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Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка

Университетски зимни игри Боровец 2019  

Георги Игнатов, Желязко Георгиев

Резюме
Университетските зимни игри Боровец 2019 се проведоха от 17 до 

21 март в курортен комплекс Боровец. Организатор на игрите бяха Асо-
циацията за университетски спорт „Академик” и Националното пред-
ставителство на студентските съвети, с подкрепата на „Бороспорт“ 
АД и с неоценимото за всички участници домакинство на хотел „Рила“, 
Боровец. Целта на настоящата статия е да представи същността, 
мащаба, участието на висшите училища, постиженията, организация-
та, постигнатите резултати и класирането на Университетските 
зимни игри Боровец 2019. Въпреки огромната конкуренция представи-
телите на Национална спортна академия „Васил Левски“ триумфираха 
за шести пореден път с купата за комплексен отборен победител на 
игрите. Те спечелиха общо 28 медала (15 златни, 8 сребърни и 5 бронзови 
медала). На второ място се класираха студентите на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ с 11 медала (3 златни, 4 сребърни и 
4 бронзови медала), трети останаха студентите от Лесотехническия 
университет, които завоюваха 9 медала (2 златни, 4 сребърни и 3 брон-
зови медала).

Ключови думи: Университетски зимни игри, студенти, резулта-
ти, класирания, изводи и препоръки
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2019 Borovets Winter University games 

Georgi Ignatov, Zhelyazko Georgiev

Abstract
The 2019 Borovets University Winter Games were held from 17 th to 21st 

March in Borovets resort. The organizers of the event were AUS „Academik“ and 
the National Assembly of Students’ Councils, with the support of „Borosport“ 
and with the invaluable hosting of the „Rila“ hotel, Borovets, for all participants. 
The purpose of this article is to present the essence, scale, participation of 
universities, achievements, organization, achieved results and ranking of the 
2019 Borovets University Winter Games. Despite the huge competition, the 
representatives of the NSA „Vasil Levski“ triumphed for the sixth time in a row 
with the cup for the complex team winner of the games. They won a total of 28 
medals (15 gold, 8 silver and 5 bronze medals). Sofia University „St. Kliment 
Ohridski“ ranked second with 11 medals (3 gold, 4 silver and 4 bronze medals), 
third were the students from the University of Forestry, who won 9 medals (2 
gold, 4 silver and 3 bronze medals).

Key words: Winter university games, students, results, rankings, 
conclusions and recommendations

Спортът способства за изява на най-добрите качества на ли-
чността на студента. Като същевременно на високо емоционално 
ниво се реализира една от важните обществено-потребни функции – 
общуването между хората. Предимството на спорта като социално 
явление е в неговата привлекателност за студентите, а неговият 
„език” е достъпен и разбираем за всеки човек [5]. 

Физическото възпитание и спорта в учебните заведения е с во-
деща роля в съвременните спортни структури. Това се определя от 
широкия обхват на занимаващите се и от най-благоприятната въз-
раст за формиращото въздействие на спорта като инструмент за 
формиране на навици за спортна активност като начин на живот. 
Сред основните фактори, от които зависи участието в извънурочни 
форми на спорт, специално внимание според Е. Николова заслужават 
комуникативността и формирането на трайни мотиви за спорту-
ване [9].

Една от основните цели на Асоциация за университетски спорт 
(АУС) „Академик” е провеждането на Национални университетски 
универсиади да се превърне в традиция, придобивайки популярност, 
както сред българските студенти, така и сред българската спорт-
на общественост; да се създаде широка познаваемост и интерес към 
университетския спорт; да се стимулират младежите желаещи да 
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се включат в организацията на Националната универсиада и съпът-
стващите я културни събития, като доброволческият им труд полу-
чи признание [2]. 

След доста дълго близо 20 годишно прекъсване АУС, привлече по-
гледите на ръководствата на висшите училища в България, на феде-
рациите, ММС, МОН и управляващите, като организира Национал-
ната студентска универсиада 2014 София [7]. Последва организира-
нето на още седем универсиади: 2015 Пловдив [2], 2016 Русе [4], 2017 
Стара Загора [3], 2018 София [8], 2019 Варна [6], 2021 Стара Загора [1] и 
2022 София. Само през 2020 г. не беше проведен такъв форум, поради 
пандемията от Covid-19. По подобие на организираните осем Нацио-
нални студентски универсиади бяха организирани в годините и пет 
Университетски зимни игри, както следва: УЗИ Боровец 2014, УЗИ 
Боровец 2015, УЗИ Боровец 2016, УЗИ Боровец 2017, УЗИ Боровец 2018.

Целта на настоящата статия е да представи същността, ма-
щаба, участието на висшите училища, постиженията, организация-
та, постигнатите резултати и класирането на проведените шести 
Университетските зимни игри Боровец 2019.

Университетските зимни игри Боровец 2019 се проведоха от 17 
до 21 март в курортен комплекс Боровец. Организатор на игрите 
бяха Асоциация за Университетски Спорт „Академик” (АУСА) и На-
ционалното представителство на студентските съвети (НПСС), с 
подкрепата на к.к. Боровец, „Бороспорт“ АД и с неоценимото за всич-
ки участници домакинство на хотел „Рила“, Боровец. 

В рамките на Университетските зимни игри се проведаха състе-
зания по ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски рали, сноуборд, бър-
за шейна, снежна щафета. Участие взеха над 260 студенти, предста-
вители на спортни и студентски клубове и организации от 18 висши 
училища от цяла България. Старт на игрите дадоха доц. Златко Джу-
ров – Председател на АУС „Академик“ и г-жа Яна Вангелова – Предсе-
дател на Националното представителство на студентските съве-
ти (НПСС). Програмата на УЗИ Боровец 2019 включваше:

17.03.2019 г. 16:30 ч. – Генерална Техническа конференция 
19:00 ч. – Официално откриване на игрите 
18.03.2019 г. 10:00 ч. – НУШ по Сноуборд (гигантски слалом) – I 

манш 
14:00 ч. – НУШ по ски бягане (масов старт) 
15:00 ч. – НУШ по Сноуборд (гигантски слалом) – II манш 
19.03.2019г.   09:30 ч. – НУШ по Ски алпийски дисциплини (гигант-

ски слалом) – I манш 
13:00 ч. – НУШ по Ски алпийски дисциплини (гигантски слалом) – 

II манш 
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16:30 ч. – Бърза шейна 
20.03.2019 г.  09:30 ч. – НУШ по ски бягане (отборен спринт) 
11:00 ч. – Ски рали 
14:00 ч. – Снежна щафета 
19:00 ч. – Награждаване и Закриване на УЗИ Боровец 2019  
Въпреки огромната конкуренция представителите на Национал-

на спортна академия „Васил Левски“ триумфираха за шести пореден 
път с купата за комплексен отборен победител на завършилите в Бо-
ровец Университетски зимни игри. Те спечелиха общо 28 медала, от 
които 15 златни, 8 сребърни и 5 бронзови медала. Купата бе връчена 
на победителите от Министъра на младежта и спорта проф. Дани-
ела Дашева. На второ място се класира Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ с 11 медала (3 златни, 4 сребърни и 4 бронзови 
медала), трети останаха студентите от Лесотехническия универси-
тет – София, които завоюваха 9 медала, от които 2 златни, 4 сребър-
ни и 3 бронзови медала. Пълното комплексно класиране по медали на 
всички висши училища е показано на (таблица 1).

  ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ Златни Сребърни Бронзови Общо
1 НСА „В. Левски“ 15 8 5 28
2 СУ „Св. Кл. Охридски” 3 4 4 11
3 ЛТУ 2 4 3 9
4 МУ Пловдив 2 0 0 2
5 ТУ София 1 2 2 5
6 НБУ 1 1 1 3
7  МУ София 0 2 0 2
8 ТРУ Ст. Загора 0 1 0 1

9

ВСУ „Черноризец Храбър“ 0 0 0 0
ВСУ „Любен Каравелов“ 
София 0 0 0 0
ВУТП 0 0 0 0
МУ Плевен 0 0 0 0
МГУ „Св. Иван Рилски“ 0 0 0 0
УНСС 0 0 0 0
УБИТ 0 0 0 0
УХТ Пловдив 0 0 0 0
АУ Пловдив 0 0 0 0
НВУ 0 0 0 0

Таблица 1. Крайно комплексно класиране
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В Национален университетски шампионат (НУШ) по Сноуборд 
– гигантски слалом участваха 24 студентки и 31 студенти. Състе-
занието се проведе на писта „Ротата“ в к.к. Боровец. Всяко висше 
училище имаше правото да заяви дванадесет състезатели (6 мъже и 6 
жени). Отборното класиране се образува от най-добрите три време-
на на ВУ от двата манша. Резултати при жените: 1-во място Бетина 
Кичукова (НСА-1:07.23); 2-ро място Диляна Димова (СУ-1:09.36); 3-то 
място Михаела Варошкина (ЛТУ-1:11.61); 4-то място Зорница Белокон-
ска (НБУ-1:13.93); 5-то място Никол Цилева (ТУ/Сф/-1:19.92) и на 6-то 
място Ралица Станчева (НБУ-1:26.03). Резултати при мъжете: 1-во мяс-
то Димитър Ганичев (МУ-Пд-51.41); 2-ро място 2-ро място Петър Гьо-
шарков (НБУ-52.88); 3-то място Радослав Стефанов (ТУ-Сф-1:07.76); 
4-то място Ивайло Христов (НСА-1:09.09); 5-то място Николай Адев 
(ЛТУ-1:10.75) и 6-то място Данаил Младенов (ТУ-Сф-1:11.60).

Отборно класиране жени: 1-во място Лесотехнически университет 
(4:15.73); 2-ро място НСА „В. Левски“ (4:43.05). Отборно класиране мъже: 
1-во място НСА „В. Левски“ (3:33.73); 2-ро място Медицински универ-
ситет – София (4:05.25).

НУШ по ски бягане – свободен стил в масов старт: мъже 5 км 
и жени 2 км. Участваха 11 студентки и 19 студенти, като всеки уни-
верситет има право да участва с шест състезатели и в двата пола. 
При мъжете тримата състезатели с най-добри времена определят 
отборно класиране, а при жените двете състезателки с най-добри 
времена. Резултати при жените: 1-во място Антоанета Дяксова (СУ-
5:50.34); 2-ро място Борислава Миткова (СУ-6:16.53); 3-то място 
Таня Атанасова (ТУ-Сф-7:19.19); 4-то място Елица Изворова (ЛТУ-
7:42.82); 5-то място Патриция Пешева (ТУ-Сф-7:50.37) и на 6-то 
място Евгения Михайлова (ВСУ-Сф-9:21.85). Резултати при мъжете: 1-во 
място Християн Георгиев (НСА-13:12.88); 2-ро място Петър Велчев 
(НСА-13:13.94); 3-то място Илия Цонков (НСА-13:14.70); 4-то място 
Любомир Папараков (НСА-15:14.69); 5-то място Станислав Грабчев 
(СУ-15:59.71) и на 6-то място Веско Василев (НБУ-16:17.49). Отборно 
класиране жени: 1-во място Софийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“. Отборно класиране мъже: 1-во място НСА „Васил Левски”; 2-ро 
място Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

НУШ по ски бягане – отборен спринт: стартът е масов, като 
класирането се осъществява на базата на най-добро време за изми-
наване на състезателната дистанция. Отборът е съставен от 2-ма 
състезателя (2 мъже или 2 жени). Предаването между постовете се 
осъществява чрез допир на състезателите от един отбор в ясно мар-
кираната зона за предаване). Отборно класиране жени: 1-во място Пат-
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риция Пешева и Таня Атанасова (ТУ-Сф-7:17.57); 2-ро място Гиздава 
Генева и Емилия Къндева (ТУ-Сф-9:15.30); 3-то място Надежда Тихова 
и Теодора Кирилова (ТУ-Сф-9:59.86). Отборно класиране мъже: 1-во мяс-
то Християн Георгиев и Илия Цонков (НСА-8:41.39); 2-ро място Лю-
бомир Папарков и Петър Велчев (НСА-9:30.98); 3-то Аспарух Велев и 
Светослав Георгиев (НСА-10:42.33); 4-то място Георги Добрев и Ста-
нислав Грабчев (СУ-11:01.34); 5-то място Данаил Младенов и Алексан-
дър Г. Христов (ТУ-Сф-14:46.82); 6-то място Веско Василев и Алексан-
дър Велков (НБУ-15:18.64).

При огромна конкуренция се проведе НУШ по ски-алпийски 
дисциплини – гигантски слалом на писта „Ротата“ в к.к. Боровец. 
Участваха 103 студенти (47 жени и 56 мъже) от 16 висши училища от 
страната. Всяко висше училище имаше правото да заяви шестнаде-
сет състезатели (8 мъже и 8 жени). Отборното класиране се образува 
от най-добрите три времена на ВУ от двата манша. Резултати при 
жените: 1-во място Александра Попова (НСА-1:11.66); 2-ро място Даяна 
Симеонова (НСА-1:11.70); 3-то място Даниела Елинова (НСА-1:13.43); 
4-то място Диана Джуганска (УХТ-Пд-1:15.11); 5-то място Теодора Кру-
шарска (НСА-1:15.62) и на 6-то място Калина Васева (УХТ-Пд-1:24.91). 
Резултати при мъжете: 1-во място Георги Околски (НСА-1:05.54); 2-ро 
място Янко Георгиев (НСА-1:13.91); 3-то място Атанас Ангелов (НСА-
1:14.09); 4-то място Георги Илинов (МУ-Сф-1:17.83); 5-то място Алекс 
Миленков (ТРУ-1:18.03) и на 6-то място Михаил Колчагов (ЛТУ-1:18.09). 

Отборно класиране жени: 1-во място НСА „Васил Левски“ (3:35.79); 
2-ро място Лесотехнически университет (3:51.93); 3-то място Софий-
ски университет „Св. Климент Охридски“ (4:30.69). Отборно класиране 
мъже: 1-во място НСА „Васил Левски“ (3:33.54); 2-ро място Лесотехни-
чески университет (3:51.93); 3-то място Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ (5:31.89).

В състезанието Бързата шейна всяко ВУ имаше правото да заяви 
до пет отбора съставени от двама състезатели независимо от пола. 
Класирането е само по медали: 1-во място Димитър Ганичев и Ралица 
Кондарева (МУ-Пд-15.49); на 2-ро място се класираха два отбора с ед-
накви времена Надежда Узунова и Александър Димитров (ТУ-Сф-15.71) 
и Александър Атанасов и Даниела Елинова (НСА-15.71); 4-то място 
Илиян Чабуклийски и Анета Христова (УНСС-15.83); 5-то място Те-
одор Милушев и Карина Кръстева (НСА-15.93) и 6-то място Мартин 
Спралов и Ангел Нетовски (МУ-Пл-16.01).

На писта „Ротата“ в к.к. Боровец се проведе състезанието по Ски 
рали в дисциплината свободен стил със ски за алпийски дисциплини на 
терен в пресечена местност. Всяко висше училище имаше правото 
да заяви дванадесет състезатели. В състезанието взеха участие 54 
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студенти (23 жени и 31 мъже). Резултати при жените: 1-во място Дани-
ела Елинова (НСА-58.65); 2-ро място Бетина Кичукова (НСА-1:00.09); 
3-то място Елица Изворова (ЛТУ-1:02.32); 4-то място Таня Атана-
сова (ТУ-Сф-1:09.09); 5-то място Ани Атанасова (ТУ-Сф-1:13.65) и на 
6-то място Николая Никова (ЛТУ-1:13.70). Резултати при мъжете: 1-во 
място Веско Василев (НБУ-39.42); 2-ро място Георги Околски (НСА-
40.75); 3-то място Михаил Колчагов (ЛТУ-45.04); 4-то място Георги 
Гуцалски (НБУ-47.49); 5-то място Георги Златев (ЛТУ-48.44) и на 6-то 
място Атанас Ангелов (НСА-49.68).

Снежната щафета беше последното състезание от Универ-
ситетските зимни игри Боровец 2019. Тя се проведе по трасе със 
слаломни колове и 5 поста. Всеки отбор беше съставен от пет със-
тезатели независимо от пола. Висшите училища имаха правото да 
участват с най-много три отбора. Класиране: 1-во място Елинова, 
Околски, Кехайов, Ангелов, Ярев (НСА-51.88); 2-ро място Миленков, 
Чиликов, Гюров, Кабаков, Желев (ТРУ-53.25); 3-то място Василев, 
Горанова, Велков, Оташлийски, Радев (НБУ-54.55); 4-то място Кле-
чаров, Димитров, Калпачки, Христов, Кръстев (ТУ-Сф-56.61); 5-то 
място Манджуков, Уюров, Адев, Николов, Гребенчарски (ЛТУ-58.90) 
и на 6-то място Здравкова, Кръстева, Клинов, Стойкова, Кичукова 
(НСА-1:01.79). 

Официални гости на церемонията по награждаването и закрива-
нето на игрите в Боровец бяха Министърът на младежта и спорта 
– проф. Даниела Дашева, Министърът на образованието и науката 
– проф. Николай Денков, заместник-ректорът на НСА „Васил Лев-
ски“ – проф. Кирил Андонов, Председателят на АУС „Академик“ – доц. 
Златко Джуров, Председателят на НПСС – Яна Вангелова и др.

Изводи и препоръки

1. Университетските зимни игри Боровец 2019 са второто по 
мащабност спортно събитие в страната, организирано от Асоци-
ацията за университетски спорт „Академик”. В него участваха над 
260 студенти от 18 висши училища в страната, които се състезаваха 
в 6 дисциплини.

2. Организирането на състезания от такъв мащаб допринасят 
за реализиране на част от основните задачи, които си поставя АУС 
„Академик“ при провеждане на своята дейност:

	увеличаване броя на активно спортуващите студенти;
	увеличаване броя на практикуваните видове спорт и популяри-

зиране на нови спортове в бъдеще; 
	подобряване здравословното състояние на студентите и ка-

чеството на живот сред младото поколение;
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	борба с нетолерантността, расизма, насилието, злоупотреба-
та с наркотици и алкохол.

