободните мазнини. Абсолют-
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ната стойност на VO2мах е доста над тази на неспортуващите лица или на хора-
та, включени в уелнес-програма.

Фиг. 1. Изследване на VO2max

 
Същото може да се каже по отношение на анаеробния праг (фиг. 2).

Фиг. 2. Изследване на анаеробния праг

Сравнявайки показателите на изследваните в спортните танци лица с дру-
ги видове спортни дисциплини, резултатите са красноречиви (фиг. 3).
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Фиг. 3. Ниво на VO2max сред различни дисциплини при жените

Фиг. 4. Ниво на VO2max сред различни дисциплини при мъжете

Сравнението с няколко спортни дисциплини (фиг. 3, 4), показва, че мак-
сималната кислородна консумация при спортните танци е сред най-високите 
нива,  както за мъжете, така и за жените. 

Според друго изследване спортните танци са дейност, при която се практи-
куват танци, изискващи различна енергия. 
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Така напр. виенският валс изисква най-високата аеробна енергия (с V'O2peak 
до 95% от V2O2max) без много високо участие на анаеробния метаболизъм. 
Друга е картината при танца куикстеп, който изисква много високо енергийно 
производство както от аеробния, така и от анаеробния метаболизъм. 

Оказва се, че за валса и тангото не се изисква много голямо количество енер-
гия, което се дължи на забавяне на активирането на аеробния метаболизъм. 

Танцът фокстрот е средно енергичен танц и неговото положение между 
виенския валс и фокстрота е подходящо, за да се подобри възстановяването 
на танцьорите [14].

В изследване с 10 млади танцьори [3, 7] (табл. 1) на високо ниво за из-
мерване на сърдечната честота и очаквания разход на енергия по време на 
спортни танци става ясно, че потреблението на енергия варира от средно до 
максимално ниво както за аеробния, така и за анаеробния (лактациден) мета-
болизъм в зависимост от вида на танца; по-голяма мускулна сила се изисква 
по време на най-интензивните (анаеробни) танци. Стойностите на релативна 
(VO2max (ml/kg/min) – 42.8 ± 5.7 при мъжете и 34.7 ± 3.8) е във високи граници 
както за мъжете, така и за жените (табл. 2).

Таблица 1. Участници
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Таблица 2. Сърдечна честота и очакван разход на енергия по време на спортни 
танци

Оценката на натоварването (фиг. 5) може да се проследи  по параметъра 
Релативна VO2max (ml/kg/min), в която по абсцисата са отразени годините със 
стойностите на ординатата и се получават оценки от отличен до много слаб.

Фиг. 5. Оценка на натоварването по възраст спрямо Релативната кислородна 
консумация VO2max (ml/kg/min)



229

Тук отново се наблюдава висока релативна стойност с нормални различия 
при двата пола (фиг. 6).

Фиг. 6. Изследване максимална кислородна консумация

Авторите подчертават, че спортните танци може да бъдат определени като 
алтернативна – на физическа активност със средно продължителни активни 
фази (танци) главно при много високи енергийни разходи (аеробни и анаероб-
ни) и с кратки периоди на възстановяване  [3, 7]

Анализът на  множеството изследвания по проблема сочи, че занимаващите 
се със спортни танци са подложени на тежки тренировъчни натоварвания, 
както е и при други утвърдени олимпийски спортове. Използват се различни 
методи и тестове, с цел подобряване на физическата подготовка за изпълнение 
на танците с необходимата лекота и грациозност и съответното достойно пред-
ставяне на състезателния подиум. Сред тях са: изследване на мускулната сила и 
реактивно-еластичната мощност на долни крайници [7]; изследване стойности-
те на скоростно-силовата подготовка, развитие на двигателни качества – „бяга-
не на 30 м“, „скок на дължина от място“, изследване значението на показатели-
те за сила и специална издръжливост (фиг. 7).
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Легенда: 1 – повдигане на тялото от позицията лежанка със сгънати колене KГ (гънка); 2 – 
повдигане и спускане на прави крака за 1 мин KГ (време); 3 – сгъване и удължаване на ръцете 
в покой от легнало положение (пъти); 4 – скокове с въже за 1 мин KГ (пъти); 5 – повдигане на 
тялото от легнало положение със сгънати колене EГ (пъти); 6 – повдигане и спускане на прави 
крака за 1 мин EГ (пъти); 7 – сгъване и удължаване на ръцете в положение на почивка, лежащо 
EГ (пъти); 8 – скокове с въже в 1 мин EГ (пъти).

Фиг. 7. Значение на показателя сила и специална издръжливост EГ и KГ преди 
и след експеримент

Други провеждани тестове са за координационните способности в статич-
но и динамично положение – „запазване на стандартни европейски позиции 
в линиите на тялото (корпуса), стоеж на пръсти, с отваряне и затваряне на 
очите“; „запазване на стандартна позиция в линиите на тялото, стоеж на пети 
със затваряне на  очите“, запазване на динамично равновесие – „ходене на 
гимнастическа пейка“, анализиране на показателите за гъвкавост на гръбнач-
ния стълб, раменния пояс, тазобедрените стави и глезенните стави – „наклон 
напред от изходно положение“, „стоеж на пейка“, „десен надлъжен  шпагат", 
„кръстосани ръце зад гърба“ [26].

Анализът на показателите за физическата годност при спортистите-танцьо-
ри по време на проучването на Тракалюк [26] показва ефективност на разрабо-
тената диференцирана програма за развитие на двигателни умения на танцьори 
по спортни танци на етап специализирана основна (базова) подготовка.

Резултатите от проведените изследвания показват необходимостта от из-
ползване на общоприети  разпоредби, тяхното прилагане в процеса на обуче-
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ние и тренировка на танцьори като база за холистичното, хармонично разви-
тие и усъвършенстване на спортиста.

Според личния опит от проведени наблюдения [1] в България треньорите 
провеждат предимно тренировки за силова и специална издръжливост в етапа 
на предсъстезателна подготовка, които включват упражнения за горни и до-
лни крайници в определен темп, последователност и повторения, танцуване с 
тежести на долните и горните крайници, подскоци на място с високо повдига-
не на коленете в музика, последователно танцуване на латиноамериканските 
и стандартните танци с предварително зададена последователност и повторе-
ния (с по-голямо натоварване от състезателното). 