3. Провеждането на Университетските зимни игри би спомогна-
ло за изработването на национално ниво на условия за подпомагане 
на т.нар. „двойна кариера“ на елитните студенти спортисти с цел 
реинтеграция след приключване на активна състезателна дейност.

4. Препоръчваме в бъдеще да се разработи на още по-високо ниво 
доброволческата структура за осъществяване на доброволческа дей-
ност при организирането и провеждането на Университетските 
зимни игри, както и на състезанията от Държавния спортен кален-
дар, с цел включвяне на повече доброволци (студенти) от различни 
висши училища.

5. Стремежът в бъдеще е чрез организирането Университетски-
те зимни игри АУСА да провежда още по-активна медийна политика 
за популяризиране на университетския спорт и физическата актив-
ност на студентите, като основа за здравословен начин на живот и 
противодействие на негативните явления в обществото.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2022

Управление на тренировъчния процес в годишния
цикъл при млади биатлонисти (18–19) години  

Валентин Вуков

Резюме. Основният методически и управленски проблем относно 
построяването и управлението на тренировъчния процес се свежда 
до намирането на съответния оптимум между спортния календар и 
адаптационните възможности на организма за реализиране на целеви-
те задачи, както и на стратегическите цели на подготовката. Между 
тези предпоставки съществува тясна корелативна връзка, която лежи 
в основата на построяването и реализацията на тренировъчния про-
цес.

Оптимизирането на структурата и съдържанието на трениро-
въчния процес в годишен аспект при млади биатлонисти (18-19) годи-
ни води до усъвършенстване факторите на спортното постижение за 
максимална реализация в състезателни условия.

Ключови думи: управление, млади биатлонисти, тренировъчен 
процес, биатлон

Management of the Training Process in the Annual Cycle
for Young Biathletes (18-19) Years Old

Valentin Vukov

Abstract. The main methodological and management problem 
regarding the construction and management of the training process comes 
down to finding the appropriate optimum between the sports calendar and 
the adaptation capabilities of the body for the realization of the target tasks, 
as well as the strategic goals of the preparation. There is a close correlative 
relationship between these prerequisites, which underlies the construction and 
implementation of the training process.
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Optimizing the structure and content of the training process in an annual 
aspect for young biathletes (18-19) years old leads to improvement of the factors 
of sports achievement for maximum realization in competitive conditions.

Key words: management, young biathletes, training process, biathlon

Въведение

Биатлонът като комплексен спорт, състоящ се от разнородни по 
своето психо-физическо въздействие спортове – ски бягане и стрелба, 
спада към така наречената първа група спортове. [1]

Профилът на двигателната дейност в биатлона се характеризи-
ра като интервално-променлива работа. По време на късите остри 
изкачвания е необходима максимална мощност на усилието, а по вре-
ме на стрелбата и спусканията – кратка почивка. Съобразно продъл-
жителността на работните отсечки от 6 до 11 min и продължител-
ността на натоварването в отделните дисциплини от 18 до 55 min 
основен енергоизточник е аеробната система с голяма подкрепа на 
анаеробната лактатна система.

Основни изисквания за повишаване на тренираността се явяват:
•	 Увеличаване	енергетичния	потенциал	на	спортиста.
•	 Икономичност	на	изразходване	на	този	потенциал	по	време	на	

състезание.
Според Hill, A.V. (1938) всеки мускул има два оптимума на съкра-

щение – единият е максимална икономичност, а другият – максимал-
на мощност [7]. Този факт се потвърждава от наличието на мускулни 
влакна от два типа. Съобразно профила на терена на отделните тра-
сета и мощността на прилаганите усилия в двигателната дейност 
участват мускулни влакна предимно от тип І и ІІа.

Състезателния правилник определя регулярното преодоляване 
на различни по денивелация и продължителност изкачвания, на по-
големи външни съпротивителни сили (поради носене на пушка по вре-
ме на бягането), което изисква по-голяма част от състезателното 
времетраене, да бъдат ангажирани анаеробните процеси на енерго-
обезпечаване. Преодоляването на изкачвания с голям наклон предраз-
полага към използването на повече въглехидрати (анаеробна гликоли-
за), а това води към натрупването на лактат (La), който след това 
трудно се отстранява и се задържа по време на цялата дистанция. 
За недопускане нарушаването дейността на сензорните възприятия, 
имащи отношение към координационните способности за провежда-
не на точна и бърза стрелба, стойностите на лактата (La) не трябва 
да надвишават 10 mmol/l по време на стрелбата. Анаеробната глико-
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лиза в пълната ѝ мощ трябва да се съхрани за финалната обиколка. 
За постигането на тази цел, водеща е ролята на аеробната система, 
изразена във високи стойности на VO2max. Тъй като двигателната 
дейност в състезателни условия в биатлона се извършва около и над 
нивото на АнП (анаеробен или лактатен праг).

Основният методически проблем, свързан с рационалното по-
строяване и управление на тренировъчния и състезателния процес 
при младите състезатели е свързан с  намирането на съответния 
оптимум, за решаване на целевите задачи в отделните страни на 
спортната подготовка (физическа, тактическа, психическа и др.)

За постигането на висок спортен резултат състезателят по би-
атлон трябва да притежава ясно изразени тактически умения, функ-
ционални и психически предпоставки.

Дълбоко погрешно е да се разчита на пасивно формиране на так-
тическа компетентност чрез натрупване на състезателен опит. 
Тъкмо обратното-необходимо е осъзнато обвързване на технически-
те и тактическите похвати още от най-ранен етап. [3] Згуровски 
счита, че чрез адаптиране на всички страни на спортната подготов-
ка към възрастта можем да поставим солидна основа за дългосрочно 
развитие на високоелитни състезатели.

Необходимо е да се намери  баланс между многократното редува-
не на изискванията за високо постижение: висока скорост на в ски-бя-
гането (вследствие на високо физическо натоварване); високо изразе-
ни технически умения; психическа устойчивост в стрелбата. Голямо 
значение имат когнитивните (мисловните) качества на състезате-
лите. Особеността се състои в постоянната смяна на актуалността 
на отделните психологически свойства в хода на състезанието вслед-
ствие на постоянното редуване на двете дисциплини. Това предявя-
ва повишени изисквания към интелектуалните качества на биатло-
ниста. Големи са изискванията към способността за превключване на 
вниманието и адаптация към променящите се условия по време на 
състезанието.

Според Палакарски биатлона не трябва да се разглежда като ме-
ханично обединение два вида спорт. Високото функционално състоя-
ние и високото ниво на състезателна стрелкова техника на елит-
ните биатлонисти им позволява да провеждат стрелби с пулсова 
честота над индивидуалния анаеробен праг. [2] Само рационалното 
съчетаване на двата компонента (ски-бягане и стрелба) от струк-
турата на състезателното постижение в комплексната подготовка 
може да гарантира успех. Клечоров допълва, че бързият растеж на по-
стиженията в съвременния биатлон изисква постоянно търсене на 
нови и все по-ефективни средства и методи на организация на тре-
нировъчният процес.[4]
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Целта на тази разработка е да се повиши ефективността на тре-
нировъчния процес при подготовката на млади състезатели в биат-
лона посредством усъвършенстването системата за планиране и уп-
равление на подготовката.

За изпълнение на поставената цел бяха формулирани следните ос-
новни изследователски задачи:

1. Изграждане (разработване) на модели на управление на под-
готовката в годишния тренировъчен цикъл през подготвителния 
етап.

2. Извеждане на закономерности и тенденции за повишаване на ефек-
тивността на тренировъчния и процес при младите биатлонисти.

Модели на управление на подготовката в годишния
тренировъчен цикъл при млади биатлонисти

Фактор за построяването на тренировъчния и състезателния 
процес безспорно се явява времето за навлизане, запазване и временно 
загубване на спортната форма. В чисто приложен аспект планиране-
то на спортната тренировка започва от макроструктурата, т.е. от 
главните направления на спортната подготовка. След това се опре-
делят границите и конкретното съдържание на периодите, етапи-
те, мезоциклите, микроциклите и т.н. Промените, които настъп-
ват в структурата и съдържанието на тренировъчния процес във 
времето, имат закономерен характер и се отличават със своята пе-
риодичност, отразяваща динамиката на тренировъчните въздейст-
вия по величина, характер и насоченост в отделните му структури. 

Младите биатлонисти, (18-19) години вземат участие на лятно 
държавно първенство (провеждащо се края на месец септември) и све-
товно първенство (края на февруари, началото на март), пикът на 
състезателната дейност. Учениците в спортните училища са със-
тезатели на спортните клубове, които в голямата си част се фи-
нансират предимно от МФВС и участието им във вътрешния спор-
тен календар е от решаващо значение за тяхната тренировъчна и 
състезателна дейност. По такъв начин се създават предпоставки за 
целогодишно развитие на спортното постижение. По тази причи-
на двуцикловото планиране се предпочита при програмирането на 
тренировъчния процес при подрастващи биатлонисти в тази въз-
растова група. Избягва се монотонността и се повишава мотиваци-
ята за по-ефективно провеждане на тренировъчната дейност през 
подготвителния период и двата цикъла завършват със състезания. 
Състезателната година се разделя на два макроцикъла. По този на-
чин се обезпечава по-рационална структура и динамика на протичане 
на тренировъчния процес.
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Както бе аргументирано по-горе, двуцикловото планиране се 
предпочита при програмирането на тренировъчния процес при  би-
атлонисти в тази възраст, показано на фиг.1. В чисто приложен ас-
пект програмирането на тренировъчния процес започва от управле-
нието на спортната форма за постигане на върхов спортен резултат 
в главния старт за сезона началото на март и запазването на високо 
ниво до края на втория макроцикъл.

Предложената оригинална структура на годишен тренировъчен 
план на Фиг. 1 обхваща два макроцикъла. Макроцикълът е относител-
но самостоятелна част от годишния цикъл, представляваща окруп-
нена и основна форма за построяване на тренировката. 

„Оптималната продължителност на макроцикъла е от 3 до 5 ме-
сеца, предопределена от главните закономерности на адаптация на 
организма към напрегната мускулна работа и главно от оптимални-
те срокове за реализация на текущия адаптационен резерв на органи-
зма от около 20 седмици“ [5].Според Верхошански това е оптимал-
ния период за реализиране на ярко изразени и трайни функционални и 
структурни промени  и реализиране на ДОТЕ-дългосрочен отдалечен 
тренировъчен ефект, чрез намаляване на обема и интензивността на 
тренировъчните натоварвания.

В този случай динамиката на състоянието на спортиста има съ-
ответно две големи вълни, при това по-високите стойности на по-

Фиг. 1.  Структура на годишен тренировъчен план
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казателите на специалната работоспособност се достигат във вто-
рата от тях (във втория макроцикъл, по време на главния старт за 
сезона през месец март). Организацията на тренировъчния процес в 
годишния цикъл (фиг.1.) е програмирана в пет етапа (по два етапа в 
първия макроцикъл и три във втория) и възстановителен със специ-
фичните цели за всеки един от тях. От горе споменатото и фиг.1 се 
вижда, че главното състезание за сезона е края на февруари началото 
на март. Това ни дава основание, да разгледаме по обстойно и задъл-
бочено втория макроцикъл.

Модел на общоподготвителен етап във втори макроцикъл

Общоподготвителният етап се състои от четири мезоцикъла 
– вработващ, базоворазвиващ, базоворазвиващ, базовостабилизиращ 
(Фиг. 2).

Фиг. 2. Структура на общоподготвителен етап
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Целта на тренировъчните въздействия, през вработващия 
мезоцикъл е да подготви организма на спортистите, за последващо 
масирано тренировъчно въздействие. За да се осигурят устойчиви 
функционални преустройства на организма при концентрираното 
използване на специализирани еднопосочни натоварвания, стресови 
въздействия трябва да бъдат оптимални по величина, следващите 
натоварвания да се извършват на фона на постигнатата суперком-
пенсация и да имат достатъчна продължителност на въздействие, 
в следващите два мезоцикъла. Основната задача на етапа е развитие 
на базовата издръжливост, а целта – по-висока скорост на бягане в 
аеробен режим на енергообезпечаване, сравнение с първия макроцикъл. 
Целта на втория етап е повишаване на специфичната работоспособ-
ност, изразена в по-висока скорост в преобладаващо аеробно енергоо-
безпечаване, свръхвъзстановяване на енергетичните ресурси, усъвър-
шенстване техниката на бягане.

Модел на специалноподготвителен етап в втори макроцикъл

Специалноподготвителен етап в втори макроцикъл-два мезоци-
къла – специлнобазов и мезоцикъл,,teper“, сътоящи се от седем микро-
цикъла (Фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на специалноподготвителен етап
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Тук в (специалнобазовия мезоцикъл) тренировъчните натоварва-
ния са с ярко изразена динамика. Цели се достигане на състояние за 
участие в състезание. Провеждат поддистанционни комплексни кон-
тролни тренировки с цел развитие на състезателната скорост на 
бягане и стрелба в състезателни условия. Намаляването на обема е 
продиктувано от нарастването на интензивността.

Модел на мезоцикъл (taper), въвеждащ
в главното състезание за сезона

Най-важната задача е комплексната изява на възможностите на 
биатлониста в главното състезание за сезона, състояща се в извежда-
нето му на най-високо равнище на специална работоспособност. От 
методологична гледна точка „tapering“ е най-голямото предизвика-
телство към знанията и практическите умения на треньора за окон-
чателно адаптиране и реализация на потенциала на състезателя.

Научни изследвания показват от 2 до 4% подобряване на пости-
женията [6]. Кои основни изисквания трябва да бъдат спазени за по-
лучаване на „tapering” ефект? Постигането на състояние на ,,фаза на 
екзалтация“ не е невъзможно, а действително състояние на органи-
зма, което треньорът трябва да постигне чрез намаляване на трени-
ровъчното натоварване:

1. Намаляване броя на тренировъчните занимания (честотата). 
2. Контрол върху интензивността в тренировъчните занимания. 
3. Обем на тренировъчните натоварвания. 
4. Продължителност на „taper”.
Целта на тези тонизиращи тейпери – микроцикли е качествено 

преустройство на тренировъчния процес, чрез включването на физи-
чески упражнения, които носят нова информация за организма, като 
активират ДНК-апарата, респективно съответните енергетични 
системи и регулаторни механизми за достигане на по високи нива на 
функционална екзалтация (суперкомпенсация).

Интензивността е единствената област, в която трябва да 
се поддържат нива, равностойни и дори по-високи от тези преди 
„taper”. Това е необходимо за недопускане на разтренираност паради 
различното ниво на редуциране на другите три нива.

Намаляването на честотата на тренировъчните занимания 
трябва да се балансира с повишена концентрация от техническа 
гледна точка при провеждането на високоинтензивните стрелкови 
и бегови тренировъчни занимания.

Продължителността на „taper” е строго индивидуална и всеки 
път трябва да бъде контролирана и анализирана с цел уточняване на 
оптималната ѝ продължителност. Според  Mujika, I.  продължител-
ността на този мезоцикъл трябва да е 21 дни.
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Модел на състезателен микроцикъл  в състезателен етап

Главна задача през състезателния период е запазване и изява на 
спортната форма. Това е възможно при положение, че тя се разглежда 
не само като състояние на оптимална готовност, но и като процес 
на усъвършенстване на възможностите на спортиста. Състезател-
ният етап в биатлона се характеризира с изключителна динамика 
на тренировъчния и състезателния процес. Планирането на трени-
ровъчните натоварвания в микроциклите изисква голям опит и зна-
ния, тъй като тренировъчните натоварвания преди, след и между 
състезанията имат различни цели и задачи.

Понеделник – 3 х 3min в две серии. Повторен метод, пауза пасив-
на-HR-до 120.b.p.m Между сериите – 15-20 min. бягане с ниска интен-
зивност. Почивка между повторенията – 2min., La-10-12 mmol/l, HR 
95% от HR max включваща стрелба(Аn1)

Вторник – Възстановително бягане – 0:30–0:45 h, (R)
Сряда – Комплексна тренировка – 5 х2.5 km, в две серии – 80-

85%от HR max(A2) 
Четвъртък – Комплексна тренировка – 10 х10 sek ускорения (A1)
Петък – Състезание
Събота – Състезание 
Неделя – Състезание

Фиг. 4.  Състезателен микроцикъл
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За да се получи оптимален суперкомпенсационен ефект за първия 
старт, високоинтензивно комплексно натоварване се планира за на-
чалото на микроцикъла. Тренировъчните натоварвания в междинни-
те – средни дни от мезоцикъла трябва да са с ниска до средна величи-
на на натоварването с цел постигане на ,,екзалтация‘‘ на енергийния 
потенциал на организма за първия старт. Подвеждането към състе-
занията чрез прилагането на този модел микроцикъл е оптимално 
при условие, че в предходните два микроцикъла не е имало високоин-
тензивни състезателни натоварвания.

Модел на тренировъчен микроцикъл в подготвителния етап

Основната задача на общоподготвителния етап е развитие на 
базовата издръжливост, а целта – по-висока скорост на бягане в ае-
робен режим на енергообезпечаване. Характеризира се главно с нара-
стване на сумарното натоварване за сметка на обемната работа в 
аеробен режим (А1). Основната му задача е да подготви организма за 
по-обемна и по-интензивна работа в следващите мезоцикли на под-
готовката. Основни задачи на специалноподготвителния етап са: 1. 
По-нататъшно развитие на базовата издръжливост чрез прилага-
не на тренировъчни натоварвания в развиващите зони Е1 и Е2. 2. 
Постепенен преход към развитие на специфичните състезателни 

Фиг. 5 Тренировъчен микроцикъл
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качества в бягането и стрелбата чрез прилагане на полуспецифични 
тренировъчни средства.