Обобщавайки, може да се каже, че всички споменати частни изследвания 
образуват единство и са една задължителна безусловна предпоставка за по-
стоянното усъвършенстване на техниката в спортните танци [15].

Физиологичният аспект на въздействието на спортния танц осигурява по-
ложително влияние върху сърдечно-съдовата, дихателната, мускулната сис-
теми; подобрява мозъчната активност, стимулира интелектуална, творческа, 
креативна дейност, които в съвкупност допринасят за реализация на функци-
ите за опазване на здравето и гъвкаво, хармонично развитие.

Връзката на спортния танц с музиката, хореографията и балета обогатява 
духовния свят на личността; възпитава и обогатява морала, нравствената сфе-
ра на личността, навлиза в областта на културата.

Спортните танци се очертават като спортна дисциплина с променлива фи-
зическа активност, със средна продължителност и с висок енергоразход (ае-
робен и анаеробен) редуващи се между кратки възстановителни периоди [3].

Заключение

Всяко изкуство, за да оцелее, трябва да се развива, както и изкуството на 
СТ. Това развитие е свързано с фундаменталните принципи, въз основа на 
които двама партньори – мъж и жена, вдъхновени от музиката, се движат като 
едно цяло, с контакт и музикален съпровод, изразявайки и заразявайки със 
спонтанните си емоционални преживявания и наблюдаващия зрител. 

Спортните танци са изключително тържество на живота в динамика. По 
израза на Лукьянов  [16] те са великолепна форма на творчество със съчетава-
не на звук-движение, ритъм-скорост, напрежение-мекота, еластичност-гъвка-
вост чрез най-уникалния инструмент – човешкото тяло.

Зрелищният спортен танц, който привлича вниманието на спортисти и 
зрители, се дължи на съвършенното използване на различни средства за из-
разяване, с помощта на които се създава уникален музикален и артистичен, 
динамичен образ, разкриващ естетическата същност на танцовите спортове. 
Изборът на средства за изразяване се определя от индивидуалността на тан-
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цуващата двойка, която създава свой собствен, неповторим стил на изпълне-
ние на танцови упражнения, отразяващ нивото на тяхната спортсменска дей-
ност, степента на музикалност и култура на движението  [14].

Естетичната изразителност на спортния танц до голяма степен се определя 
от степента на хореографското обучение, което осигурява формирането на ви-
сока култура на движения, усвояване на високо артистични, статични и дина-
мични пози, жестове и изражения на лицето  [14].

СТ са спорт, който доставя невероятна наслада и емоция на зрителите бла-
годарение на голямата отдаденост на състезателите, достигащи високо ниво 
на своята техническа, физическа и хореографска подготовка. Те са и изкуство, 
защото не всеки би могъл да предаде тази естетика и емоция в движения-
та чрез своята експресивност. В спортните танци се изисква време, усилия и 
търпение, за да се получат онези образци на колегиалност, разбирателство, 
сутрудничество, които да превърнат изпълненията в образци на артистизъм и 
изпълнителско майсторство.

Бъдещето е за тези, които имат свръхкомплексност и техническо съвър-
шенство, съчетани с богатство в композициите си, оригиналност, артистич-
ност, експресивност на изпълнението в такъв синтетичен, феноменален вид 
дейност, каквито са  спортните  танци (Сивицкий). 

В съвременните условия спортните танци се превърнаха във високо-ин-
тензивен спорт, който предявява изисквания  към състезателните двойки 
най-вече по отношение на всички видове подготовка, които са типични и за 
другите популярни олимпийски спортове. Артистичността вече се явява само 
„крайна украска“ на цялостното изпълнение на танца. За да се достигнат ви-
соките нива на майсторство в изпълненията се изисква пълен физически и 
психичен синхрон между двамата партньори, психоло-педагогическа съвмес-
тимост между състезатели-треньори-родители, максимално време, прекарано 
в залата, големи финансови средства и от двамата партньори, съвместимост 
в целите, амбицията и начина на подготовка между дамата и кавалера в тан-
цовата двойка. Едва когато тези условия са изпълнени, то тогава изкуството 
на двама души да координират телата си в ритъма на музиката и представят 
емоцията на съответния танц са решаващи за крайния резултат.
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PETYA HRISTOVA. CHEERLEADING FROM THE BEGINNING TO AN OLYMPIC 
SPORT THE CONTRIBUTION OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDKSI“ 
SPORT DEPARTMENT FOR THE INCLUSION OF CHEERLEADING IN THE SPORTS 
CALENDAR OF ASSOCIATION FOR UNIVERSITY SPORT IN BULGARIA

Абстракт: Статията представя ключовите моменти от историята на чирлидинга. Про-
следява бурното му развитие от емоционално възникнала агитационна дейност, до изклю-
чително труден спорт с огромна популярност в целия свят. От края на 2016 г. чирлидинг 
е официално обявен за наблюдаван спорт и субсидиран от Международния Олимпийски 
Комитет. Подчерава се ролята на Департамента по спорт на Софийски университет „Св. 
Климент Охридкси“ за включването на чирлинга в спортния календар на българската Асо-
цияция за университетски спорт „Академик“ от 2018 г. 

Ключови думи: чирлидинг, история, популярност, олимпийски спорт, студентски 
чирлидинг състезания в България

Abstract: The article presents the key moments in the history of cheerleading. It tracks the 
stormy development from an emotionally occurred cheering activity to an extreme sport with 
a huge popularity all over the world. In the end of 2016, cheerleading was offi cially declared 
a provisional sport and received annual granting by the International Olympic Committee. It 
highlights the contribution of Sofi a University “St. Kliment Ohridksi“ Sport Department for the 
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inclusion of cheerleading in the sports calendar of the Association University Sport “Academic“ 
in Bulgaria in 2018.

Key words: cheerleading, history, popularity, Olympic sport, students’ cheer competitions 
in Bulgaria

В масовото съзнание, чирлидинга (или мажоретките, както са по-извест-
ни в България) стереотипно се свързва с група красиви момичета с къси по-
лички и помпони, танцуващи и викащи, в подкрепа на любимия отбор. И това 
е самата истина, но .....до неотдавна. Днес чирлидинг е спорт, с огромна по-
пулярност в цял свят. В международната му организация членуват 110 нацио-
нални федерации от всички континенти, с регистрирани повече от 4,5 млн. 
състезатели. В хореографиите на отборите се преплитат танц, акробатика и 
сложни пирамиди. Ежегодно се провеждат хиляди състезания на училищно, 
университетско, клубно, регионално, национално, континентално и световно 
ниво. От 2016 г. МОК го обявява за наблюдаван спорт и е въпрос на време 
да бъде обявен за олипийска дисциплина. Оказва се, че тези факти са малко 
известни в България. У нас не се провеждат състезания, по международните 
правила, нямаме и национален отбор. 

Софийски университет създава своя мажоретна група през 2001 г. От то-
гава, танците им са неотменна част от програмата на всички официални про-
яви на Департамента по спорт, зареждали са с енергия и зрителите на много 
спортни събития. Едва през 2018 г, благодарение на услилията на преподава-
тели от Департамента по спорт на СУ „Св. Климент Охридкси“, в България 
за първи път се провежда Национален университетски шампионат по мажо-
ретни дисциплини.

Поради гореизложените факти, се открои необходимостта от написване-
то на настоящата разработка, чиято ЦЕЛ е да проследи ключовите моменти в 
историята на чирлидинга и да подчертае ролята на Департамента по спорт, за 
включването на сътезания по чирлидинг в спортния Календар на Асоцияция-
та за университетски спорт „Академик“. 

Началото

Въпреки, че различни форми на агитиране и насърчаване на зрителите и 
отборите/състезателите по време на сътезания са съществували през хилядо-
летната история на човечеството, началото на чирлидинга или т. нар. „спорт 
на настроението“, се свързва с това на първите университетески мачове по 
американски футбол в САЩ. Сведения за организирано подкрепяне на от-
борите чрез песни и окуражителни викове има още от втората половина на 
19 век. В документираните от 1860 г. университетски спортни събития, орга-
низирани от “Ivy League“ (Организация на университетите от североизточн-
те щати на САЩ), се споменава за студенти, които агитират колегите си, да 
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окуражават отбора си чрез песни и викове, с цел да му помогнат да победи. 
Но първия официален студентски мач се играе през 1869, между отборите 
на университета Принстън и университета Рутерс от Ню Джърси.  На него 
студентите-зрители започват импулсивно да окуражават отбора си чрез под-
виквания и песни. В последствие Университета Принстън пръв формира своя 
агитираща група, съставена само от мъже, която неотлъчно следва отбора си. 
Тази първа организирана група е водена от Томас Пебълс [3]. 

След като се дипломира от университета Пристън през 1882 г, Томас Пе-
бълс се мести в Минесота. Започва работа в местния университет през 1884 
и пренася и заразява студентите и там с идеята за агитиране на зрителите по 
време на мачовете по различни колективни спортове. Силно мотивираният 
студент по медицина Джон Кембъл сформира първата организирана група. На 
2 ноември 1889 г. по време на мач, той за пръв път грабва мегафон и ободрява 
отбора си с първото словосъчетание: “Rah, Rah, Rah! Ski-U-Mah! Hoo-Rah! 
Hoo-Rah! Varsity! Varsity! Minn-e-so-tah! Този ход се оказва изключително ус-
пешен и довежда до победата на любимия отбор, а Джон Кембъл е признат за 
първия чирлидър [3].

Така се ражда чирлидинга. Днес, в масовото съзнание, той е познат като 
женски спорт. Но куриозното е, че той започва като изцяло мъжки и близо 
30 години в отборите не участват жени. Идеята си за организирана агитка 
се дооформя – след скандирането на определено словосъчетание, подкрепя-
що любимия отбор, следвала кратка хореография, която включвала различни 
гимнастически елементи и премятания на земя. 

През периода 1898-1929 г, концепцията за чирлидинг и ролята му по вре-
ме на университетските спортни събития, се разпространява изключително 
бързо. До 1920 г. чирлидинг се превръща в официална извънкласна дейност за 
момчетата в университетие, колежите и средните училища, където паралелно 
се създават и духови оркестри, маршируващи барабанчици, идентификацион-
ни флагове и други активности, демонстриращи принадлежност към дадено-
то учебно заведение и отборите му. 



238

Първата чирлидинг група в САЩ

Мъже-чирлидъри по време на изпълнение, около 1925 г.

Феминизацията на чирлидинга

Едва в средата на тридесетте години на ХХ в. [4], отделни групички мо-
мичетата навлизат в различните спортове и активности на колежите и универ-
ситетите. През 1923 г., университета в Минесота пръв разрешава и жени да 
участват в неговата чирлидинг група. 
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Първите жени в чирлидинга

Мобилизацията на младежите за участие във Втората Световна Война 
през 40-те години на ХХ в. открива възможност за „феминизацията“ на чир-
лидинга. Създават се много поддържащи женски, мажоретни състави на поч-
ти всички професионални баскетболни и футболни отбори в страната. Вече 
доминиращи, жените изнасят чирлидинга на друго ниво. Освен агитиращите 
викове, те включват повече танци, гимнастика и ефектни пирамиди в хорео-
графиите. Появяват се и първите помпони, направени от хартия. Те се оказ-
ват много неудачни, особено при дъждовно време, затова биват заменени от 
винилови, през 1965 г. В този период, отборите са съставени предимно от 
представители на бялата раса, защото тъмнокожите и латиносите не са били 
приемани в колежи и университети. Когато през 60-70-те години на ХХ в. 
равенството на половете и цвета на кожата стават политически послания в 
САЩ, за изключително кратко време смесването на младите хора е факт и по-
явата на много нови колежи и университети не само за „бялата раса“, спомага 
за главоломното развитие на спорта [4]. 

От развлечение към съревнование

Чирлинга продължава да се развива, постепенно се заражда стремеж към 
съревноване с другите мажоретни групи. Поражда се нуждата от организира-
не на тази дейност и така през 1948 г, бившият чирлидър Лоурънс Хъркимър 
основава Национална Чирлидинг Асоциация и започва да провежда лагери за 
квалифициране на треньори и учители по физическо възпитание в техниките 
на чирлидинга. Така само за няколко години, всеки един колеж и университет 
в САЩ, съставя свой представителен отбор. Мажоретките вече изпълняват 
гимнастически упражнения, каскади, пирамиди и други сложни акробатични 
елементи. Хореографиите стават все по-трудни, а изискванията към кандидат-
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ките – изключително високи. Броят на желаещите да бъдат избрани за даден 
отбор е бил огромен, а успелите много малко [2]. 