Понеделник – Възстановителна тренировка – 1-1:15 h (Класически 
стил)-(R)

Вторник – 4 х6min, в две серии, 90-95% от HR max La-5-6 mmol/l, 
почивка между повторенията – 4-6 min., почивка между сериите – 15-
20min., с ниска интензивност

Сряда – 4 х2,5 km, в две серии, комплексна тренировка (А1-А2)
Четвъртък – Силова издръжливост, комплексна (СИ-2). От 4 до 6 

х 300–500 m в среден наклон. Пауза – активна (А1) 2–3 min.
Петък – Възстановителна тренировка – 1-1:15h (R)
Събота – 5x2 min. в две серии, до 95%от HRmax, La-10-12 mmol/l. 

Пауза – пасивна -1min., между сериите – 15-20min. бягане с ниска ин-
тензивност

Неделя – Възстановителна тренировка-1-1:15 h (Класически стил)-
(R)

Заключение

Усъвършенстването на спортната подготовка на подрастващи 
биатлонисти за участие в състезания от най-висок ранг е свързано с 
търсенето на нови теоретико-методически подходи за разширява-
не на адаптационните им възможности с цел постигане на високи и 
стабилни спортни резултати. Съвременният биатлон се характери-
зира с високи темпове на развитие. Това се дължи най-вече на интег-
рирането на постиженията на спортната наука в тренировъчната 
и състезателната практика. Нараства значението на системната 
и целенасочена работа за максималното развитие на функционалния 
капацитет на организма, както и на средствата и методите за не-
говото ефективно реализиране в съответната двигателна дейност. 
Високото му равнище е предпоставка за системна, високоинтензивна 
подготовка и участие в голям брой състезания.

Водещо при управлението и програмирането на тренировъчния 
процес при подрастващите остава търсенето на различни възмож-
ности за разширяване на адаптационните възможности на състеза-
телите чрез използване на нестандартни подходи и условия.
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Ретроспективен анализ на развитието
на спортната техника в бокса от древността
до съвременните Олимпийски игри

Тервел Пулев

Резюме
Сведения за първообрази на бокса могат да бъдат открити от 

дълбока древност. Разнообразни по вид източници споменават тяхно-
то съдържание, тренировъчна дейност, правила и състезателни изяви 
като част от религиозни и битови ритуали  или военнота подготовка. 
Елементи от бокса присъстват в юмручния бой и панкрациона – по-
пулярни единоборства в Античността. Отговор на променящите се 
исторически условия, съхранени под формата на традиционна народна 
култура тези прояви се адаптират, видоизменят и съществуват по 
целия свят в продължение на векове.

През Средновековието практикуването на различни стилове еди-
ноборства е неотменна част от живота на хората. До ХVІІ – ХVІІІ 
век познатите разновидности на бокса се характеризирали със стихий-
ност, агресивност и липса на правила. Оптимални условия за своето 
развитие, боксът намира във Англия. Първоначално английския бокс 
представлявал жесток бой, воден с голи юмруци. Рундовете били без 
ограничение, некоректните удари също.

Благодарение на личности като Джеймс Фиг, Джак Броутън, Джон 
Дъглъс, Джон Чембърс в бокса започнал процес на хуманизиране на 
спортната техника, тренировъчна дейност, правила и състезателна 
изява, което превръща бокса в модерен и атрактивен спорт. За разви-
тието на боксовата техника съществено допринесли и новопоявили-
те се изследователски методи на фотографията и кинематография-
та. Включването на бокса в програмата на съвременните Олимпийски 
игри и създаването на Международната боксова аматьорска федерация 
(АИБА) отбелязват нов етап в развитието на спорта и усъвършенст-
ване на спортната техника в неговата аматьорска версия, което дове-
ло и до все по-широкото му разпространение в света.

Това определи като цел на теоретичното ни изследване дефини-
ране на исторически обусловени периоди в изграждането, изследване-
то и характеристиката на спортната техника, като значим фактор 
при постигане на високи спортни постижения. За нейното реализира-
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не бяха приложени и адекватни методи на изследване - анализ на до-
кументи, информационно проучване, сравнителни анализи, комплексен 
ретроспективен анализ.

Ключови думи: спорт, бокс, спортна техника, историческо разви-
тие. 

A retrospective analysis of the sports technique’s 
development of in the field of boxing from ancient
times to the modern Olympic games

Abstract
Information about archetypes of boxing can be found from Ancient times. 

Diverse sources mention their content, training activity, rules and competitive 
performances as part of religious and household rituals or military training. 
Elements of boxing are present in fist-fighting sport and pankration, popular 
single combats in Ancient times. These manifestations have adapted, modified 
and existed throughout the world for centuries as a response to changing 
historical conditions, preserved in the form of traditional folk culture, 

During the Middle Ages, the practice of various single combats’ styles was 
an integral part of people’s lives. Until the 17th - 18th centuries, the known 
varieties of boxing were characterized by spontaneity, aggressiveness and lack 
of rules. Boxing found optimal conditions for its development in England. 
Originally, English boxing was a brutal fight fought with bare fists. Rounds 
were unlimited as well as the incorrect shots.

A process of humanizing sports technique, training activity, rules and 
competitive performance began in boxing due to the efforts of personalities 
such as James Figg, Jack Broughton, John Douglas, John Chambers. It 
turned boxing into a modern and attractive sport. Novel research methods of 
photography and cinematography contributed significantly to the development 
of boxing technique. The inclusion of boxing in the program of the modern 
Olympic Games and the foundation of the International Amateur Boxing 
Federation (IBA) marked a new stage in the development of the sport and the 
improvement of the sports technique in its amateur version, which also led to 
its wider distribution all over the world.

This defined as the goal of our theoretical research the definition 
of historically determined periods in the construction, research and 
characterization of sports equipment, as a significant factor towards high sports 
achievements. Adequate research methods were applied for its realization - 
analysis of documents, information research, comparative analyses, complex 
retrospective analysis.

Key words: sport, boxing, sports technique, historical development.
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Въведение

Боксът (на френски език: boxe; на английски език: boxing) е спорт в 
който разнообразието на техническите действия е водещо и то в це-
лия период на тренировъчния и състезателния процес. Управлението 
на тренировката в голяма степен е свързано с управление на техниче-
ската подготовка, като значим фактор при постигане на високи спорт-
ни постижения. Разнообразието на изпълненията е основата за пости-
гането на максимален спортно-технически резултат. В тази връзка 
понятието „спортна техника“ се определя като система за изпълнение 
на спортни движения, характеризираща се с ефективност и рационал-
ност за максимална реализация на психо-физическите възможности на 
спортиста а „техническата подготовка“ е процес, насочен към овладя-
ване на спортната техника съобразно задачите на вида спорт. [9] 

Спортната техника в бокса има свои особености, които прио-
ритетно се свързват с усъвършенстването на изпълнението на еди-
ничен удар, на серия от удари и тяхното интерпретиране съобразно 
игровата ситуация. [1,7,8,12] 

В ретроспективен план посочените методологични постановки 
са стояли на вниманието на състезатели, треньори и спортни спе-
циалисти по различен начин от юмручния бой до появата на съвре-
менния бокс като спорт. Предположихме,че систематезирането и 
анализа на специализирани източници ще се окаже полезно както за 
историческа характеристика, така и за съвременното управление на 
спортната тренировка.

Цел, задачи и методика на изследване

Целта на теоретичното изследване е дефиниране на исторически 
обусловени периоди в изграждането, изследването и характеристика-
та на спортната техника в бокса от древността до създаването на 
Международната боксова аматьорска федерация (АИБА) през 1924 г. 

Като изследователски задачи бяха поставени: 

1. Ретроспективно проучване на исторически факти по отноше-
ние появата и практикуването на юмручния бой – предшественик на 
съвременния бокс.

2. Анализ на развитието на техниката на юмручните боеве в Ан-
тична Гърция и Древен Рим. 

3. Ретроспективен анализ на исторически факти свързани с раз-
витието и описанието на боксовата спортна техника в епохите на 
Средновековието и Ренесанса.
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4. Характеристика на бокса в Англия и развитие на спортната 
техника под влияние на първите състезателни правилници и след 
приемането на правилника на маркиз Куинсбъри през 1864 г.

5. Анализ на развитието на аматьорския бокс в периода от 1864 г. 
до неговото включване в програмата на Игрите през 1904 г. и учере-
дяването на АИБА през 1924 г.

Методи на изследване: анализ на документи, информационно 
проучване, сравнителни анализи, теоретичен анализ и синтез, ком-
плексен ретроспективен анализ.

Резултати и анализи

Системното откриване на артефакти в много географски райони 
на света дават основания да се характерезира практикуването първо 
на юмручния бой, а значително по-късно и на различни форми на бокса 
като двигателна дейност и единоборство. Мозайки, монети, скулпту-
ри и картинни изображения и литературни произведения представят 
победи на героични воини и описания на различни спортове - борба, атле-
тически умения, езда, гребане, плуване, различни видове единоборства, 
сред които подобаващо място заемат юмручния бой и панкрациона. 

Юмручният бой и панкрациона са популярни спортни занимания 
в много древни човешки култури. Релеф от Асирия изобразява боксьо-
ри в стойка, аналогична със съвременната (II хил.пр.н.е.). [22] В Дре-
вен Египет в някои от пирамидите са били създадени, съхранени и 
до настоящем, рисунки на юмручен бой. Сведения се намират и в Ки-
тай, където като част от комплексни игри се практикувал и един от 
предшествениците на съвременния бокс. [20] В посочените източ-
ници за спортна техника не се помества конкретна информация, но 
от изображенията могат да се правят изводи за боевата стойка или 
изпълнението на отделен удар. Външната прилика със съвременни из-
пълнения е впечатляващо близка. 

Добре известни са състезателните изяви и системи за подго-
товка в Антична Гърция, които се изграждали в различните полиси 
и преди всичко в Спарта и Атина. Налице било единство и пренос 
на умения между военната, светската и спортна подготовка, като 
усвояването на различни бойни техники се редували със спортни зани-
мания и състезания. Образованието на децата и младежите включва-
ло съвместно изучаване на четене, писане, смятане, рисуване, пеене, 
борба, бягане, плуване. По време на военна служба се овладявали бойни 
умения и същевременно се практикували различни спортни дисципли-
ни. Закономерно се появили обществени потребности за провеждане 
на спортни състезания от които най-известни били Олимпийски-
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те игри, започнали през 776 
г. пр.н.е. с провеждането 
на една дисциплина - бяга-
не. Организирани в чест на 
Зевс Олимпийски на всеки 4 
години те просъществува-
ли почти 12 века – общо 293 
игри. Провеждали се  и други 
периодични игри – Делфий-
ски, Питийски, Истмийски 
и Немейски. В състезател-
ните програми се включвали 
постепенно редица спортни 
дисциплини, към които във 

времето били пречислени през 688 г. пр. н. е., на ХХІІІ олимпиада, 
юмручния бой, а десет олимпиади по-късно и панкрациона. В истори-
ята остава името на Ономастос, който станал първия  олимпийски 
победител в юмручния бой (688 г.пр.н.е.). [6,4]

Двата спорта били много популярни в Древна Гърция и целенасо-
ченото им практикуване създало възможности спортно-технически-
те умения да се развиват и достигат ново ниво.  В древногръцките 
митовете се споменава за победа на Аполон над бога Арес в юмручен 
бой.  Омир описва подобен двубой проведен на погребални игри в чест 
на Патрокъл и споменава непоколебимостта на Одисей да започне 
юмручен бой с царя Алкиной. Математикът Питагор практикувал 
юмручен бой и борба, а поетът Пиндар посветил специални оди за 
победители по юмручен бой и панкрацион. [16] 

В юмручният бой правилата на двубоите не изисквали теглови ка-
тегории, нямало отделни части и схватките се провеждали без време-
ви ограничения, до победа на един от участниците в тях. В отделни 
случаи се носили кожени шапки, наречени „амфотаид“ и дори защитни 
предпазители за зъбите подобни на съвременните. По отношение на 
техническите игрови похвати нямало ясно разграничаване на позволе-
ни или забранени удари. Негласно било прието ударите да се нанасят 
основно в главата. Смятало се за неетично да има удари в трупа, а уда-
рите под пояса били забранени. Основните удари които се нанасяли в 
юмручните боеве били правите удари. Крошетата и ъперкутите били 
също част от техническия арсенал на бойците, но се прилагали много 
ограничено. Най-често се използвал левия прав удар, който като тех-
нически елемент служил за защита, посредством „държане“ на против-
ника на разтояние. Така се стигало и до най-добрия момент за нанасяне 
на прави десни удари, осигуряващи победата. По време на юмручни-
те боеве противниците маневрирали активно,  защитавали се умело, 

Боксьори. Фрагмент от червенофигурна 
ваза. Британски музей, V в.пр.н.е.
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атакували или контраатакували и кое-
то също характерезирало спортната 
им техника – заемали боева стойка на-
пълно сравнима със съвремената. [15, 
19, 23] 

Панкрационът бил единоборство 
съчетаващо елементи от бокс и бор-
ба. Състезателните двойки се опреде-
ляли с жребии. В срещите нямало заб-
ранени хватки, позволени били както 
ключове, така и  душене и чупене на 
крайници. [5] Схватките се провеж-
дали с голи юмруци и продължавали 
до победа или до отказ, равенството 
било неприемливо. Удари се нанасяли 
предимно в главата. Атлетите по 
взаимно съгласие си давали почивки, 
а когато след няколкочасов двубой не 
можели да продължат, по жребий  си 
нанасяли по един или повече удари, без 
да прилагат защита.

В по-късен етап античните бок-
сьори започнали да намотават на ръ-
цете си кожени ремъци (цестус). В да-
дени периоди цестусите били инкрустирани с метални части или ка-
мъни. През I век употребата им на олимпийските игри била забранена. 

В Древен Рим спортът продължил да бъде неотменна част от 
социалната дейност, като имал място във военната подготовка на 
бойците-легионери и гладиаторите. В светските училища от младе-
жите свободни римляни се изучавали редица спортове, а до 393 г. се 
провеждали и Олимпийските игри.

Воините легионери усвоявали бойни умения за боравене с различни 
видове оръжия и ръкопашен бой и подобрявали физическата си подго-
товка чрез вдигания на тежести, бягания, скокове и гимнастически 
упражнения.

Римляните също практикували юмручен бой и понкрацион, но във 
значително по агресивен вариант от гърците. Позволени били удари 
в слабините и в главата. Върху юмруците си намотавали цестуси, 
направени от кожа, с топчета от олово. Тяхната цел била да увеличи 
силата на удара и да се постигне максимален ефект върху противни-
ка. Това от своя страна допринесло за развитието на защитни тех-
ники и похвати. През II в. пр.н.е. е приет специален кодекс „Lex vadis“, 
който въвел някои правила предпазващи боксьорите. [16] 

Квириналският боксьор. 
Национален римски музей, 

IV–I в.пр.н.е.
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През Средновековието, под въздействието на християнската ре-
лигия и Църквата повечето спортни прояви били забранени и затих-
нали. Някои изчезнали, а други се съхранили през вековете благодарение 
на бита, народната култура и традициите. С Ренесанса дошли новите 
възгледи и физическата култура започва нов етап в своето развитие. 
Има сведения, че през ХVІІ - ХVІІІ век единоборства присъстват не-
отменно в бита на европейските народи. В Европа ХV – ХVІ век са на-
писани повече от 70 книги по борба и фехтовка. В Италия са популярни 
-  „Кодекс на правилата на невъоръжената борба“ на Либерта ди При-
марачо, „Flos Diellatorirm“, в която са представени хватки за самозащи-
та. Италианският автор Меркуриалис прави реконструкция на тех-
ника сходна с панкрацион в книгата „За гимнастическото изкуство“. 
През 1500 г. в Германия Ханс Вурм пише „Ландхудската книга по борба“, 
а няколко години по-късно художника Албрехт Дюрер рисува книга със 
120 хватки и методически указания към тях. [16] Юмручният бой  не 
бил описан конкретно в посочените издания, но те поставили жало-
ните на едно ново развитие, което значимо се ускорило в следващите 
исторически периоди, свързани с Ренесанса, Великите географски от-
крития и Индустриалната революция. В Западна Европа хуманисти-
те отхвърлили някои норми на средновековното общество и обърна-
ли внимание на човека и нуждата от  доброто физическо възпитание. 
Позитивните процеси на общественото развитие обхванали спорта, 
като редица факти бележещи тези процеси били свързани с препоръки 
за занимания с бягане, скокове, борба, фехтовка, езда, танци, разходки и 
пътешествия. [6] Юмручните боеве също били пречислявани към тези 
занимания. Сведения за тях са открити в Италия, Русия, Франция,  
но голяма популярност различни техни форми получили в Англия. Там 
умело прилагали  боя от далечно разстояние. [14] 

През 1681 г., е проведен юмручен бой - среща по бокс, описана в 
различни източници, но своето същинско развитие този спорт за-
почва през ХVІІІ век. Състезанията били спонтанни и нямали пра-
вила, ограничение във времетраенето и теглови категории. Счита 
се, че основоположник на съвременния бокс е лондончанина Джеймс 
Фог, който в началото на XVIII-ти век създал боксьорска школа. [2] 
Неговият принос в развитието на спортната техника е значителен 
– ограничил технически елементи от борбата, ударите под пояса и с 
крак. При воденето на боя използвал юмруците си и печелил безапела-
ционно в периода 1719 -1730 г. 

Новите форми на практикуване на бокса бързо се разпрострали в 
много други страни – Ирландия, Шотландия, Италия, Русия, САЩ, Ав-
стралия. В Англия през 1743 г. Джак Броутон написва първия боксов 
правилник. В него било уточнено, че се забранява нанасяне на удари на 
паднал състезател, при нокдаун се давала 30 секундна почивка и се пре-
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поръчвало да се използват боксови ръкавици с пълнеж намаляващ значи-
телно силата на удара, което е предпоставка за превенция на травми. 