Появата на различни стилове

Това довежда до зараждането на разновидност на чирлидинга. В стреме-
жа си да обхване повече жени, през 1930 г. Кей Крауфорд създава нов стил, 
базиран на популярните по това време маршировки, комбинирайки ги с висо-
ки махове. Фокусът е върху масовото участие и затова тук липсват характер-
ните сложни, гимнастически упражнения и пирамиди. Идеята се доразвива 
от Гуси Дейвис, който през 1939 г. подготвя многобройна момичешка група, 
която изпълнява новия стил под акомпанимента на духовия оркестър на уни-
верситета. Новият т. нар. Drill Team/Performance Cheer High Kick стил бързо 
се популяризира и се появяват много нови мажоретни състави, паралелно с 
традиционните. От тогава датират и популярните и до днес в Европа, марши-
руващи мажоретки, използващи батони, докато в САЩ се утвърждава пре-
димно варианта с помпони [2].

В този момент вече ясно се разграничават двата основни стила Cheerleading 
и Performance Cheer.

Стиловете „Drill Team/Performance Cheer High Kick“ и „pom-poms“

Чирлидинг медии и бизнес. Първите официални състезания

През 1974 г. Джеф Уеб, основава Universal Cheerleaders Association (UCA), 
в която се преподават по-високо ниво умения и техники. Те вече биват включ-
вани в сложни хореографии, на фона на различни стилове музика. Мъжете се 
връщат в отборите за да могат да се изпълняват все по-сложни пирамиди и 
поддръжки. Заражда се концепцията за съревнование.

Благодарение на Джеф Уеб, през 1982 г, най-голямата спортна телевизия 
в САЩ и света – (ESPN), излъчва директно първото официално държавно 
първенство по чирлидинг, с паралелни състезания в двата основни стила – 
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Cheerleading and Performance Cheer. Развитието на медийната индустрия дава 
огромен тласък в мажоретния спорт. След 1982 г. процесите стават главолом-
ни и динамични и чирлидинга освен спорт, става и бизнес индустрия, идват и 
спонсорите. Постепенно в англоговорящите страни по света университетите 
и колежите започват да развиват собствени отбори, като през 1990 г. вече има 
официално регистрирани 1,7 млн, практикуващи спорта чирлидинг, само на 
Американския континент. Появяват се и частни спортни клубове и гимнасти-
чески салони, в които децата и младежите спортуват след училище. Основа-
ват се много компании, оранизиращи състезания, произвеждащи екипировка 
и други дейности, свързани с чирлидиг спорта [2].

Стилът „Cheerleading“

Паралелно с нарастващата популярност на стиловете Cheerleading and 
Performance Cheer, през 70-те години в САЩ  масово навлиза т. нар. „urban & 
hip hop“ култура. Постепенно двете течения се смесват и се създава нов стил, 
наречен “Urban Cheer“. В унисон с нарастващото търсене на повече атрактив-
ност в хореографиите на мажоретките (особено по време на спортни състеза-
ния на закрито като например баскетболни мачове), се създават и стиловете 
“Cheer Jazz“ и “Cheer Hip Hop“, като разновидност на стиловете с помпони и 
високи махове.

Спортът достига пикова точка – с хиляди състезания, провеждани всеки 
уиленд от различни организации, във всички градове на САЩ.
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Глобализацията на чирлидинга

През 80-90-те години „спортът на настроението“ вече е много популярен 
и в страни от други континенти – Япония, Германия, Великобритания, Фин-
ландия, Швеция, Норвегия и др. 

През 2003 г. се основава United States All Star Federation (USASF). Тя уни-
фицира и регулира техническия правилник и регламента за провеждане на 
многото чирлидинг състезания в страната.  Започва да организира ежегодно 
финалите “Worlds“, на които участват най-добрите отбори на всички щати, 
излъчени на техните „All Stars“ състезания. Почти веднага и други държави 
изявяват желание и започват да участват на тези финали и така съвсем ес-
тествено USASF става International All Star Federation (IASF), а състезанието 
– международно.

Поради силния интерес за организиране на състезания по чирлидинг в 
световен мащаб, на  26 април 2004 г. в Орландо, Флорида се провежда първо-
то заседание на International Cheer Union (ICU) под егидата на IASF, на което 
участват 13 национални федерации. Целта на новосъздадената организация 
е да подпомога глобалната експанзия на спорта, развитието на националните 
федерации, да работи за утвържаването на чирлидинга като спорт, както и 
организирането на ICU световни първенства за националните отбори.

Днес в ICU членуват над 110 национални федерации от всички континенти, 
с регистрирани повече от 4,5 милиона състезатели. Тя организира образовател-
ни семинари в повече от 90 държави, провежда континентални и регионални 
състезания, разработва и инициира глобална антидопингова политика, като 
страна, подписала с WADA (World Anti-Doping Agency). На последното светов-
но първенство през 2018 г. участват отборите на 70 държави [2].

Към настоящия момент, официалните международни състезания по чир-
лидинг се провеждат в следните дисциплини и категории (Табл. 1):

Таблица 1. (ICU) Състезателни дисциплини

Двете основни дисциплини Cheerleading и Performance Cheer, включват 
сътезания в следните категории:
Клубове, All Star, Развлекателна, Учебни заведения (училища и университети), 
Masters, Специални възможности (ParaCheer/Adaptive Abilities), Национални отбори. 
Във всички категории има допълнителни нива според: възраст, брой състезатели в 
отбор, пол. В чирлидинг се допускат като само женски, така и смесени (мъже и 
жени) отбори.
CHEERLEADING:
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• Cheer – от ниво начинаещи (L0) до премиер (L6)
• Urban Cheer – от ниво начинаещи (L0) – до премиер (L6) 
• Малки пирамиди – отбор от 2 души
• Групови пирамиди – отбор до 12 души
• Отборни пирамиди – отбор от 12 до 24 души
• Game Day
PERFORMANCE CHEER:
• Team Cheer Freestyle Pom 
• Team Cheer Hip Hop
• Team Cheer Jazz
• Team Cheer High Kick 
• Game Day

Международно признание

От създаването си през 2004 г, ICU работи активно и за международното при-
знаване на спорта. През 2009 г. подава заявление към SportAccord/GAISF (Съюз 
на международните организации на признатите спортове), а през 2010 г. – към 
МОК (Международен Олимпийски комитет).

През 2013 г. ICU е приета за член SportAccord/GAISF и призната за офи-
циалната международна организация на чирлидинга. През 2014 г, ICU става 
част от семейството на FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire/
Международна федерация за университетски спорт). От края на 2016 г. чир-
лидинг е официално обявен за наблюдаван спорт и субсидиран от Междуна-
родния Олимпийски комитет с 25000 $ годишно. През 2019 г. предстои про-
изнасяне на МОК за признаването му за официален олимпийски спорт и за 
включването му в Олимпийските игри. 

От началото на 2015 г., ICU работи активно за включването в спорта и на 
хора с ограничени възможности. Като резултат през 2018 г. е проведено пър-
вото световно първенство за хора с увреждания. 

Въпреки трансформирането си в изключително труден и изискващ на със-
тезателно ниво, спорт и до днес „спортът на настроението“ продължава да про-
цъфтява и като масов спорт за милиони хора, на всички континенти. В същ-
ността си, той е един уникален и специфичен спорт, с характерни технически 
умения, с неповторима история и култура. Най-младите участници в него са на 
4 години. Привлекателен е за наблюдение за всички възрасти и култури, поради 
което се разпространява охотно по всички видове медии. Освен това е групово 
занимание, позволяващ участието на хора с увреждания [2]. 
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Приносът на Департамента по спорт на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ за включването на чирлинг в спортния календар на 
Асоцияцията за университетски спорт в България

През 2001 г. по идея на тогавашния директор на Департамента по спорт – 
доц. Емил Прокопов, се сформира първата мажоретна група на Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. Идеята е осъществена от зам.-директора 
и специалист по спортна гимнастика, Галин Попов и хоноруваната препода-
вателка Гергана Минковска – треньор на състава до 2016 г. Първата изява на 
мажоретките е още през 2001 година, на ежегодната церемония по връчването 
на наградата „Спортист на годината“. От тогава, танците им са неотменна 
част от програмата на всички официални прояви на Департамента по спорт, 
зареждат с енергия зрителите на професионални баскетболни мачове, турни-
ри по карате, фектовка и други събития. С течение на годините в тази група 
се включват десетки момичета от всички факултети на Университета. По ини-
циатива на асистент Гергана Минковска, момичетата полагат много труд и 
вече като спортен отбор участват на Университетските сътезания в Милано 
през 2012, където завоюват престижното второ място. За съжаление поради 
недостиг на финансови средства – няма повтрорно участие.

От 2016 г. ръководител на мажоретния състав на СУ става гл. ас. Петя 
Христова. С цел по-бързо навлизане в новата си роля, тя систематично се за-
познава с различни материали и публикации, свързани с чирлидинга. Тя, как-
то и други автори [1], установяват изоставането на България по отношение 
на световните тенденции в чирлинг спорта. Според доц. Нешева от НСА (На-
ционална спортна академия) е необходимо: „усъвършенстване на уменията 
и качествата на изпълнителите, с цел участие в регионални, държавни, евро-
пейски и световни първенства“; и също: „Необходимо е да има повече учас-
тия на специалисти в семинари и курсове за овладяване и усъвършенства-
не на специфичните чирлидинг техники“ [1]. В края на 2017 г., доц. Нешева 
организира среща, на която присъстват преподаватели от няколко български 
университети, имащи мажоретни състави. Официален гост и лектор е Милко 
Кралски, учредител на Българския чирлидинг съюз (вече член на ICU) и сети-
фициран международен съдия. На тази среща се оформя идеята за стартиране 
на национални състезания по правилата на ICU. Като първа стъпка започ-
ват постъпки за организиране и провеждане на сътезания между българските 
университети – провеждат се предварителни разговори с проф. Злати Джуров, 
ръководител на Асоциацията за университетски спорт „Академик“. По негово 
предложение през 2018 г. за координатор и главен организатор на универси-
тетските състезания по чирлидинг е гласувана и утвърдена Николета Бочева, 
асистент в Департамента по спорт на СУ. 

Следва интензивна работа. По собствена инициатива, гл. ас. Христова 
превежда Правилника за провеждане на сътезания на Европейския чирлидинг 
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съюз. Заедно с ас. Бочева изготвят Наредбата за провеждане на Национални 
университетски състезания по чирлидинг. В дейността активно се включват и 
доц. Нешева и Милко Кралски. Усилията се увенчават с успех и на 05.12.2018 г. 
се провежда първият в историята на българския спорт, Национален уни-
верситетски шампионат по чирлидинг. Първите участващи университети 
са: Софийски унивеситет „Св. Климент Охридски“, Национална Спортна 
Академия „Васил Левски“, и Технически Университет – София. Първият 
шампион е отборът на СУ.

Момичетата, завоюват първата титла и които ще останат завинаги в 
историята са:

1. Маргита Бориславова Бонкина, ФФ
2. Анелия Георгиева Георгиева, ФЖМК
3. Симона Горанова Гоцова, ФЖМК
4. Борислава Борисова Алексова, ФЖМК
5. Стиляна Валентинова Йорданова, МФ
6. Елена Костадинова Мешкова, ФСлФ
7. Роз-Мари Иванова Ранчева, ФФ
8. Анна Росенова Николова, ФНОИ
9. Гергана Ивайлова Кирилова, БФ
10. Михаела Михайлова Иванова, ФЖМК
11. Любимка Гошева Георгиева, СтФ
12. Милена Ангелова Кардашева, СтФ
13. Яна Веселинова Ефремова, ФФ
14. Мария Димитрова Стоянова, ФЖМК

Началото е поставено.

Отборът на СУ в Първия НУШ по чирлидинг, 2018 г.
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ВЪЗПИТАНИЕТО В ДУХА НА ОЛИМПИЙСКИТЕ
ЦЕННОСТИ – ДЕФИНИЦИЯ И ОСНОВНИ ПОДХОДИ

ФИЛИП ШАБАНСКИ, ЕЛИЦА СТОЯНОВА

FILIP SHABANSKI, ELIZA STOYANOVA. OLYMPIC EDUCATION – DEFINITION 
AND MAIN APPROACHES

Абстракт: Независимо че олимпийско образование става обект на научeн интерес 
още през 70-те години на миналия век, то все още се счита за иновативна педагогическа 
дейност. Целта на настоящата статия е да направи сравнителен анализ на дефинициите на 
понятието „олимпийско образование“, да определи основните подходи за неговото при-
лагане в училищната и университетската среда и да направи някои препоръки за усъвър-
шенстването му в нашата образователна система.