Боксовата техника се развивала и обогатявала в унисон с нараства-
щата популярност на спорта. През 1792 г. Даниел Мендоса публикувал 
прилагани от него по време на срещи разнообразни технико-тактиче-
ски атакуващи и контраатакуващи комплекси от удари и действия. 
След него много други боксьори и специалисти край ринга продължили 
да описват, създават и прилагат по време на двубои разнообразни тех-
нически действия, като ефективна отбрана и контраатака, двойни 
или серия от удари, целесъобразно придвижване на ринга и т.н.

Боксовият правилник бил усъвършенстван през 1838 и 1853 г., кое-
то позитивно въздействало както на състезателните изяви, така и 
на развитието на спортната техника. Категорично били забранени 
некоректни действия, боевете трябвало да се провеждат на боксов 
ринг с квадратна форма и размери 7.30 на 7.30 м, двубоите се водили 
с голямо разнообразие от технически прйоми и удари. Близкият бой, 
активната защита и крошетата станали практика в срещите. [23] 

Нов период в развитието на боксовия спорт започнал след 1865 
г., когато маркиз Куинсбъри представил своя правилник регламенти-
ращ състезателната дейност в бокса. Новите моменти в него били: 
задължително използване на боксови ръкавици; времеви ограничения 
от 3 минути за отделен рунд с почивки от 1 минута между тях; изис-
кването паднал състезател да се изправи за 10 секунди за да продължи 
боят; при не изпълнение на това изискване срещата се прекратява и 
се обявява боксьорът победител. [10,11]

Процесът бил продължен от идеята въведена от П. Кубертен за 
аматьоризма в олимпийския спорт.Тя била формирана във връзка с 
провеждането на първите съвременни олимпийски игри през 1896 г. 
и използвана  като ограничение и като възможност да се въведат 
специфични правила. Определението „аматьорска“ било антипод на 
„професионална“. В наименованията на създаващите се в този период 
международни федерации задължително трябвало да присъства на-
именованието им „аматьорска“. Внедряването на посочения по-горе 
правилник и възприетите виждания на П. Кубертен довели до ясно 
разграничаване и формиране на две направления в развитието на бо-
кса – аматьорски и професионален.

Аматьорският бокс станал спорт достъпен до всеки и практику-
ван най-широко, което дало основания да бъде включен през 1904 г. в про-
грамата на третите Олимпийски игри проведени в Сент Луис – САЩ. 
Паралелно с него продължило в света и практикуването на професио-
налния бокс, но като дейност с подчертана комерсиална насоченост.

През 1924 г. била учередена Международната боксова аматьорска 
федерация (АИБА), която се заела с организираното и провеждането 
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на всички международни аматьорски боксови състезания, сред които 
европейски, световни първенства и олимпийски турнири. Станало 
възможно системно да се обсъжда и променя боксовия правилник, за да 
се запазва здравето на боксьорите, същевременно атрактивността 
на двубоите и не на последно място - да се развива и усъвършенства 
спортната техника.

В анализираните исторически периоди се появявали и редица нови 
научно-изследователски методи, които също активно въздействали на 
развитието на процеса. Сред тях водещ по отношение описанието 
и характеристиките на една двигателна дейност заслужава бъде от-
белязана фотографията. Основан на поредица от достижения преди 
всичко във физиката, химията и математиката, методът намерил 
конкретна изява в периода 1822 - 1839 г. чрез Жозеф Нисифор Ниепс, 
Жан Луи Дагер, Исидор Ниепс,Франсоаз Араго - във Франция и Уйлям 
Талбот – Англия. Всестранните негови приложения се развивали чрез 
дейността на Marey - Франция, Edweard Muybridje – САЩ, Braun, Fisher, 
Veber – Германия. Първоначално били заснемани най-естествени дви-
жения и действия като ходене и бягане, но по-късно към тях били при-
бавени заснемания на много спортове, включително и бокса.Тези засне-
мания позволили да бъде описвана и характерезирана спортната тех-
ника, включително измервания и определяне на фазовата структура на 
боксов удар и количествени стойности на кинематични параметри. 
Те били значително усъвършенствани с появата през 1896 г. на кине-
матографичния метод. След първата прожекция на братя Люмиер във 
Франция киното експлозивно завладяло света. [3, 17, 21] 

Създадените нови възможности позволили да бъдат разработени и 
редица специализирани трудове по отношение на спортната техника 
в бокса. През 1912 г. Франк Клаус (САЩ), световен шампион по бокс, пуб-
ликувал „Изкуство за водене на боя в инфайтинг“. В него се прави опит 
да се обоснове и систематизира  техниката и тактиката на близкия 
бой. В тази връзка той изгражда и описателни модели на спортно-тех-
ническите действия в бокса. Авторът смята, че „близкият бой се явява 
най-велик съюзник на аутфайтинга (т.е. боят на далечно разстояние), 
защото две сили са винаги по-добри от една“ и дава препоръки, които са 
актуални и за съвременния бокс. Представените модели се основават 
на разбирането, че „главната цел на близкия бой се заключава в това, че 
боецът, без да получи удари, да се окаже в защитната позиция на про-
тивника, т.е. да вмъкне ръцете си между противниковите и да „обра-
боти“ с удари откритите места на противника“. [13,18] 

През 1916 г. Жорж Карпантие, издава в Англия книгата „Изкуство-
то в бокса“. Специалистите смятат, че той е един от „първите бок-
сьори професионалисти, който успешно е демонстрирал похватите на 
близкия бой“. Във втория си труд, озаглавен „Моят метод, или боксът 
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като прекрасно изкуство“, Ж. Карпантие подчертава, че голямото 
боксово изкуство се постига чрез моделиране и на близкия бой.

Друг известен боксьор, автор на книгата, озаглавена „Учебник по 
бокс“, е англичанинът Джим Дрискол. Той определено подкрепя близ-
кия бой и критикува тогавашната английска боксова школа, която 
дава предпочитание на дистанционния бой и не подготвя английски-
те състезатели „физически и духовно“ за водене на близкия бой. 

Процесът продължавал непрекъснато, формирали се нови факти и 
достижения по отношение на боксовата техника, но тяхното систе-
матизиране и анализи изискват ново научно изследване. 

Изводи
1. В античния свят и предимно в древна Гърция и Рим широко е 

бил практикуван юмручен бой, който се определя като предшестве-
ник на съвременния бокс. Включен в програмата на Древните олим-
пийските игри, той бил системно спортно-технически усъвършенст-
ван. От приоритета на правите удари в двубоя постепенно се преми-
навало към разнообразие от различни технически действия.

2. През Средновековието и епохата на Ренесанса юмручният бой 
започнал качествено да се променя като форми на практикуване и пра-
вила изграждащи съвременния бокс. Значително се обогатявал арсенала 
от защитни, атакуващи и контраатакуващи дейности чрез усъвър-
шенстване на близкия бой и активно прилагане в двубоите не само на 
прави удари, но и на крошета, ъперкути и разнообразни серии от удари.

3. В анализирания исторически период била формирана и качест-
вено нова насока в развитието на бокса като съвременен аматьорски 
спорт, водещо било създаването и внедряването през 1865 г. на правил-
ника на маркиз Куинсбъри регламентиращ състезателната дейност.

4. След приемане на правилника на маркиз Куинсбъри боксовата 
техника започнала ново развитие. За това съществено допринесли и 
новопоявилите се изследователски методи на фотографията и кине-
матографията, чрез които станало възможно да се определят как-
то фазовата структура така и кинематичните характеристики на 
тази специфична двигателна дейност.

5. Включването на бокса в програмата на съвременните Олимпий-
ски игри и създаването на АИБА отбелязват нов етап в развитието 
на спорта и усъвършенстване на спортната техника в неговата ама-
тьорска версия, довело до  по-широкото му разпространение в света.

Литература  
1. Андреев, Т. (1973). Индивидуална подготовка на боксьора, Медици-

на и физкултура, София.
2. Антонов А. (1954) Боксов алманах. София. 



36  Спорт и наука, кн. 3, 4/2022

3. Бачев В. (2021) Метрология и спорт за високи постижения (моно-
графия) изд.БАН, „Марин Дринов“, София; ISBN 978-619-245-157-8;

4. Бърдарева Р. (2008) История на Олимпийското движение(второ 
преработено и допълнено издание);изд. ПК „Димитър Благоев“ 
ООД, София; ISBN 978-954-718-234-9;

5. Бърдарева Р., Б. Иванов. Олимпизъм и олимпийско движение-зараж-
дане и развитие. І част. София, 1998.

6. Габеров И. и кол. (1999) Светът след Иисус (I в.пр.Хр.- до I-ва Све-
товна война), Енциклопедия, изд.“Абагар“- ООД, Велико Търново, 
ISBN 954-9607-10-0.

7. Градополов, К. В. (1965). Бокс, Физкултура и спорт,, Москва.
8. Градополов, К. В., Е. Жечев (1977). Бокс, Медицина и физкултура, 

София.
9. Желязков, Цв., Д. Дашева (2011) Основи на спортната тренировка, 

изд. ГЕРА АРТ, София.
10. Жечев, Е. (1963). Бокс – техника и тактика, Медицина и физкулту-

ра, София.
11. Жечев, Е. (1966). Защитите в бокса, Медицина и физкултура, София. 
12. Жечев, Е. (1977). Бокс. (учебник за студенти от ВИФ), Медицина и 

физкултура, София.
13. Жечев, Е. (1977). Проучване върху новите тенденции в световния 

аматьорски бокс, ЕЦНПКФКС, София.
14. Жечев, Е. (1985). Бокс, Медицина и физкултура, София.
15. Кун Л. (1982) Всеобщая история физической културы и спорта (пере-

вод с венгерского, под общей редакцией В. В. Столбова), изд.Радуга, 
Москва.

16. Петров Р., С. Бакалова (2010) Борбата в избрани творби от све-
товната литература. Изд. Болкан публишинг къмпани. София.

17. Радев Хр.и кол.-2008, 2009, 2012 - Метрология и измервателна тех-
ника (книга справочник в три тома); изд.Софттрейд София.

18. Ромаков, В.М. (1979). Бой на дальней, средней и ближней дистанци-
ях, изд. Физкултура и спорт, Москва.

19. Торис, А. Е., В. В. Малько (2007). Бокс: История и техника, Минск. 
20. Diem C. (1967) Weitgeschichte des Sports. Band II – Der moderne Sport. 

Cotta Verlag.
21. Thomas J., Jack Nelson (2001) Research Methods in Physical Activity”, 

publ.Human Kinetics.
22. Umminger W. (2000) Sport Chronik. 5000 Jahre Sportgeschichte. Alinea 

Verlag, München. 
23. https://bg.wikipedia.org/История на бокса.

За контакт:
Тервел Пулев – докторант
НСА „Васил Левски“
Катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“



Спорт и наука, кн. 3, 4/2022  37

Развитие на кондиционните способности
при подрастващи биатлонисти  

Валентин Вуков

Резюме. Реализирането на висок бегови резултат в многогодиш-
ната спортна подготовка се постига чрез намирането на съответния 
оптимум на тренировъчните натоварвания по величина, насоченост и 
характер. Кондиционните способности, имащи голямо значение за би-
атлона в качеството на общи предпоставки за постижение, трябва да 
бъдат до такава степен развити, че да представляват солидна основа 
за развитието на беговото постижение.

Ключови думи: Биатлон, кондиционни способности ,подрастващи 
биатлонисти

Development of Conditioning Abilities
in Adolescent Biathletes

Valentin Vukov

Abstract.The realization of a high running result, in multi-year sports 
training, is achieved by finding the corresponding optimum of the training loads 
in terms of magnitude, direction and nature. The conditioning abilities, which 
are of great importance to biathlon as general prerequisites for achievement, 
must be developed to such an extent that they represent a solid foundation for 
the development of running achievement.

Key words: Biathlon, conditioning abilities, adolescent biathletes

Въведение

Планирането на спортната подготовка е едно от най-важните 
условия за осигуряване на високи и стабилни  спортни резултати в 
многогодишната спортна подготовка. При подрастващите състеза-
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Научно-методическо списание
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тели приоритет трябва да бъдат постепенното, стриктно дози-
рано и вълнообразно редуване на обема и интензивността на трени-
ровъчните натоварвания. Комплексното развитие на двигателните 
качества, организация и методология на тренировъчния процес, се-
лекция на тренировъчните средства са принципи, които трябва да 
се съблюдават от спортните педагози, работещи с младите спорти-
сти. На практика в повечето случай, се търси постигането на високи 
спортни резултати в най-ранна детска възраст. Тази изключително 
грешна методика на подготовка води към експлоатация на най-мощ-
ните средства за въздействие върху организма на спортиста. Мно-
го преди достигане на оптимална възраст за реализация на високи 
спортни постижения, младите спортисти започват да използват 
арсенал на средства и методи, типичен за високоразрядни спорти-
сти. В резултат на форсираната, централизирана подготовка се реа-
лизира интензивен ръст на спортните постижения в детска и юно-
шеска възраст. Ето защо планомерното развитие на кондиционните 
способности (сила, бързина, издръжливост) във времето, съобразени с 
биологичната възраст при подрастващите биатлонисти заема цен-
трално място в системата на спортна подготовка. Високо интен-
зивни тренировъчни натоварвания в тази възраст, често водят до 
предпатологични, а не рядко и до патологични нарушения (претрени-
раност, пренапрежение, нарушение на сърдечния ритъм и др.).

Високите резултати постигани от водещи школи в биатлона 
(Норвегия Франция, Германия), до голяма степен се дължат на функ-
циониращата в продължение на много години система за развитие на 
спорта за високи постижения, недопускаща изчерпване на генетич-
ния адаптационен потенциал в ранните етапи на многогодишното 
усъвършенстване.

Целта на настоящето изследване е да се повиши ефективността 
на тренировъчния процес при подготовката на млади състезатели в 
биатлона, посредством усъвършенстването системата за развитие 
на кондиционнте способности (сила, бързина, издръжливост). 

За изпълнение на поставената цел бяха формулирани следните ос-
новни изследователски задачи:

1. Разработване на различни типове (модели) тренировъчни на-
товарвания за развитието на кондиционните способности на подго-
товката при подрастващи биатлонисти;

2. Извеждане на закономерности и тенденции при планирането и 
развитието на кондиционните способности във времето.

Като основен ориентир при планирането на тренировъчните 
натоварвания с цел повишаване на VO2max треньорите използват 
протоколите от функционалните изследвания, проведени в НЦСЗ 
Дианабад, където зоната до индивидуалния аеробен праг (АП) е опре-
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делена като „компенсаторна“, тази между АП и АнП като „аеробна“, 
а зоната над АнП като предимно анаеробна.

Такова разпределение на тренировъчните натоварвания в горе-
посочените зони на интензивност не съответства на съвременните 
постижения и тенденции в развитието на методиката на трениров-
ката за издръжливост, спъва ефективното повишаване на VO2max и 
води до неправилно управление на тренировъчния процес. В междуна-
родната практика се използват следните зони на интензивност:

Научно е установено, че желаните  адаптационни промени се 
постигат чрез изпълнение на физически натоварвания със съответ-
стваща интензивност. Промяната на функционалното състояние на 
състезателите в процеса на подготовката поставя въпроса за перио-
дичното оптимизиране на величината на тренировъчните въздейст-
вия. Разграничаването на зоните на интензивност по този на начин 
спомага за по-точен и прецизен контрол на натоварването, решава 
въпросите с програмирането на тренировъчния процес в следващите 
етапи на подготовката.

Модели на областите за развитието на кондиционните
способности при млади биатланисти

В биатлона, като основен фактор за развитие на беговия компо-
нент на състезателното постижение се явява комплексът от конди-
ционни способности сила, бързина и издръжливост. Оптималното им  
развитие е гарант за обезпечаване на висока скорост на бягане. Следо-
вателно в целогодишната подготовка са необходими периодичност  

Фиг. 1. Зони на интензивност (P. Janssen, 2001)
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и регулярност в развитието на отделните способности, тъй като 
различните тренировъчни въздействия предизвикват съответни 
адаптационни преустройства в мускулните влакна. Изискванията 
към силовите способности в състезателната дейност в биатлона за-
висят от величината на преодоляваните външни съпротивителни 
сили и затрудняващата преодоляването на изкачвания допълнителна 
тежест (бягане с пушка). Зависимостта на силата от издръжливост-
та се изразява в повторяемостта на способността за изява на сила-
та от единичния цикъл в рамките на цялото състезание. Научните 
изследвания в тази област, доказват, че при водещите състезатели 
се достига до 70% от F max, във всеки двигателен цикъл през цяло-
то времетраене на дистанцията. Това характеризира двигателната 
дейност в биатлона като преимуществено работа за издръжливост. 
Като критерий за високо ниво на комплексната състезателна из-
дръжливост се явява, не максималната скорост, а средния интензи-
тет на  натоварването (средна скорост на бягане).

На фиг. 2  е представен модел за развитие на  кондиционни спо-
собности.

Фиг. 2  Целенасочена тренировка за развитие на специфичните за биатлона 
кондиционни способности
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Реализирането на висок бегови резултат (компонент скорост на 
бягане) е възможно чрез развитието на двата комплекса  способно-
сти – базова и състезателна издръжливост. Те имат  значение сред 
кондиционните способности, към които наред с издръжливостта се 
отнасят необходимите  скоростни и силови качества. Този модел е 
представен на Фиг. 3.

Анализът на основните за биатлона кондиционни способности 
логично започва с базовата издръжливост.