Ключови думи: олимпийско възпитание, подрастващи, основни ценности, съвър-
шенство, приятелство, уважение

Abstract: Although Olympic education appeared in research only in the 1970’s, it is 
still considered as an innovative educational activity. The purpose of this article is to make a 
comparative analysis of the defi nitions of the term "Olympic education", to defi ne the main 
approaches to its implementation in the school and university environment and to make some 
recommendations for its improvement in our education system.

Key words: оlympic education, youth, main values, perfection, friendship, respect



248

Увод 

Основните принципи от олимпизма имат универсално приложение в жи-
вота. Още основателят на модерните олимпийски игри, Пиер дьо Кубертен, 
е считал, че „спортът и спортните състезания съдействат за хармоничното 
развитие на личността, формират характера и укрепват нравствените сили“ 
[13]. Други положителни страни на заниманията със спорт според Кубертен 
са „инициативността, упоритостта, енергичността, стремежът към самоу-
съвършенстване и превъзмогването на възможните опасности“ [13]. Както 
Кубертен отбелязва, „олимпизмът е състояние на духа“, върху което „никоя 
раса или епоха нямат монопол“, поради което принципите и идеалите на това 
движение може с успех да бъдат използвани  в образователната система [13 ].

Цел, задачи, методика, организация

Целта на настоящата статия е да направи ретроспективен анализ на фор-
мирането и развитието на идеята за прилагането на олимпийските принципи 
в съвременното училищно и висше образование. Обект на изследване е олим-
пийското образование в отделни държави.

Задачите на изследането е да се обобщат целите на олимпийското образова-
ние на основата на взаимодействието между правителствените и неправител-
ствените организации; да се анализират закономерностите при формирането 
на основните подходи при прилагането на олимпийските принципи в образо-
ванието и да се дадат някои препоръки за разширяването на програмно-мето-
дическата основа на системата на олимпийското образование в нашата страна.

В статията са използвани два основни метода на изследване. Първият се 
изразява в литературния обзор, тоест систематизирането, анализа и обобще-
нието на различните литературни източници по темата. Вторият метод се 
свежда до изучаване на официалните правителствени и международни доку-
менти, включително и Хартата на олимпийското движение.

Изследването е организирано в две части. В първата част акцентът е по-
ставен върху процеса на зараждане на идеята за изучаването на олимпизма в 
класните и университетски стаи и аудитории. Втарата част акцентира върху 
основните подходи при прилагането на олимпийските принципи и идеали в 
класните и извънкласни занимания.

Дефиниция на понятието „Олимпийско образование“

Възпитанието на подрастващите в ценностната система на олимпизма 
се осъществява чрез понятието „олимпийско образование“. Ако приемем, 
че целта на образованието и възпитанието е учениците да овладяват някои 
ценности на духовната култура под формата на правила и норми, които са 
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социално одобрени и споделени от повечето хора, то болшинството от общо-
човешките ценности стоят в основата и на олимпийското движение. 

Първият фундаментален принцип на олимпизма според Олимпийската 
харта (редактирана последно през 2018 г.) е съчетаването на спорта с култу-
рата и образованието: „Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и 
комбинираща в едно балансирано цяло качествата на тялото, волята и ума. 
Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да съз-
даде начин на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната 
стойност на добрия пример, социалната отговорност и уважението към уни-
версалните фундаментални етически принципи“ [2]. Ето защо сред основните 
задачи на Международния олимпийски комитет е „да насърчава и подкрепя 
инициативи, свързващи спорта с културата и образованието“ [2].

Олимпийското образование започва да се употребява като термин  в края 
на 60-те и началото на 70-те години на миналия век след създаването на Цен-
тровете за проучване на олимпийското движение и на Националните олим-
пийски академии. Първата олимпийска образователна програма се въвежда в 
началната степен на училищата в Германия през 1972 г. във връзка с провеж-
дането на олимпиадата в Мюнхен. Следва олимпийската образователна про-
грама през периода 1973-76 г. в училищата на провинция Квебек в Канада. Тя 
си поставя за задача да запознае децата с олимпийското движение и неговото 
отражение в съвременното общество.

Във връзка с провеждането на лятната олимпиадата през 2004 г. в Гърция 
се разработва програма за учениците в основните и средни училища, която 
се счита за иновативен начин за свързването на подрастващите с местната 
общност чрез акцентирането върху хуманистичните и етични аспекти на 
олимпизма. Задачата е да се привлечат всички  образователни институции и 
лица, които да допринесат за формирането на позитивна нагласа към такива 
фундаментални ценности като сътрудничеството, критичното възприемане 
на действителността и отговорността. Олимпийското образование включва 
серия от инициативи в училищна среда, които да акцентират върху възпи-
тателната и културна функция на олимпийските игри. Една от задачите на 
програмите е  да укрепи доброволческите усилия на младежта както по време 
на провеждането на олимпиадата в Атина, така и след това. 

В резултат на съвместните усилия на Организационния комитет и Минис-
терството на образование в Китай преди олимпиадата в Пекин през 2008 г. се 
разработва специална олимпийска образователна програма за учениците в ос-
новните и средни училища. В програмата се включват милиони младежи, кои-
то научават за олимпийските идеали, запознават се с чужди култури, разбират 
голямото значение на всестранното развитие на личността и участват в мно-
жество класни и извънкласни занимания, свързани с олимпийското движение.
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Таблица 1. Олимпизмът като част от изучавания материал по различните 
дисциплини

Учебна дисциплина Възможни области на преподаването
История Древна Елада и провеждането на олимпийските игри; ролята на 

боговете и жертвоприношенията преди и по време на игрите;
Войната и мирът по време на древните олимпиади

География Пелопонес и областта Олимпия като място за провеждането на 
Олимпийските игри

Литература Илиада от Омир – погребението на Патрокъл, когато знатни воийни, 
приятели на Ахил, оставят оръжията си и доказват храбростта си, 
като участват в състезания по бокс, борба, хвърляне на диск и копие и 
надбягване с колесници;

Древногръцки легенди и митове
Математика Мерки за дължина, тегло;

Подобряване на рекордите във времето – сравнение между 
резултатите;

Графично изображение на рекордите по страни и години;
Понятие за високосна година

Физика Законът за гравитацията на Нютон;
Видове енергия и преобразуването им една в друга;
Законите на аеродинамиката

Спорт Значението на честната игра, спазването на правилата, 
уважението към съдиите и противниците, умението на запазване на 
самообладанието при загуба

Социални науки Културно многообразие, антирасизъм, агресия и насилие, социално 
неравенство и изключване

Изт. Обобщения на основата на собствени проучвания.

На Петата сесия на Международната олимпийска академия след оживе-
ни дискусии се приема следното определение на олимпийското образование: 
“Олимпийското образование се отнася до социалното, умствено, културно, 
етично и физическо състояние. Спортът е в основата на това образование и 
има за цел да възпита такива младежи, които да станат хармонично разви-
ти в умствено и физическо отношение, да си сътрудничат и да се отнасят с 
толерантност и уважение към другите. Олимпийското образование трябва 
да позволи на подрастващите да възприемат такава философия, която да им 
помогне да допринесат за доброто на техните семейства, общност, страна и 
света като цяло“ [10].

Общите цели на образованието и олимпизма 

През 2005 г. Международният олиимпийски комитет създава и приема гло-
бална стратегия за младежта, която се занимава с възможността да се повиши 
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социалната отговорност на младото поколение чрез засилването на образова-
телната функция на олимпийските идеали. 

Според Кид [9] общите задачи на олимпизма и образованието са:
• масовост;
• спортсменство и благородство;
• културно взаимодействие;
• международно сътрдничество и;
• стремеж към съвършенство.
Гесман, цитиран от Биндер [8], отива още по-далече, като подчертава, че 

„олимпизмът не може да бъде разбран извън неговата възпитателна мисия“. 
От тази гледна точка неговите принципи би трябвало да станат обект на изу-
чаване от множество учебни дисциплини (табл. 1).

Според повечето учени и специалисти няколко са основните принципи на 
олимпизма, които може и трябва да бъдат приложени в образованието:

• стремежът към съвършенство, т.е. себеотдаването във всичко, което чо-
век върши;

• приятелството, т.е. преодоляването на всякакви различия от национален, 
етнически, религиозен, политически, икономически или друг характер и ува-
жение към околните;

• радостта от полагането на усилия: не само в спорта, но и в живота е ва-
жно трудолюбието и стремежът към самоусъвъършенстване;

• честността: правилата следва да се спазват и не трябва да се търси победа 
на всяка цена.

Изводи

Практиката в другите страни  и препоръките на Международния олимпий-
ски комитет са основата, върху която и в нашата страна се правят първите 
стъпки за свързването на ценностите на олимпиското движение с образова-
нието на подрастващото поколение. Понастоящем основните инициативи в 
тази насока се организират от Националната олимпийска академия, чиято 
основна функция е „развитието на олимпийското образование и възпитание 
чрез провеждането на различни форми, инициативи и програми“ [1]. Акаде-
мията няма собствена интернет страница, а фейсбук и не се поддържа с ак-
туална информация.  Академията функционира чрез 17-те олимпийски клуба 
в различните градове на страната. През 2018 г. към Академията е основано 
Олимпийско дружество на учителите по физическо възпитание в България.

Другият център на олимпийско образование се намира в Националната 
спортна академия, в която има магистърска програма „Олимпизъм и спорт“, 
предназначена за специалисти, свързани с обучението по спорт, но не и за други 
специалисти. Съвместно с Националната олимпийска академия се организират 
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годишни сесии за студенти, ученици и учители по физическо възпитани, педа-
гогически конференции, спортни инициативи, художествени изложби.

Основният недостатък на свързването на олимпизма и образованието в Бъл-
гария обаче е липсата на систематичен подход към този процес, при което се 
разчита преди всичко на еднократни инициативи и дейности. Страната ни се 
намира все още твърде далече от момента на прилагането на интердисципли-
нарния подход, при който олимпизмът се преподава не само в часовете по фи-
зическо възпитание, но и по редица други дисциплини като география, история, 
литература, биология, математика, социални науки. Това може да се осъщест-
вява в рамките на така наречените интердисциплинарни единици или уроци.

Възможностите за прилагането на олимпийските принципи и идеали в об-
разователната система на страната ни са много големи. Правят се първите 
стъпки в това отношение, но усилията са все още недостатъчни и не съответ-
стват на множеството международни споразумения и документи, подписани 
и ратифицирани от България.
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МОТИВИ ПРИ ИЗБОРА НА ВИДА СПОРТ
И СПОРТНИЯ КЛУБ ПРИ ДЕЦАТА 

ФИЛИП ШАБАНСКИ 

FILIP SHABANSKI. MOTIVES FOR CHOOSING THE SPORT AND SPORT CLUB 
AMONG CHILDREN

Абстракт: В последните десетилетия обществото и учените отбелязват една много 
негативна тенденция, свързана с ниската физическа активност на подрастващите. Добре 
е известно, че основата за доброто здраве и дълголетие се залага още в най-ранна детска 
възраст. Целта на настоящата статия е да се анализират мотивите при избора на вида спорт 
и спортния клуб, в който да спортува детето. Изследването е направено на примера на за-
ниманията на подрастващите с фехтовка в три спортни клуба. Прави се изводът, че голяма 
роля при решението с какъв спорт да се занимават децата им играят родителите.

Ключови думи: спортен клуб, фехтовка, мотив към задачата и мотив към егото.

Abstract: In recent decades, society and scientists have noted a very negative trend linked 
to the low physical activity of adolescents. It is well known that the basis for good health and 
longevity is set in the earliest childhood. The purpose of this article is to analyze the motives in 
choosing the type of sport and the sports club among children. The study is based on the example 
of the activities of school students with fencing in three sports clubs. It is concluded that parents 
play a major role in deciding what sport to play their children.

Key words: Sport club, fencing, task and ego orientation.
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Увод 

Основата на бъдещото здраве и работоспособност на човека се полага още 
в неговото детство. Сред учените не съществува спор по отношение на полза-
та от физически занимания за различните възрастови групи в зависимост от 
физическото и психическото развитие на децата.