Hottenrott и Urban (2004) считат, че базовата тренировка за из-
дръжливост поставя основата за развитие на състезателната из-
дръжливост. От биологична гледна точка основна цел на  базовата 
издръжливост е повишаването на аеробните възможности. Най-об-
що едно тренировъчно натоварване се обозначава като аеробно, кога-
то концентрацията на лактат е под 2 mmol/l, като аеробно-анаероб-
но при концентрация на лактат между 2 и 4 mmol/l и като анаеробно, 
когато концентрацията на лактат е над 4 mmol/l. При концентра-
ции на лактата от 4–6 mmol/l, все още се извършва по-голямата част 
от енергийната обмяна по аеробен път [6].  От управленска гледна 
точка е важно своевременното установяване на текущото ниво на 

Фиг. 3  Компонент скорост на бягане: А1  – Базова издръжливост; А 2 – Базо-
ва (междинна аеробна издръжливост); Развиваща Аеробна издръжливост ( Е1 
и Е2); СИ 1 – Базова силова издръжливост – аеробна; СИ 2 – силова издръжли-
вост – анаеробна; Аn1 – комплексна, за състезателни условия издръжливост; 
An2 – скоростна издръжливост
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АнП чрез лабораторни и теренни тестове, изразяващо се в определя-
не на праговите пулсови честоти, прагова скорост, лактатен АнП.

Като изходен пункт за способността за базова издръжливост 
най-често се взема най-високата скорост на дистанция, близка до със-
тезателното ниво, при която концентрацията на лактат не преви-
шава 3 mmol/l. Това отговаря при високоразрядни спортисти на една 
скорост от около 90% от актуалното най-добро време на състеза-
телната дистанция [6]. Насоката на тренировката тук е повишава-
не скоростта на бягане на ниво около аеробния праг (2 mmol/l).

Основна задача на базовата тренировка е достигането на висо-
ка скорост в аеробни условия, поради което тя не се разглежда само 
като основа за състезателната издръжливост, но и като фактор от 
високото ниво, от който до голяма степен зависи постижението в 
бягането, тъй като развитието на анаеробните мобилизационни 
възможности в тренировките се решава в тесен диапазон [5]. Висо-
ката аеробна работоспособност е предпоставка за провеждането на 
успешна стрелба. По този начин високото ниво на базовата издръж-
ливост се явява приоритетно за биатлона и оказва  влияние върху 
постижението в бягането, върху тактическите варианти в състе-
зателната дейност.

Модел 1. Аеробна издръжливост (А1) аеробна зона

Аеробната издръжливост (до аеробния праг) подобрява дейност-
та на системите, които доставят кислород, транспортират го и 
го оползотворяват, като за целта се прилага равномерен продължи-

Фиг. 4  Тренировъчни натоварвания в област Базова издръжливост  (А1)
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телен метод. Най-общо тренировката за Аеробна издръжливост (А1)  
действа стабилизиращо и икономизиращо върху сърдечно-съдовата и 
дихателната система. Интензивността на натоварване се контро-
лира чрез пулсовата честота и лактата. Въз основа на относително 
ниското натоварване на опорно-двигателния апарат (нисък трав-
миращ ефект) при тренировъчните средства велосипед, ски-бягане 
и ролери могат да се извършват безпроблемно високи аеробни (свръх 
дистанционни) тренировъчни натоварвания в продължение на някол-
ко дни.

Междинна аеробна издръжливост (А2). Аеробна зона

Тренировъчните натоварвания в тази област(аеробно-анаеробен 
преход) (А2) допринасят за стабилизация на достигнатото функцио-
нално състояние чрез подобряване икономизацията в работата на 
сърдечносъдовата система, процесите на обмяна на веществата и 
други.

Моделът на натоварването е представен на Фиг. 5.

Фиг. 5  Тренировъчни натоварвания в област междинна аеробна издръжли-
вост (А2). Аеробна зона
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В тази тренировъчна област (А2) се провеждат и комплексни 
тренировъчни занимания. Стрелково-тренировъчната област е тех-
ническа стрелкова подготовка, характеризираща се със средна интен-
зивността на натоварване в комплексното занимание.

Модел на развиваща аеробна тренировка, включва
две развиващи зони – Е1 и Е2

Биоенергетичният диапазон на тренировъчна област ОИ 2 е 
твърде обширен – от 3 до 6 mmol/l, което предполага перманентен 
контрол върху нивото на АнП, с цел оптимизиране на тренировъчни-
те въздействия, според Грънчаров (1997) [1]. Контролът на Lа в тази 
тренировъчна област е от съществено значение за изграждане на ми-
тохондриалния апарат, където се извършват окислителните проце-
си и се отделя енергия. Kindermann, Simon и Kuel (1982) пишат, че 
допускането на висока ацидоза потиска утилизацията на кислорода в 
митохондриите, водещо до неефективно изчерпване на енергетични-
те ресурси [3]. Целта на тренировъчните въздействия тук е повиша-
ването на праговите пулсови честоти, праговата скорост, лактатен 
АнП, като предпоставка за провеждането на бърза и точна стрелба.  
От биоенергетична гледна точка енергообезпечаването на състеза-
телната дейност в биатлона е в зоната между АнП и VO2max. Осно-
вавайки се на горе посоченото, предлагаме разделянето на трениро-
въчната област на две под зони: развиващи зони Е1 и Е2.

Развиваща зона Е1

Тренировъчните въздействия на ниво АнП и малко под него – до 
3 mmol/l, повишават възможностите на организма за преработване и 
отстраняване на натрупващата се млечна киселина (Фиг. 6.).

Фиг. 6  Модел на тренировъчни натоварвания в област – развиваща зона Е1
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Във втората подзона (развиваща зона Е2) основна методическа 
задача на тренировъчните въздействия в този модел е предизвиква-
не на необходимите адаптивни промени в организма на състезатели-
те съобразно изискванията на състезателната дейност в биатлона. 
„При превишаване на границата на Lа от 6 mmol/l анаеробните меха-
низми на енергообезпечаване се активизират много интензивно, по-
вишават се гликолизата и нивото на водородни йони (H+), затрудня-
ват се вътреклетъчните преустройства относно активността на 
оксидативните ферменти, от количеството на които зависи функ-
цията на митохондриите“ [4].

Модел за базова силова издръжливост – аеробна (СИ 1).
Силова издръжливост-анаеробна (СИ2)

Двигателната дейност в биатлона се характеризира с преодоля-
ването на различни по величина външни съпротивителни сили (сила 
на тежестта, на триенето, на въздушното съпротивление и силата 
на реакцията на опората) в зависимост от профила на терена. Маса-
та на тялото на състезателя заедно с масата на носеното оръжие под 
въздействието на гравитационните сили се явява основна противо-
действаща сила при преодоляването на различни по градус на наклона 
изкачвания. С увеличаване на градуса на наклона съпротивлението на 
придвижването напред нараства, съобразно повишаването на необхо-
димия за придвижването силов импулс. ,,За повишаване на скоростта 
на бягане при постоянно действие на външните сили не е необходим 

Фиг. 7. Модел на тренировъчни натоварвания в област Развиваща зона Е2
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по-висок импулс на сила“ [5].Като основен критерий, за  достигане на 
високо равнище на специална силова издръжливост, се явява запазване 
на мощността на отласкването във всеки двигателен цикъл, през ця-
лото времетраене на състезанието.

От методическа гледна точка развитието на силовата издръж-
ливост в биатлона преследва две различни цели и се провежда в две 
тренировъчни области: 1. Целенасочено развитие на силовите компо-
ненти на базовата силова издръжливост – аеробна сила (СИ1). 2. Тре-
нировъчни въздействия с насоченост за развитие на анаеробна сила 
(СИ2). Това е наложително поради прилагането на различни трениро-
въчни средства и методи за развитие на бавните (аеробни) и бързите 
(анаеробни) мускулни влакна.

Фиг. 8 Насоченост на тренировъчните въздействия за развитие на сило-
вата издръжливост в биатлона. АС – аеробна сила, АнС – анаеробна сила (H. 
Bube, 1998)
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Комплексна,  за състезателни условия, тренировка
за издръжливост-(Ан1)

Целта на тренировъчните въздействия в тази тренировъчна 
област (Ан1) е оптимизиране на компонентите на състезателното 
постижение: скорост на бягане, време за провеждане на стрелба, ре-
зултата от стрелбата. Характера на състезателната дейност в би-
атлона изисква адаптиране на състезателна издръжливост към енер-
гообезпечаване в значителна степен за сметка на анаеробна енергия 
(като субстрат за ресинтеза на АТФ се използва мускулният глико-
ген). Тренировъчните занимания провеждат под формата на моделни 
тренировки, съобразени със спецификата на отделните дисциплини 
(Фиг. 9).

Фиг. 9 Тренировъчни натоварвания в област комплексна, специфична
за състезателни условия, тренировка за издръжливост (Ан1)

Състезателна издръжливост (Ан2)

Скоростната издръжливост заедно със състезателната издръж-
ливост и скоростно-силовата издръжливост са част от Комплексна-
та, специфичната състезателна издръжливост. При финален спринт 
в контактните дисциплини в биатлона (масов старт, преследване, 
щафети) от ключово значение за изхода на състезанието е нивото 
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на скоростната издръжливост. Тя зависи от способността на състе-
зателя да трансформира своите силови възможности в максимални 
ускорения. Основният методически проблем при развитието на ско-
ростната издръжливост е максималното активизиране на бързите 
мускулни влакна (Fast-twitch FT ІІ). Високата скорост на придвижва-
не на спортиста в състезателни условия се осигурява от определено 
равнище на мощността и капацитета на анаеробния гликолитичен 
процес на енергообразуване.

Заключение

Усъвършенстването на беговия компонент (повишавне скорост-
та на бягане), като фактор на състезателното постижение има во-
деща роля за подобряването на високите спортни резултати в би-
атлона. Реализиране на по-висока скорост на бягане в състезателни 
условия ще се повиши със решаването на два въпроса:

1. Изграждане на ясен биоенергитичен профил (параметри на 
външното натоварване);

2. Свеждане на тези величини до измерими стойности (числови 
еквиваленти).

Това ще позволи, точно да се определят и дозират тренировъчни-
те натоварвания, адаптационните изменения във всеки конкретен 

Фиг. 10. Модел на тренировъчни натоварвания в област състезателна
издръжливост (Аn2)
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случай, което ще подобри качеството на тренировъчния и състеза-
телен процес.  
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Сигурност и безопасност при началното обучение
по хокей на лед

Йоан Крумов

Резюме
Началното обучение в техниката на пързаляне, като не специфич-

на човешка дейност, е свързано с овладяване на начините за умело пое-
мане на евентуални падания върху леда и сблъсъци с противников играч. 
Това е сериозен проблем при начинаещите, защото падането предиз-
виква страх и сковаване на движенията.  Освен това е възможно и да се 
получи някакво увреждане.  

Ключови думи: хокей на лед, предпазване от увреждания, други 
спортове, сигурност

Safety and Security in initial ice Hockey Training
Ioan Krumov

Summary
The initial training in the technique of skating, as a non-specific human 

activity, is related to mastering the ways of skillfully absorbing possible falls on 
the ice and collisions with an opponent player. This is a serious problem for 
beginners because falling causes fear and stiffness. It is also possible to get some 
damage.

Key words: ice hockey, protection against injuries, other sports, security

Въведение

Още с  началните стъпки върху леда трябва да се изучават и на-
чините на необичайни съприкосновения с други състезатели и леда. 
По този начин здравето на младите хокеисти ще бъде запазено, кое-
то предполага спокойно овладяване на техниката на пързаляне и пра-
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вилно  поведение на леда. Елементите за предпазване, които се усвоя-
ват, трябва да бъдат свързани с рисковите ситуации от техниката 
на пързаляне, при отнемане на шайбата и контактите с противник. 
Изграждането на безопасността е задължително изискване в учебно–
тренировъчната работа, която трябва да протича безопасно.

Постановка на проблема

Безопасността изисква вземане на ефективни мерки, които да 
допринасят за нормално протичане на заниманията. Задължително 
изискване към треньорите е гарантиране на сигурността на занима-
ващите се. Треньорите трябва за умеят да демонстрират опасните 
положения,  да моделират  и да намират средства за онагледяване им, 
за да е ясна целта на тези занятия.

В направеното проучване в специализираната литература не се 
откриват публикации в тази насока. В зависимост от находчивост-
та на треньора  биха могли да се взаимстват техники на „приземява-
не“  от други спортове, като  джудо, самбо, айкидо, футбол, свободна 
и класическа борба и др.  Контактите тяло в тяло,  отработване на 
отклоните и завъртанията на тялото, защита с ръцете при бутане 
и др. изграждат правилна защита.  

Упражненията от паданията от джудо и самбо, напред, назад,  
встрани, с претъркулвания, през ръка на партньор, падане след хвър-
ляне и др.  обогатяват методиката на треньора по хокей на лед [1, 2, 
3, 4, 6, 7, 8]. Тези движения  биха били полезни  след известна модифи-
кация, за да се доближат до ситуациите в хокея на лед. Усъвършенст-
ването на движенията с крака подпомагат повишаване на устойчи-
востта и сигурността.

Елементите от тренировъчната и състезателна дейност, свър-
зани със сигурността, трябва да бъдат демонстрирани правилно и 
контролирани от треньора. За тази цел може да се ползва по–под-
готвен състезател от по–голяма група или видео и други нагледни 
материали. Всички тези действия трябва да бъдат придружавани 
от подробни обяснения. За правилното усвояване на движенията 
трябва да се предизвика у състезателите активно мислене и осъз-
наване на необходимостта от овладяване на предпазните дейст-
вия. Съвместните коментари между треньора и състезателя  по-
вишават активното участие и на състезателя. Да се изгражда усет 
за  положението на противника, неговата  тежест и  реакция. Това 
оказват  помощ  в  изграждане на усет в  единоборствата покрай 
мантинелата и др.
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Хипотеза

На основата на извършените наблюдения и проучвания се пред-
полага, че при засилено внимание на работата за сигурността и безо-
пасността на младите състезатели, би могла да се подобри психиче-
ската стабилност и освободеност при отработването на техника-
та и единоборствата в играта.

Цел, задачи, методика и организация на изследването

Целта на настоящата разработка е да се проучат и системати-
зират подходящи упражнения, чрез които да се повиши сигурността 
и безопасността на състезателите в тренировките и състезанията.

Задачи
– Да се проучат особеностите при паданията в хокей на лед. 
– Да се проучи експертното мнение на специалисти в хокея на лед.
– Да се разработи систематизирана методика за обучение в пада-

нията взаимствана от други спортове.

Методика на изследването

– Провеждане на педагогически наблюдения на тренировки и със-
тезания.

– Експертно проучване и установяване на ролята на специализи-
раните упражнения.

– Обзор на движения от защитни техники  при други спортове.

Организация на проучването

Проучването беше проведено по време на държавните първен-
ства за деца през 2017 и 2018 г. За проучване на този проблем  се взе-
маха мненията на треньори и специалисти по хокей на лед. За целта 
се проведе свободно допитване до 5 действащи треньори по хокей 
на лед и 10 специалисти по хокей на лед към катедра „Технически и 
ледени спортове“ към НСА „Васил Левски“. Задачата беше да се уста-
новят причините за получаване на травми в тренировъчния и състе-
зателен процес и се подберат подходящи движения за профилактика.    

Анализ на резултатите

Макар, че е един от най-зрелищните и динамични спортове, хо-
кеят на лед се подрежда в топ 5 на най-травматичните спортове. 
По време на тренировката и най-вече в състезание се създават си-
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туации, които са предпоставка за травмиране. Създадената от нас 
класификация (фиг. 1) демонстрира ясно факторите, които са пред-
поставка за получаване на травми.

Анализ на анкетата и допитването за изясняване на причините 
за увреждания:

– Неправилно избиране на подходящи обувки. Това ще доведе до 
липса на стабилност при пързалянето и увреждане на краката.

– Неправилен подбор на кънките. Не трябва да се смесват кънки-
те за хокей на лед и тези за фигурно пързаляне.

– Нецелесъобразно подбиране на предпазните кори, нагръдници-
те, налакътниците, наколенките, ръкавиците и др.

– Каската не е по мярка и без предпазен плексиглас.
– Неуточнени  видовете захвати върху стика.
– Неправилно подреждане на занимаващите при отработване на 

отделните елементи.
Липса на правилната демонстрация, от страна на треньора, или 

на нагледни материали, филми др. на елементите свързани с евенту-
алното увреждане.

– Неправилно комплектуване на групите по възрасти.
– Наличие на неправилни, отрицателни психични състояния.
– Недооценяване на обективно съществуващите опасности от 

страна на треньора и състезателите при единоборствата.
– Липса на помощни упражнения от други спортове при подго-

товката на рисковите техники.
– Прекалено повишено  емоционално състояние на децата.
– Неправилна методическа работа.

Фиг. 1. Класификация на основните фактори за получаване на травми
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– Недостатъчно загряване в подготвителната част по време на 
тренировка. 

– Недостатъчно добро загряване по време на състезания.
Изказаха се и други мнения. Освен непредвидените ситуации, 

които се получават в тренировките и състезанията на лице са и по-
ложения, при които, за да се отбие шайбата се извършва хвърляне 
на полевите играчи и вратаря по корем, в страни и др., които също 
подлежат на отработване и усъвършенстване, като се преподават 
упражнения със сходна структура.

Методическите указания

От направените проучвания не бяха установени научни разра-
ботки  по този проблем. Ето защо беше извършено подходящо сис-
тематизиране на основни техники от други спортове, които биха 
подпомогнали учебно-тренировъчния процес.

Подходящи техники на поемане на паданията от джудо:
Падане назад и в страни /ляво и дясно/, падане с претъркулване 

през ляво и дясно рамо, падане през ръка на партньор, падане през 
предмет /върлина, стик и др./, падане напред и др.  Техниките за па-
дане в хокея на лед са сходни с тези от джудо.

Падането назад (фиг. 2) в хокея на лед се среща сравнително често 
при сблъсъци с противник. За да се отработи по–лекото съприкосно-
вение с ледената повърхност би могло да се използва падането назад 
от джудо и самбо. Първоначално ОЦТ е ниско до леда, като се усвоява 
удара с ръцете. Постепенно ОЦТ се повдига до стойка. Падането на-
зад да се изпълнява меко без сътресения. Много е важно при падането 
назад главата да се повдига от леда, като брадата се прибира до гръд-
ната кост.

Фиг. 2. Падане назад от джудо
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При отработването на падането в страни (фиг. 3) да се обръща 
внимание на правилната постановка на ръката, която не трябва да 
бъде сгъната. И при това упражнение ОЦТ постепенно се повдига до 
стоеж.