За съжаление през последните десетилетия сме свидетели на значително 
влошаване на здравето на подрастващите от гледна точка както на състояние-
то на нервната система, така и на опорно-двигателния им апарат. Причините 
за това са комплексни и са свързани с голямото умствено и психичесто нато-
варване в учебния процес, както и с липсата на мотивация за движение.

Решението да се занимава със спорт взима все пак не самото дете, а него-
вите родители. Това се отнася особено много за възрастта до 12 години, кога-
то подрастващите са все още незрели в житейската си ориентация.

Според съвременната психология съществуват два вида мотивационна ори-
ентация в живота и в частност в спорта – мотивационна ориентация, фокусира-
на върху задачата и мотивационна ориентация, фокусирана върху егото. 

Първият вид мотивация се свързва с полагането на значителни усилия, се-
беотдаването, сътрудничеството със съотборниците и изпитването на радост 
от упражняването на спорта. 

Ориентирането към егото означава непрекъснато сравняване с конкурен-
тите и стремеж към  победа над противниците на всяка цена, при което липса-
та на победи може да има за резултат прекратяване на заниманията със спорт.

Подобно разграничаване на мотивацията в спорта има значение, защото 
показва доста различно поведение на децата и техните родители при опреде-
лянето на вида спорт, който детето ще практикува.

Цел, задачи, методика, организация

Целта на настоящата статия е да анализира мотивите при избора на вида 
спорт и спортния клуб, в който децата във възрастта 11-18 години упражняват 
спортна дейност.

Обект на изследване са 67 деца от три клуба по фехтовка – „Академик“ и 
„Славия“в София и спортен клуб „Шумен“ в едноименния град. Децата са на 
възраст от 11 до 18 години, като 51 от тях са момчета, а 16 – момичета.

Задачите на изследването е да се откроят най-важните фактори при избора 
на вида спорт и спортния клуб, да се обобщат резултатите от отговорите на 
въпросите, поставени в анкетата и да се препоръчат някои идеи за по-актив-
ното спортуване на децата. 

В статията са използвани четири основни метода на изследване:
 ретроспективен анализ на някои основни литературни източници;
 анкетният способ;
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 методът на анализа и синтеза;
 педагогическото наблюдение.
Анкетата с децата беше проведена непосредствено преди или след спорт-

ните занимания. Най-напред анкетата беше апробирана в един от трите из-
брани спортни клуба, в резултат на което някои въпроси бяха прецизирани, а 
други – премахнати. Анкетирането се осъществи лично от автора. 

В изследването са използвани както първични, така и вторични източници 
на информация.

Резултати

Резултатите от изследването може да бъдат обобщени в следните основни 
направления:

А) Кой беше инициатор да започнете да се занимавате с фехтовка:
 татко – 47 %;
 майка – 18 %;
 аз самият/самата – 35 %.
Б) Кой реши в кой клуб да се запишете:
 татко – 54 %;
 майка – 28 %;
 аз самият/самата – 18 %.
В) Защо родителите Ви записаха именно на този спорт (за тези, които са 

записани в резултат на решението на родителите):
 родителите ми също са тренирали този спорт като деца – 69 %;
 родителите ми казаха, че това е аристократичен спорт, който ме учи на 

добри обноски – 15 %;
 други причини – 16 %.
Г) Защо избрахте да практикувате този спорт (за тези, които сами са взели 

решението):
 имам приятел, който ме запали – 54 %;
 гледал съм много филми и съм чел книги, в които фехтовалните дву-

бои ми харесват –   31 %;
 други причини – 15 %.
Д) Защо вашите родители или Вие избрахте точно този клуб, за да спорту-

вате:
 клубът се намира най-близо до дома ми – 79 %;
 в този клуб са тренирали родителите ми – 14 %;
 в този клуб тренира приятелят ми – 4 %;
 други причини – 3 %.

Е) Родителите Ви окуражават ли Ви да се занимавате с фехтовка:
 да – 89 %;



257

 нито ме окуражават, нито ме спират – 11 %.
Ж) Кое за Вас е по-важно – победата или радостта от фехтуването:
 радостта от фехтуването – 71 %;
 победата – 12 %;
 еднакво важни са и двете – 17 %. 
З) Мислите ли, че заниманията с фехтовка са полезни за Вашето здраве:
 да – 100 %;
 не .
И) Занимават ли се Вашите приятели със спорт:
 да – 19 %;
 не – 81 %.
К) Ако не тренирахте фехтовка, щяхте ли да се занимавате с друг спорт:
 да – 79 %;
 не – 21 %.

Изводи

Практиката у нас и в другите страни, както и многобройните научни из-
следвания показват важното значение на мотивацията при заниманията със 
спорт. Ролята на родителя е огромна както в първоначалния етап, при запис-
ването на детето за даден вид спорт, така и впоследствие, когато интересът 
следва да бъде поддържан. Ето защо е необходимо треньорите в спортните 
клубове да имат редовни срещи с родителите, на които да разясняват необхо-
димостта  и ползите от спортуването.

Учудващо голям е делът на децата, които са избрали фехтовката като лю-
бим спорт под влиянието на приятел, който се занимава със същия спорт. 
Това поставя необходимостта от пропагандирането на спортните занимания 
в училищна среда, в резултат на което децата-лидери увличат с примера си и 
останалите.

Голямо значение при избора на спортен клуб оказва близостта му до дома 
на детето и възможността то само да отива на тренировките. Този факт се явя-
ва сериозна пречка за много деца, които живеят в голям град и в чийто кварта-
ли не съществуват спортни клубове. Отдалеченността от дома е проблем дори 
и за големите деца, които се придвижват самостоятелно, но трябва да губят 
много време за отиване и връщане от тренировките.

Изтъкването на радостта от спортуване като основен мотив за заниманията 
с фехтовка преобладава убедително над мотива за победа. С нарастването на 
възрастта и успоредно с нарастването на фехтовалните умения започва да се 
проявява и вторият мотив, свързан с желанието за победа над противника.

Направеното изследване показва необходимостта от активна информа-
ционна дейност сред родителите на спортуващите деца. При това е важно да 
се акцентира не само и не толкова на спортните резултати, а на множеството 
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други ползи, които са важни за родителите. Такива са индивидуалното отно-
шение към децата, възпитанието на спортен дух и дисциплина, уважението 
към противника и съотборниците. 
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