При падането с претъркулване да се внимава да не се извършва 
сблъсък с рамото върху леда (фиг. 4).

При това движение трябва да се започне от леда като постепен-
но се повдига ОЦТ. Мекият преход към леда е условие за избягване на 
страхът. Поемащата ръка трябва да бъде обтегната в лакътя.

Падането напред се среща при полевите играчи и при вратари-
те. При него трябва да се избягва отпускането на корема върху леда 
(фиг. 5). Ръцете са сгънати в лактите. Контактната площ с леда  се 
осъществява от предмишницата до върха на пръстите. След овладя-
ване на това движение постепенно се повдига ОЦТ.

Фиг. 3. Падане в страни от джудо

Фиг. 4. Падане напред с претъркулване през рамо от джудо
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Фиг. 5.  Падане напред

Изводи и препоръки

След извършеният анализ на формулираните причини за получа-
ване на увреждания  и обобщаване на отговорите на специалистите 
по хокей на лед бихме могли да направим  следните изводи:

– Тренировките за сигурност и безопасност да започват още в на-
чалото на тренировъчния процес и да се отработват във всяка тре-
нировка.

– Елементите от отделните движения на техниката по хокей 
на лед да се свързват със специфични предпазни движения от други 
спортове.

– Задължително оборудване /екипиране/ на състезателите съо-
бразно правилата.

– Необходимо е треньорите по хокей на лед, работещи с деца, да 
се запознават с упражненията за осигуряване на безопасността. 

– Да се изготви методика за обучение и усъвършенстването на 
упражненията за безопасност. 
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Изследване влиянието между антропометричните 
показатели и спортните показатели на 7–10 годишни 
деца, играещи кърлинг

Николай Димитров, Иван Колев

Резюме
В статията се представят резултатите от изследването на вли-

янието на антропометричните показатели на спортните показатели 
на 7–10 годишни деца, играещи кърлинг в „Кърлинг клуб НСА“ през пе-
риода 2021–2022 г. Анализирани са показателите ръст, тегло и индекс 
на телесна маса (BMI) за двете групи деца – начинаещи и напреднали. 
Изследвано е влиянието на BMI върху 7 спортно-технически показате-
ли, включени в авторската методика за селекция и подбор на деца за 
кърлинг – общо, поотделно за момчетата и момичетата, както и за 
двете групи – начинаещи и напреднали. 

Ключови думи: кърлинг, антропометрични показатели, BMI, 
спортно-технически показатели, методика за селекция и подбор.

Studying the influence between anthropometric indicators 
and sports indicators of 7-10 year old children playing curling

Dimitrov, N., Kolev, I.

Abstract
The article presents the results of the study of the influence of anthropometric 

indicators on the sports indicators of 7-10-year-old children playing curling in the 
"NSA Curling Club“ during the period 2021-2022. The indicators of height, weight 
and body mass index (BMI) were analyzed ) for the two groups of children – beginners 
and advanced. The influence of BMI on 7 sports-technical indicators included in the 
author‘s methodology for the selection of children for curling was studied - in general, 
separately for boys and girls, as well as for both groups - beginners and advanced.

Key words: Curling, anthropometric indicators, BMI, sports-technical indicators
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Анатомо-физиологична характеристика на подрастващите спортисти

Спортната специализация на младите спортисти се постига на 
базата на отлично познаване особеностите и закономерностите на 
детската възраст и развитието, на нейните физически и психически 
възможности (Рачев, К., 1976, Душков, В., 1980, 1986, Желязков, Цв., 
Д. Дашева, 2002). Целта на обучението е не само да се овладеят ха-
рактерните за дадената дисциплина упражнения, но и да се доведе 
организма на децата до максимално високо равнище на здраве и рабо-
тоспособност (Хаджиев, Н., 2006). 

Различните видове спортни дисциплини предявяват специфич-
ни изисквания към морфологичните особености на занимаващите се 
(ръст, тегло, телосложение и т.н.). Например: високия ръст благо-
приятства за изявата в баскетбола и волейбола, размерите на ходи-
лата и дланите – за плуване, ниския ръст и относителната телесна 
маса за гимнастика, борба и други спортове. 

Възрастта 7–8 години е характерна с интензивно протичане на 
процесите на растеж и развитие на отделните органи и системи. 
Настъпват качествени изменения, изразяващи се в изменена струк-
тура, състав и функции, които оформят растящия организъм. През 
този период ръстът се увеличава средно с 5 см., а теглото се уве-
личава със среден годишен прираст от 3 кг. Наблюдават се и голе-
ми индивидуални различия, в зависимост от известни наследствени 
предразположения и главно от условията на живот, хранене, режим и 
двигателна активност (Янчева, Т., 2004).  

Наред със сравнително по-бавното темпо на общото телесно раз-
витие през този възрастов период се наблюдава известно ускоряване в 
развитието на отделните части на тялото. Сравнително по-бързо е 
удължаването на долните крайници, което приближава вече пропорци-
ите на долната и горната част на тялото до пропорцията на възраст-
ния човек.Обиколката на гръдния кош изостава от общия растеж. Към 
7 годишна възраст тя се равнява на половината ръст, а след това тя 
изостава и е пропорционално по-малка (Желязков, Цв., Д. Дашева, 2002).

Костите на децата са еластични и лесно се изкривяват. Еластич-
ността им се дължи на това, че не е завършил процесът на тяхното 
вкалцяване. К. Рачев (1976) установява, че прекомерните силови на-
товарвания със статичен характер, предизвикват преждевременно 
вкостяване при 7–8 годишни деца, особено на долните крайници. Това 
явление забавя растежа и нарушава пропорциите на тялото (къси кра-
ка – дълъг труп). Правилното дозиране на физическото натоварване, 
доброто хранене, спазване на дневен режим спомагат за по- продъл-
жително запазване на растежните хрущяли в костите. 

Растежът на детския организъм протича неравномерно. Най-бав-
но расте главата, трупът сравнително по-бързо (у 6–7 годишните деца 
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неговият дял е 55% от общия ръст на тялото. Долните крайници нара-
стват сравнително най-много. Ходилата във всяка възраст се оказват 
по-близко да размерите на възрастните, отколкото подбедрицата. По-
добна закономерност се установява и при горните крайници. Същест-
вени промени настъпват в морфологичния строеж на гръдния кош. Той 
придобива форма, характерна за възрастния човек – при момчетата на 
7-8 години, а при момичетата 1-2 години по-рано. Гръдната обиколка на 
момичетата е по-малка от тази на момчетата, с изключение на пери-
ода 13-15 години. Гръдния кош на децата се деформира лесно. За правил-
ното му развитие специалистите (Душков, В., 1986, Желязков, Цв., Д. 
Дашева, 2002, Рачев, К., 1976, Хаджиев, Н., 2006) препоръчват да се укре-
пи мускулатурата на раменния пояс и коремната мускулатура. 

Твърде несъвършен за целенасочена тренировъчна работа е 
нервно-мускулния апарат на децата. Нервната система е в процес 
на непрекъснато усъвършенстване. Мрежата на нервните разклоне-
ния става по-гъста и се увеличават частите на главния мозък. На-
стъпва и функционално усъвършенстване на главния мозък. Условно-
рефлекторната дейност е богата и се характеризира с по-значително 
развитие на процесите на задържане. Значително развитие постига 
и втората сигнална система. През този период все повече се развива 
процесът на подчиняване на по-низшите центрове на по-висшите, 
специално подкорието на кората, което увеличава контрола и само-
контрола на детето и дава възможност да се постигне по-висока съз-
нателност (Хаджиев, Н., 2006). 

Мускулатурата при подрастващите деца увеличава теглото си 
около 37 пъти. Характерно за децата е, че те понасят по-добре ди-
намичните непродължителни натоварвания и показват бързи при-
знаци на умора при подчертано силови упражнения. Това се дължи на 
техния морфологичен строеж – по-голямо количество вода и по-малко 
на белтъци и неорганични соли. Това прави мускула по еластичен, но 
и неспособен да понася значителни напрежения. Работоспособност-
та на различните мускулни групи е различна. Коремната и гръбните 
мускули показват по-ниски функционални качества. Нараства силата 
на мускулите сгъвачи, предизвикано от действието на силата на те-
жестта на крайниците. Във възрастовия период 7-8 години при мо-
мичетата становата сила се увеличава с по-голям процент в сравне-
ния с момчетата. Възбудните процеси доминират над задръжните. 
Това трябва да се има предвид при поставяне и решаване на двига-
телни задачи с деца (Рачев, Кр., 1976).

След 7 годишна възраст се наблюдава интензивно развитие на 
мускулатурата на китките, свързано с навиците на писане и по-пре-
цизно изпълнение на несложни действия с малки предмети. Силата 
на сгъвачите на китката при момичетата е по-малка от тази на 
момчетата. Процесът на вкостяване на костите приключва в раз-
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лично време. От 8 до 12 годишна възраст приключва вкостяването на 
киткените кости, фалангите на пръстите, седалищната и срамната 
кост. Упражненията с динамичен характер допринасят за укрепва-
не на мускулатурата и сухожилията на стъпалата, помагат за тях-
ното правилно оформяне.

Определяне на спортната годност при децата
за практикуване на кърлинг

Индивидуалните качества, които определят спортната годност 
за кърлинга са много. За да се развият дадените качества, те трябва 
да бъдат генотипно заложени в бъдещия кърлинг играч и колкото по 
високо е първоначалното им ниво, до толкова по- висока степен могат 
да бъдат развити в процеса на дългогодишната подготовка. 

Спортната годност, надареност, талант се установяват по 
определени моделни характеристики и тестове при селектиране на 
деца към школите по кърлинг към клубовете. 

Основните методи на моделните характеристики на спорти-
сти според В.В. Кузнецов, А.А. Новиков, Й. Кръстев, Цв. Желязков, 
Кр. Рачев са следните:

1. Очакван спортен резултат.
2. Оптимална възраст и необходим спортен стаж за постигането на 

максимални резултати.
3. Морфологични белези на спортиста, като фактор на спортно по-

стижение. Всеки спорт предявява специфични изисквания към спор-
тистите по отношение на ръст, тегло, оптимална структура на 
тялото и т.н. Наред с изходните данни, някои автори препоръчват 
да се използват различни индекси: съотношение между ръст и телес-
но тегло; между ръст – прав и ръст – седнал и т.н.

4. Развитието на специфичните за даден вид спорт физически качества 
като един от основните фактори на спортното постижение. В мо-
делните характеристики намират място тестове, носещи информа-
ция за значимите за конкретната дисциплина качества. При реализи-
рането на тази задача усилията на специалистите са насочени в две 
основни направления:

а) Уточняване на тестовете, с помощта на които се определя двига-
телния потенциал на спортистите като интегрален показател.

б) Възможности за утилизация на този потенциал в процеса на спортно-
състезателната дейност.

5. В моделните характеристики трябва да намерят място и по-
казателите, носещи информация за равнището на техническата подготовка, 
които са строго специфични за всяка дисциплина, но биха могли да се 
групират в няколко направления;

а) целия арсенал от технически действия, необходими за състе-
занията;
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б) био-механичните параметри на техниката (ъглови, времеви, 
силови, скоростни, пространствени);

в) икономичност на двигателните действия и използването на 
двигателния потенциал на кърлинг играча в условията на състеза-
телна ситуация;

г) съответствие на техниката с индивидуалните особености на 
кърлъра;

д) устойчивост и оптимална вариативност на двигателните 
действия .

Оценката на техническите действия е свързана с разработване 
на критерии за техническо майсторство конкретно за всяка кърлинг 
дисциплина.

6. Комплекс от тактически прийоми, необходими за максимална реализа-
ция на кърлъра: различни варианти за разпределение на силите по време 
на състезателното разстояние в отделните дисциплини на кърлинга, 
уточняване на времето за започване на разгряването, действията меж-
ду отделните опити, началната точка при плъзгане на камъка и пр.

7. Психологически качества, специфични за съответната кърлинг дисци-
плина. При разработването на моделните характеристики се акцен-
тира върху тези свойства и качества на личността, които са абсолют-
но необходими за конкретната дисциплина: развитие на психологиче-
ските процеси (сензорни, сензорномоторни, мисловни); особености на 
темперамента, основните черти и насоки на личността и характера, 
които осигуряват надеждност в действията на кърлъра в различни си-
туации, способноста за съхраняване на физическата и техническата 
работоспособност при екстремални условия. Проблемът тук е свързан 
с намиране на количествени характеристики на тези качества, с оглед 
на тяхната математико-статистическа обработка.

8. Медико-биологична характеристика на здравословното състояние и 
функционалните възможности на организма. Посочват се както общите, 
така и специфичните показатели за дадената дисциплина.

Здравословното състояние се разглежда в два аспекта: първият е 
свързан с изготвянето на интегрална оценка за здравословното със-
тояние на селектирания като цяло, а вторият – с оценка на устойчи-
востта, или склонността му към специфични травми и заболявания.

9. Данни за равнището на общите и специални знания, за способността 
на селектираните към самоусъвършенстване, ниво на интелектуално раз-
витие, съзнателното отношение и творческата активност при ана-
лизиране на различни ситуации, свързани с усъвършенстване на тех-
никата или прилагането на нови методи и средства за подготовка.

Прогностичните стойности на различните показатели вклю-
чително в модалните характеристики, не бива да се приемат като 
нещо завинаги установено, валидно за всички състезатели. В тях се 
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предвижда допустим диапазон на отклонение от средните им стой-
ност, отразяващ компесаторните механизми на човешкия организъм.

Резултати от антропометричното изследване
на 7–10 годишни деца, практикуващи кърлинг

В антропометричното изследване са включени 145 деца на въз-
раст 7–10 години, разпредлени в две групи – начинаещи и напреднали. 
Групата на начинаещите включва 77 деца, а групата на напредналите 
68 деца.

Прилагайки вариационен анализ в статистическия пакет SPSS20 
деца са определени следните характеристики на показателите ръст, 
тегло и индекс на телесна маса (BMI) за начинаещите и напредналите: 
средна стойност (Mean), стандартно отклонеие (Std. Deviation), средна 
стохастична грешка (Std. Error of Mean), медиана (Median), мода (Mode), 

Таблица 1. Група начинаещи – среден ръст, средно тегло и BMI

Statistics
Ръст (см.) Тегло (кг.) BMI

N Valid 77 77 77
Mean 127,75 25,92 15,6580
Std. Error of Mean ,758 ,705 ,26346
Median 127,00 25,00 14,9584
Mode 125a 23 17,75
Std. Deviation 6,649 6,183 2,31186
Skewness ,097 ,556 ,383
Std. Error of Skewness ,274 ,274 ,274
Kurtosis -,755 -,260 -,748
Std. Error of Kurtosis ,541 ,541 ,541
Range 27 24 9,21
Minimum 114 16 11,49
Maximum 141 40 20,70
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

коефициент на асиметрия (Skewness), коефициент на ексцес –връхна 
източеност (Kurtosis), минимум (Minimum), максимум (Maximum), диа-
пазон (Range).

Ръстът на децата от групата на начинаещите варира от 114 см. 
до 141 см., като средната стойност е 127,75 см. със стандартно от-
клонние 6,649 см. Разпределението на тази величина е с дясна асиме-
трия (показател Skewness = 0,097 > 0) и тъп ексцес (показател Kurtosis 
= – 0,755 < 0). 

Теглото варира от 16 до 40 кг., като средното тело е 25,92 кг. 
със стандартно отклонение 6,183 кг. Разпределението на теглото е с 
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дясна асиметрия (показател Skewness = 0,556 > 0) и тъп ексцес (показа-
тел Kurtosis = – 0,260 < 0). 

Индексът на телесна маса (BMI) варира от 11,49 до 20,70. Средна-
та стойност е 15,6580 със стандартно отклонение 2,31186. Разпреде-
лението на тази величина е с дясна асиметрия (показател Skewness = 
0,383 > 0) и тъп ексцес (показател Kurtosis = – 0,748< 0). 

Таблица 2. Група напреднали – среден ръст, средно тегло и BMI

Statistics
Ръст (см.) Тегло (кг.) BMI

N Valid 68 68 68
Mean 135,41 33,16 17,8882
Std. Error of Mean ,891 ,840 ,27072
Median 135,00 33,00 17,5975
Mode 140 27a 14,78a

Std. Deviation 7,349 6,923 2,23238
Skewness -,010 ,371 ,326
Std. Error of Skewness ,291 ,291 ,291
Kurtosis -1,072 -,505 -1,020
Std. Error of Kurtosis ,574 ,574 ,574
Range 26 27 8,06
Minimum 122 22 14,31
Maximum 148 49 22,37
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Ръстът на децата от групата на напредналите варира от 122 
см. до 148 см., като средната стойност е 135,41 см. при стандартно 
отклонние 7,349 см. За тази група разпределението на ръста е с лява 
асиметрия (показателят Skewness = -0,010 <0) и тъп ексцес (показател 
Kurtosis = – 1,072 < 0). 

Теглото варира от 22 до 49 кг., като средното тегло на децата е 
33,1 кг. със стандартно отклонение 6,923 кг. Разпределението на те-
глото е с дясна асиметрия (показател Skewness = 0,371 > 0) и тъп екс-
цес (показател Kurtosis = – 0,505 < 0). 

Индексът на телесна маса (BMI) варира от 14,31 до 22,37. Средна-
та стойност е 17,8882 със стандартно отклонение 2,23238. Разпреде-
лението на тази величина е с дясна асиметрия (показател Skewness = 
0,326 > 0) и тъп ексцес (показател Kurtosis = – 1,020< 0). 
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За групата на начинаещите сравнителният анализ на разглежда-
ните показатели показва, че средният ръст на момчетата е 128,67 
см при стандартно отклонение 7,21 см., а на момичетата е 126,66 см. 
при стандартно отклонение 5,83 см. Indepedent Samples Test показва, че 
разликата в средния ръст на момчетата и момичетата от групата 
на начинаещите не е статистически незначима. Основание за това 
заключение дава характеристиката t = 1,327, която има равнище на 
значимост Sig. (2-tailed) = 0,189>α=0,05. 

Средното тегло на момчетата е 28,48 кг. при стандартно откло-
нение 6,851 кг., а на момичетата е 22,86 кг. при стандартно откло-
нение 3,336 кг. Indepedent Samples Test показва, че разликата в теглото, 
която се равнява на 5,619 кг. е статистически значима, тъй като за 
нея характеристиката t = 4,431 e с равнище на значимост Sig. (2-tailed) 
= 0,000 < α=0,05. Следователно момчетата имат по-голямо средно 
тегло в сравнение със средното тегло на момичетата.

BMI на момчетата е 16,9031 при стандартно отклонение 2,3325, 
а на момичетата е 14,1638 при стандартно отклонение 1,08295. 
Indepedent Samples Test показва, че разликата между тези величини от 
2,73931 е статистически значима, тъй като за нея характеристика-
та t = 6,392 e с равнище на значимост Sig. (2-tailed) = 0,000 < α=0,05. 
Следователно момчетата имат по-голям BMI в сравнение с BMI на 
момичетата.

Таблица 3. Група начинаещи – разпределение по пол, ръст, тегло и BMI

Показа-
тел Indepedent Samples Test

Брой
Средна 
стой-
ност 

Станд. 
откло-
нение

Разлика на 
средните 

стойности
t Sig.

 (2-tailed)

ръст
момчета 42 128,67 7,207

2,010 1,327 0,189>α=0,05
момичета 35 126,66 5,826

тегло момчета 42 28,48 6,851 5,619 4,431 0,000<α=0,05
момичета 35 22,86 3,336

BMI
момчета 42 16,90 2,333

2,739 6,392 0,000<α=0,05
момичета 35 14,16 1,083
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За групата на напредналите сравнителният анализ показва, че 
средният ръст на момчетата е 135,27 см. при стандартно отклонение 
7,515 см., а на момичетата е 135,58 см. при стандартно отклонение 
7,265 см. Indepedent Samples Test показва, че за средния ръст на момчета-
та и момичатата разликата от 0,310 см. не е статистически значи-
ма, тъй като за нея характеристиката t = -0,172 e с равнище на значи-
мост Sig. (2-tailed) = 0,864>α=0,05. Следователно няма статистически 
значима разлика в средния ръст на момчетата и момичетата.

Средното тегло на момчетата е 35,00 кг. при стандартно от-
клонение 7,531 кг., а на момичетата е 30,13 кг. при стандартно откло-
нение 4,639 кг. Indepedent Samples Test показва, че разликата в теглото 
наа момчетата и момичетата от групата на напредналите, която е 
5,577 кг. е статистически значима, тъй като за нея характеристи-
ката t = 3,587 e с равнище на значимост Sig. (2-tailed) = 0,001 < α=0,05. 
Следователно момчетата имат по-голямо средно тегло в сравнение 
със средното тегло на момичетата.

Средният BMI на момчетата е 19,239 при стандартно откло-
нение 2,058, а на момичетата е 16,276 при стандартно отклонение 
1,052. Indepedent Samples Test показва, че разликата между тези величи-
ни от 2,96381 е статистически значима, тъй като за нея характе-
ристиката t = 7,256 e с равнище на значимост Sig. (2-tailed) = 0,000 
< α=0,05. Следователно момчетата от групата на напредналите 
имат по-голям BMI в сравнение с BMI на момичетата.

Оценка на BMI по пол и възраст

За изследване влиянието на възрастта върху нивото на BMI на 
момчетата и момичетата е приложен Хи-квадрат тест (Chi-Square 
Test). BMI на момчетата и момичетата са представени в Таблица 5. 

Таблица 4. Група напреднали – разпределение по пол, ръст, тегло и BMI

Пока-
зател Indepedent Samples Test

Брой
Средна 
стой-
ност 

Станд. 
откло-
нение

Разлика на 
средните 
стойности

t Sig.
 (2-tailed)

ръст
момчета 37 135,27 7,515

-0,310 -0,172 0,864>α=0,05
момичета 31 135,58 7,265

тегло
момчета 37 35,00 7,531

5,5774 3,587 0,001<α=0,05
момичета 31 30,13 4,639

BMI
момчета 37 19,24 2,058

2,96381 7,256 0,000<α=0,05
момичета 31 16,28 1,052
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Таблица 5. Индекс на телесна маса за деца на възраст 7 – 10 г.

Възраст Под норма Норма Над норма
Момчета

7г. < 13,7 13,7<=BMI<=17,4 BMI>17,4
8г. <13,8 13,8<=BMI<=18,0 BMI>18,0
9г. <14,0 14,0<=BMI<=18,7 BMI>18,7
10г. <14,2 14,2<=BMI<=19,5 BMI>19,5

Момичета
7г. < 13,4 13,4<=BMI<=17,7 BMI>17,7
8г. <13,6 13,6<=BMI<=18,4 BMI>18,4
9г. <13,8 13,8<=BMI<=19,2 BMI>19,2
10г. <14,2 14,1<=BMI<=20,1 BMI>20,1

Таблица 6. Кростаблица „Възраст * BMI” – момчета

Възраст (години) * BMI Crosstabulation
BMI

общо
норма над норма

Възраст
(години)

7г.

Брой 15 4 19
% от Възраст (години) 78,9% 21,1% 100,0%
% от BMI 34,9% 11,1% 24,1%
% от Общо 19,0% 5,1% 24,1%

8г.

Брой 12 7 19
% от Възраст (години) 63,2% 36,8% 100,0%
% от BMI 27,8% 19,4% 24,1%
% от Общо 15,2% 8,9% 24,1%

9г.

Брой 10 9 19
% от Възраст (години) 52,6% 47,4% 100,0%
% от BMI 23,3% 25,0% 24,1%
% от Общо 12,7% 11,4% 24,1%

10г.

Брой 6 16 22
% от Възраст (години) 27,3% 72,7% 100,0%
% от BMI 14,0% 44,4% 27,8%
% от Общо 7,6% 20,3% 27,8%

общо

Брой 43 36 79
% от Възраст (години) 54,4% 45,6% 100,0%
% от BMI 100,0% 100,0% 100,0%
% от Общо 54,4% 45,6% 100,0%
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Те са изчислени съобразно стандартите за деца с BMI-калкулатора на 
сайта http://stanfordhealthcare.org. 

Следващата таблица показва кростаблицата на полученото дву-
мерно разпределение за групата на момчетата.

Кростаблицата показва, че от всичките 79 момчета 43 с относи-
телен дял 54,4% са с BMI в норма, а останалите 36 момчета, съставя-
щи 45,6%, имат наднормен BMI.

С нормален BMI са 43 момчета. От тях:
– 15 момчета (34,9%) на възраст 7 години; 
– 12 момчета (27,8%) на възраст 8 години;
– 10 момчета (23,3%) на възраст 9 години и
– 6 момчета (14,0%) на възраст 10 години.

С наднормален BMI са 36 момчета:
– 4 момчета (11,1%) на възраст 7 години; 
- 7 момчета (19,4%) на възраст 8 години;
- 9 момчета (25,1%) на възраст 9 години и
- 16 момчета (44,4%) на възраст 10 години.
Това двумерно разпределение е показано на следващата графика.

Фиг. 1. Оценка на BMI на момчетата
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Chi-Square Test показва, че характеристиката Pearson Chi-Square = 
11,754 е с равнище на значимост Asymp. Sig. (2-sided) = 0,008 < α =0,05. 
Следователно има връзка между възрастта и BMI на момчетата. С 
нарастване на възрастта относителният дял на момчетата с над-
нормен BMI нараства, а на момчетата с нормален BMI – намалява. 

Таблица 7. Chi-Square Test

Value df Asymp. Sig.
 (2-sided)

Pearson Chi-Square 11,754a 3 ,008
Likelihood Ratio 12,262 3 ,007
Linear-by-Linear Association 11,267 1 ,001
N of Valid Cases 79
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
8,66.

Таблица 8. Symmetric Measures

Symmetric Measures
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,386 ,008
Cramer’s V ,386 ,008

N of Valid Cases 79
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Силата на връзката между възрастта и BMI се определя с коефи-
циента Cramer‘s V = 0,386. Този коефициент е статистически значим 
с равнище на значимост Approx. Sig. = 0,008 < α = 0,05. Неговата 
стойност е по-голяма от 0,3 и по-малка от 0,5. Следователно между 
възрастта и BMI на момчетата съществува умерена корелация.

За изследване влиянието на възрастта върху нивото на BMI на 
момичетата е приложен Хи-квадрат тест (Chi-Square Test). 

Следващата таблица показва полученото двумерно разпределе-
ние за групата на момичетата.

Кростаблицата показва, че от всичките 66 момичета 11 с отно-
сителен дял 16,7% са с BMI под норма, а останалите 55 момичета, 
съставящи 83,3%, имат нормален BMI.

1 Индексът на телесна маса за децата е определен по стандартите за деца, 
дадени в сайта http://stanfordhealthcare.org.
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Таблица 9. Кростаблица „Възраст * BMI” – момичета

Възраст (години) * NewBMI Crosstabulation
NewBMI

Общо
под норма норма

Възраст
(години)

7г.

Общо 6 9 15
% от Възраст (години) 40,0% 60,0% 100,0%
% от NewBMI 54,5% 16,4% 22,7%
% от Общо 9,1% 13,6% 22,7%

8г.

Общо 2 13 15
% от Възраст (години) 13,3% 86,7% 100,0%
% от NewBMI 18,2% 23,6% 22,7%
% от Общо 3,0% 19,7% 22,7%

9г.

Общо 0 15 15
% от Възраст (години) 0,0% 100,0% 100,0%
% от NewBMI 0,0% 27,3% 22,7%
% от Общо 0,0% 22,7% 22,7%

10г.

Общо 3 18 21
% от Възраст (години) 14,3% 85,7% 100,0%
% от NewBMI 27,3% 32,7% 31,8%
% от Общо 4,5% 27,3% 31,8%

Общо

Общо 11 55 66
% от Възраст (години) 16,7% 83,3% 100,0%
% от NewBMI 100,0% 100,0% 100,0%
% от Общо 16,7% 83,3% 100,0%

С BMI под нормата са 11 момичета:
– 6 момичета (54,5%) на възраст 7 години; 
– 2 момичета (18,2%) на възраст 8 години;
– 0 момичета (0%) на възраст 9 години и
– 3 момичета (27,3%) на възраст 10 години.

С нормален BMI са 55 момичета:
– 9 момичета (16,4%) на възраст 7 години; 
– 13 момичета (23,6%) на възраст 8 години;
– 15 момичета (27,3%) на възраст 9 години и
– 18 момичета (32,7%) на възраст 10 години.

Това двумерно разпределение е показано на следващата графика.
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Фиг. 2. Оценка на BMI на момичетата

Таблица 10. Chi-Square Test

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square 9,086a 3 ,028
Likelihood Ratio 10,279 3 ,016
Linear-by-Linear 
Association 3,981 1 ,046

N of Valid Cases 66

Chi-Square Test показва, че характеристиката Pearson Chi-Square = 
9,086 е с равнище на значимост Asymp. Sig. (2-sided) = 0,028 < α =0,05. 
Следователно има връзка между възрастта и BMI на момичетата. 
С нарастване на възрастта относителният дял на момичетата с 
BMI поднормата намалява, а на момичетата с BMI в норма – нара-
ства. 

Силата на връзката между възрастта и BMI на момичетата се 
определя с коефициента Cramer‘s V = 0,371. Този коефициент е ста-
тистически значим с равнище на значимост Approx. Sig. = 0,028 < 
α = 0,05. Неговата стойност е по-голяма от 0,3 и по-малка от 0,5. 
Следователно между възрастта и BMI на момичетата съществува 
умерена корелация.
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Таблица 11. Symmetric Measures

Symmetric Measures
Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal
Phi ,371 ,028
Cramer’s V ,371 ,028

N of Valid Cases 66
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null 
hypothesis.

Изследване влиянието на BMI върху спортно-технимеските
показатели за кърлинг

Изследвано е влиянието на BMI върху следните спортно-техни-
чески показатели:

S1 – общ брой часове за тренировки;
S2 – време за баланс на един крак (сек.);
S3 – отклонение от правата линия (см.);
S4 – триене с четки (брой камъни);
S5 – разстояние на триене (метри);
S6 – разстояние, изминато от камъка (метри);
S7 – позициониране на камъка от идеалния център на окръжност-

та (см.).
Изчислените корелационни коефициенти между BMI и спортно-

техническите показатели S1, S2, S3, S4, S5, S6 и S7 са представени в 
две корелационни матрици:

- Таблица 11 – общо, за момчета и момичета и 
- Таблица 12 – общо, за двете групи на начинаещите и напредна-

лите деца.
Таблица 12 представя изчислените с SPSS20 корелационни коефи-

циенти на Пирсън между BMI и спортно-техническите показатели 
S1, S2, S3, S4, S5, S6 и S7 – общо, както и поотделно за момчетата 
и момичетата. Всички корелационни коефициенти са статистиче-
ски значими с равнище на значимост Sig. (2-tailed) < α =0,01, а за по-
следният коефициент R(BMI,S7) = -0,297 с равнище на значимост Sig. 
(2-tailed) < α =0,05.

За момчетата са установени следните корелации:
- силна корелация между BMI и показателя S2 „Баланс на един крак 

(сек.)“ с положителен коефициент на корелация R(BMI,S2) = 0,790, чи-
ято стойност е в интервала от 0,7 до 0,9. 
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Таблица 12. Корелационна матрица с коефициенти на корелация общо,
за момчета и момичета

- значителни корелации в интервала от 0,5 до 0,7 между BMI и 
показателя S4 „Триене с четки (брой камъни)“ с положителен коефици-
ент на корелация R(BMI,S4) = 0,697; между BMI и показателя S5 „Раз-
стояние на триене (метри)“ с положителен коефициент на корелация 
R(BMI,S5) = 0,697; между BMI и показателя S6 „Разстояние, изминато 
от камъка (метри)“ с положителен коефициент на корелация R(BMI,S6) 
= 0,692; между BMI и показателя S3 „Отклонение от правата линия (см.)“ 
с отрицателен коефициент на корелация R(BMI,S3) = -0,548; 

- умерена корелация в интервала от 0,3 зо 0,5 между BMI и пока-
зателя S7 „Позициониране на камъка от идеалния център на окръжността 
(см.)“ с отрицателен коефициент на корелация R(BMI,S7) = -0,422.

За момичетата са установени следните корелации:
- значителни корелации в интервала от 0,5 до 0,7 между BMI и 

показателя S1 „Тренировки (общ брой часове)“ с положителен коефициент 
на корелация R(BMI,S1) = 0,655; между BMI и показателя S2 „Баланс на 
един крак (сек.)“ с положителен коефициент на корелация R(BMI,S2) = 
0,591;

- умерена корелация в интервала от 0,3 зо 0,5 между BMI и пока-
зателя S3 „Позициониране на камъка от идеалния център на окръжността 
(см.)“ с отрицателен коефициент на корелация R(BMI,S3) = -0,422; 
между BMI и показателя S4 „Триене с четки (брой камъни)“ с положите-
лен коефициент на корелация R(BMI,S4) = 0,422; между BMI и показа-
теля S5 „Разстояние на триене (метри)“ с положителен коефициент на 
корелация R(BMI,S5) = 0,422; между BMI и показателя S6 „Разстояние, 
изминато от камъка (метри)“ с положителен коефициент на корелация 
R(BMI,S6) = 0,398;
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- слаба корелация в интервала от 0 до 0,3 между BMI и показате-
ля S7 „Позициониране на камъка от идеалния център на окръжността (см.)“ 
с отрицателен коефициент на корелация R(BMI,S7) = – 0,297.

Таблица 13 представя изчислените с SPSS20 корелационни коефи-
циенти на Пирсън между BMI и спортно-техническите показатели 
S1, S2, S3, S4, S5, S6 и S7 – общо, както и поотделно за начинаещите и 
напредналите деца. Статистически значимите корелационни коефи-
циенти са с равнище на значимост Sig. (2-tailed) < α =0,01 или с равни-
ще на значимост Sig. (2-tailed) < α =0,05.

За групата на начинаещите са установени следните корелации:
- значителни корелации в интервала от 0,5 до 0,7 между BMI и 

показателя S2 „Баланс на един крак (сек.)“ с положителен коефициент на 
корелация R(BMI,S2) = 0,543;

- умерени корелации в интервала от 0,3 зо 0,5 между BMI и пока-
зателя S3 „Отклонение от правата линия (см.)“ с отрицателен коефици-
ент на корелация R(BMI,S3) = -0,305; S4 „Триене с четки (брой камъни)“ с 
положителен коефициент на корелация R(BMI,S4) = 0,483; между BMI 
и показателя S5 „Разстояние на триене (метри)“ с положителен коефи-
циент на корелация R(BMI,S5) = 0,483; между BMI и показателя S6 
„Разстояние, изминато от камъка (метри)“ с положителен коефициент 
на корелация R(BMI,S6) = 0,439. 

За групата на напредналите са установени следните корелации:
- значителни корелации в интервала от 0,5 до 0,7 между BMI и 

показателя S4 „Триене с четки (брой камъни)“ с положителен коефици-
ент на корелация R(BMI,S4) = 0,507; между BMI и показателя S5 „Раз-

Таблица 13. Корелационна матрица с коефициенти на корелация общо,
за начинаещи и напреднали
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стояние на триене (метри)“ с положителен коефициент на корелация 
R(BMI,S5) = 0,507;

- умерени корелация в интервала от 0,3 зо 0,5 между BMI и пока-
зателя S2 „Баланс на един крак (сек.)“ с положителен коефициент на ко-
релация R(BMI,S2) = 0,485; между BMI и показателя S3 „Позициониране 
на камъка от идеалния център на окръжността (см.)“ с отрицателен кое-
фициент на корелация R(BMI,S3) = -0,370; между BMI и показателя S6 
„Разстояние, изминато от камъка (метри)“ с положителен коефициент 
на корелация R(BMI,S6) = 0,349; между BMI и показателя S7 „Позицио-
ниране на камъка от идеалния център на окръжността (см.)“ с отрицате-
лен коефициент на корелация R(BMI,S7) = – 0,307.

Заключение

Анализът на антропометричните показатели показва, че и за 
двете групи деца – начинаещи и напреднали – разликите в средния 
ръст на момчетата и момичетата не е статистически незначима. 
Но относно средното тегло и ВМI се установява, че разликите са 
статистически значими. 

От групата на начинаещите момчетата имат по-голямо средно 
тегло в сравнение със средното тегло на момичетата. Също така се 
установява, че момчетата имат по-голям BMI в сравнение с BMI на 
момичетата. За групата на напредналите момчетата от групата на 
напредналите имат по-голям BMI в сравнение с BMI на момичетата.

Оценката на BMI на децата по пол и възраст показва, че от всич-
ки момчетата 36, съставящи 45,6%, имат наднормен BMI. Резулта-
тите от Chi Square теста показват, че с нарастване на възрастта 
относителният дял на момчетата с наднормен BMI нараства, а на 
момчетата с нормален BMI – намалява.

От всичките 66 момичета 11 с относителен дял 16,7% са с BMI 
под норма. Резултатите от Chi Square теста показват, че с нара-
стване на възрастта относителният дял на момичетата с поднор-
мен BMI намалява, а на момичетата с нормален BMI – нараства.

Изследването на влиянието на BMI върху спортно техническите 
показатели при момчетата показва наличието на силна корелация 
между BMI и показателя S2 „Баланс на един крак (сек.)“, значителни ко-
релации межде BMI и показателите S3 „Отклонение от правата линия 
(см.)“, S4 „Триене с четки (брой камъни)“, S5 „Разстояние на триене (ме-
три)“ и S6 „Разстояние, изминато от камъка (метри)“, както и една уме-
рена корелация между BMI и показателя S7 „Позициониране на камъка 
от идеалния център на окръжността (см.)“ с отрицателен коефициент на 
корелация R(BMI,S7) = -0,422.
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При момичетата са установени две значителни корелации меж-
ду BMI и показателя S1 „Тренировки (общ брой часове)“ и между BMI и 
показателя S2 „Баланс на един крак (сек.)“; четири умерени корелации в 
интервала от 0,3 зо 0,5 между BMI и показателя S3 „Позициониране на 
камъка от идеалния център на окръжността (см.)“, между BMI и показате-
ля S4 „Триене с четки (брой камъни)“ , между BMI и показателя S5 „Раз-
стояние на триене (метри)“, между BMI и показателя S6 „Разстояние, 
изминато от камъка (метри)“ и една слаба корелация в интервала от 0 
до 0,3 между BMI и показателя S7 „Позициониране на камъка от идеалния 
център на окръжността (см.)“ с отрицателен коефициент на корелация 
R(BMI,S7) = – 0,297.

Следва да отбележим, че получените корелации са по-силни по пол, 
отколкото за групите на начиниещите и напредналите. 

Тези резултати могат да послужат като ориентир при бъдещи 
изследвания за целите на селекцията и подбора на децата, практику-
ващи кърлинг.
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Мета-анализ на спортни интереси към тенис
при ученици 

Станислава Стоянова, Николай Иванчев 

Резюме
Проучването на свързаността на спортните интереси може да 

разкрие възможности за стимулиране към занимания с различни видове 
спортове, особено такива, които си приличат като регламент и екипи-
ровка, като например спортовете с топка. Целта на изследването е да 
се проучи взаимовръзката между спортни интереси към тенис на корт 
и тенис на маса от една страна, и други видове спортни игри с топка 
като баскетбол, бейзбол, волейбол, футбол, хандбал и др. от друга стра-
на, за да бъдат установени възможности за стимулиране на спортни 
занимания с различни видове спортове. Мета-анализ на 17 статии от-
носно интересите на ученици към спорта разкри, че интересите им 
към тенис (както тенис на корт, така и тенис на маса) не са свързани 
с техните интереси към други спортни игри с топка (футбол, баскет-
бол, волейбол и др.). Възможно обяснение е, че тенисът е индивидуален 
спорт или се играе в отбор по двойки, а повечето други спортове с топ-
ка са отборни.

Ключови думи: интереси към спорта, мета-анализ, контент ана-
лиз, тенис

Meta-analysis of Pupils’ Sports Interests in Tennis

Stanislava stoyanova, nikolay ivantchev 

The study of the connection between sports interests may reveal some 
opportunities for incentives to engage in various sports, especially those that 
are similar in terms of regulations and equipment, such as ball sports. The aim 
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of this study was to examine the relationships between sports interests in lawn 
tennis and table tennis on the one hand, and other types of ball sports such as 
basketball, baseball, volleyball, football, handball, etc. on the other hand, to 
identify opportunities to stimulate sports activities with different sports. Meta-
analysis of seventeen articles concerning elementary and secondary school 
students’ sports interests revealed that their interests in tennis (tennis, as well 
as table tennis) were not related to their interests in other sports games with a 
ball (football, basketball, volleyball, etc.). Some explanation for this result is that 
tennis is an individual sport, or it is played in couples, whilst more other sports 
played with ball are team sports. 

Key words: sports interests, meta-analysis, content analysis, tennis

Въведение 

Важно е да се проучват спортните интереси, защото те насоч-
ват поведението към спортни занимания, които са полезни за под-
държане на задоволителна физическа форма на тялото, добро здраво-
словно състояние и оптимално функциониране. Свързаността между 
някои спортни интереси предполага занимания с няколко вида спорт 
и е логично да се предположи съвместното наличие на интереси към 
спортове, които си приличат по регламент и екипировка, като на-
пример спортовете с топка. В научната литература до момента 
е установено, че интересите на ученици към баскетбол са по-силно 
свързани с интереси към други спортни игри с топка, отколкото ин-
тересите им към волейбол (Stoyanova, 2014), както и че интересите 
на учениците към футбол са свързани с интереси към други спорт-
ни игри с топка като баскетбол, волейбол и тенис (Stoyanova, 2013). 
Настоящето изследване е фокусирано върху възможна взаимовръзка 
между интереси към тенис (както тенис на корт, така и тенис на 
маса) от една страна и други видове спортни игри с топка като бас-
кетбол, бейзбол, волейбол, нетбол, ръгби, футбол, хандбал и др. от 
друга страна. Целта на изследването е да проучи взаимовръзката 
между някои спортни интереси, за да бъдат установени възможнос-
ти за стимулиране на спортни занимания с различни спортове, сход-
ни по регламент и екипировка. 

Интересът изразява осъзната потребност (Stefanov, 1988), обик-
новено това е потребността от познание (Ivanova, 1976; Maklakov, 
2001), която може да бъде удовлетворена от емоционално привлека-
телни обект или дейност, към които човек проявява положително 
отношение (Ivanova, 1976; Vasilev & Merdzhanova, 2003) и осъзнава тях-
ната значимост (Rubinstein, 2000). Интересът ръководи поведение-
то в съответстващи му сфери на социална активност (Yadov, 2003). 
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Настоящето изследване е фокусирано върху спортните интереси, 
които насочват активността към различни видове спорт, като се 
предполага, че интересите към тенис са свързани помежду си с инте-
ресите към други спортни игри с топка. 

Доста публикации са посветени на спортните интереси при 
ученици (например, Banchev & Babev, 2011; Chonova & Ganeva, 2006; 
Dimitrova, 2009; Margaritov et al., 2002; Marinova, 2010; Nacheva, 2007; 
Todorov et al., 2007), тъй като още от ранна възраст започват сис-
темните спортни занимания, които са необходими за успешна със-
тезателна дейност и поддържане на добра физическа форма. Обикно-
вено са силно изразени интереси към такива видове спорт, които са 
популяризирани от медиите. Тенисът е популярен спорт, често от-
разяван в медиите, а освен това учениците имат собствен опит от 
занимания с тенис. Тенисът е спортът, който обхваща най-широки 
възрастови и полови граници (Penchev, 2006). 

Контент-анализ на публикации във вестник „7 дни спорт” и вест-
ник „Топ спорт” през април 2009 г. разкрива, че след футбола като 
тема по честота на срещане следва тенис – в около 6% от публикаци-
ите (Tosheva, 2010, pp. 215-216). Резултатите от собствен контент-
анализ на публикации през септември 2010 г. в ежедневниците „Сега” 
и „Телеграф” разкриват, че за посочения период 40 статии, свързани 
с младите хора, засягат спортни теми (16 във вестник “Сега” и 24 
във вестник “Телеграф”), като най-много публикации се отнасят до 
волейбол, а еднакъв брой публикации са свързани с футбол и с тенис 
на корт – по 6 (15% от спортните статии за младежи). По данни 
от контент-анализ на свободно конструирани отговори около 6% от 
304 ученика на 12-13 години асоциират думата „спортист” с тенис 
(Nacheva, 2007, p.99). 

Най-често спортните интереси на ученици са проучвани чрез ан-
кети. Кохортно изследване, провеждано в 7 последователни години 
– от 1995 до 2001 г. в Полша сред общо 1693 деветокласници разкрива, 
че между 39% и 68% от тях през годините се интересуват от тенис 
на маса, а между 25% и 62% се интересуват от тенис на корт (Rokita, 
2005). Друго изследване през 2007 г. на 89 ученици от гимназиалната 
степен на 66-то СОУ „Филип Станиславов” – София разкрива, че те-
нис на корт е предпочитан от около 68,7%, а тенис на маса – от около 
67,2% от учениците (Todorov et al., 2007). През 2009 г. са анкетирани 
79 ученици от ОУ „Стефан Стефанов” – гара Елин Пелин. 73% от уче-
ниците изразяват спортни интереси, като тенис на маса е шести 
по степен на предпочитание в списък от 10 спорта, а тенис на корт 
е още по-непопулярен сред учениците (Marinova, 2010). Тези данни раз-
криват тенденция за сходство в честотата на интересите на учени-
ците към тенис на маса и тенис на корт.
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Изследване сред 5397 ученици в Ирландия установява, че актив-
ността на заниманията с тенис е нараснала от около 9% през 2004 г. 
до около 12,5% през 2009 г., а при други спортове с топка е намаляла 
от около 31% през 2004 г. до около 28% през 2009 г. (Woods et al., 2010). 
Изследване сред 12929 ученици в Уелс установява, че активността на 
заниманията с тенис е почти постоянна – около 20% през 2004 г. и 
около 21% през 2006 г., както и при други спортове с топка е почти 
постоянна – около 42% през 2004 г. и около 41% през 2006 г. (Sports 
Council Wales, 2009). Тези данни разкриват културно-специфична ди-
намика на спортните интереси на учениците към занимания с тенис. 

Изследване на 1400 ученици във Великобритания разкрива, че те-
нис на корт е предпочитан спорт от около 6,5% от тях (Balding, 
2001). През 2009 г. от 113 ученици с хемофилия в Холандия 18,6% про-
явяват интерес към тенис на корт, а други 37,2% – към футбол, от 
игрите с топка, като интересите им към различни видове спортове 
са степенувани в реда футбол, плуване, тенис, гимнастика и кардио-
фитнес (Köiter et al., 2009). Изследване сред 6651 ученици в Ирландия 
установява, че активността на заниманията с тенис е около 10% през 
2018 г., а при други спортове с топка е около 19,5% през 2018 г. (Woods 
et al., 2018). От Таблица 1 в Приложението проличава, че по данни от 
20 проведени изследвания на спортни интереси на ученици в Бълга-
рия и чужбина, по-често се проявяват интереси към други спортни 
игри с топка, отколкото към тенис, но трябва да се има предвид, 
че става дума за голямо разнообразие от спортни игри с топка, сред 
които някои са много популярни като футбола, а други като нетбола 
са практикувани предимно регионално. 

Метод

Проведен е мета-анализ на 17 изследвания (виж Таблица 1) от-
носно интереса на ученици към тенис (както тенис на корт, така и 
тенис на маса) и свързаността му със спортни интереси към други 
видове игри с топка. Предполага се, че предпочитанието от ученици 
към тенис е свързано и с предпочитанието им на други спортни игри 
с топка (футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, ръгби, бейзбол, водна 
топка, нетбол и др.). 

Освен представените по-горе резултати от контент-ана-
лиз на публикации в два ежедневника относно спортните занима-
ния на младите хора, е приложен и мета-анализ на изследвания на 
спортни интереси на ученици като се използва статистическият 
софтуер JASP 0.14.1 (JASP Team, 2020), който се основава на алгори-
тмите за мета-анализ в софтуера R, статистически пакет metafor 
(Viechtbauer, 2010). 
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Таблица 1. Изходни данни за анализ на ефекта на интереса към тенис върху 
интереси към друг вид спорт с топка при ученици при 17 изследвания

Автори nt nd OR SE

Rokita, 2005 по данни от 
1995 г. 102 152 0,063* 0,134

Rokita, 2005 по данни от 
1996 г. 121 179 0,012* 1,043

Rokita, 2005 по данни от 
1997 г. 106 153 0,046* 0,15

Rokita, 2005 по данни от 
1998 г. 113 155 0,003* 2,047

Rokita, 2005 по данни от 
1999 г. 108 166 0,074* 0,129

Rokita, 2005 по данни от 
2000 г. 114 209 0,286** 0,084

Rokita, 2005 по данни от 
2001 г. 144 192 0,005* 2,037

Balding, 2001 68 310 0,00001* 4,018

Sports Council Wales, 2009 по 
данни от 2004 г. 2586 5430 2,497** 0,002

Woods et al., 2010 по данни 
от 2004 г. 485 1673 0,002* 2,003

Sports Council Wales, 2009 по 
данни от 2006 г. 2715 5301 2,297** 0,002

Nacheva, 2007 18 210 13,029** 2,074

Todorov et al., 2007 61 11 188,545** 2,166

Köiter et al., 2009 21 42 0,020* 2,101

Woods et al., 2010 по данни 
от 2009 г. 674 1511 0,002* 2,002

Marinova, 2010 12 46 10,957** 2,153

Woods et al., 2018 665 1297 0,0000003* 4,002

Забележка: nt – брой ученици, предпочитащи тенис на корт и/или тенис 
на маса; nd – брой ученици предпочитащи други спортни игри с топка; OR 
– Odds Ratio (измерител на размера на ефекта при данни за честоти); SE – 
стандартна грешка на размера на ефекта при Odds Ratio; * – понижена веро-
ятност за взаимовръзка между интереси към тенис и към игри с топка при 
ученици; ** – висока вероятност за взаимовръзка между интереси към тенис 
и към игри с топка при ученици. Формулите на Odds Ratio и стандартната 
грешка SE са изчислени по (Grasman, 2018; StatsDirect, 2020). 
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Мета-анализът дава възможност за систематизиране на резул-
татите на няколко/много изследователи по сходна проблематика 
и разкриване на наличието на значими тенденции във влиянието 
на едни променливи върху други, на взаимовръзки между променли-
ви, като се основава на размери на ефекта и техните стандартни 
грешки. 

Резултати

Резултатите от модела на фиксираните ефекти, приложим само 
за конкретните цитирани изследвания (виж Таблица 1), разкриват, 
че моделът на фиксираните ефекти не е подходящ за анализ на данни-
те от изследванията, тъй като резултатите в Таблица 2 показват 
наличие на хетерогенност, което означава, че за анализ на данните 
е по-подходящ модел на случайните ефекти (Random-Effects Model), 
отколкото модел на фиксираните ефекти. 

Grasman (2018) препоръчва прилагането на DerSimonian-Laird, 
Restricted Maximum Likelihood или Maximum Likelihood модели на слу-
чайните ефекти, като моделите на случайните ефекти DerSimonian-
Laird и Restricted Maximum Likelihood са подходящи при голям брой из-
следвани лица, а моделът на случайните ефекти Maximum Likelihood е 
подходящ при малко на брой изследвани лица (Jackson et al. 2010). При 
настоящата процедура на мета-анализ са приложени и двата модела 
– Restricted Maximum Likelihood и Maximum Likelihood модели на слу-
чайните ефекти, тъй като при част от изследванията, подложени 
на мета – анализ, извадката е много малка, а при друга част извадки-
те са много големи. И двата модела на случайните ефекти Restricted 
Maximum Likelihood и Maximum Likelihood дават еднакви резултати, 
част от които са отразени в Таблица 3 и Таблица 4. 

Таблица 2. Резултати относно хомогенност или хетерогенност на размери-
те на ефектите при цитираните изследвания съгласно фиксирания модел на 
размера на ефектите

Забележка: p -стойностите са приблизителни. Test of Residual Heterogeneity 
проверява дали размерите на ефектите при всички изследвания, подложени 
на мета-анализ, са еднакви, т.е. налице ли е хомогенност на размерите на 
ефектите (Grasman, 2018).

Q df p

Test of Residual Heterogeneity 13944,833 16 < 0,001
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Потвърди се установената още от модела на фиксираните ефек-
ти хетерогенност на данните (виж Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4).

Двата приложени модели на случайните ефекти установяват, че 
средният размер на ефекта на набора от изследвания, подложени на 
мета-анализ, е равен на нула (виж Таблица 3), т.е. при претендиране 
за обобщаване на всевъзможни изследвания на спортни интереси на 
ученици, не се установява влияние на интереси към тенис върху ин-
тереси към други видове спорт с топка при ученици (виж Фигура 1; 
цялостният комбиниран размер на ефекта от цитираните изследва-
ния = 12,810; стандартна грешка 11,021; z = 1,162; p=0,245; долна гра-
ница на доверителния интервал на цялостния комбиниран размер на 

Таблица 3. Резултати относно хетерогенност на размерите на ефектите 
при цитираните изследвания съгласно случайните модели на размера на 
ефектите Restricted Maximum Likelihood и Maximum Likelihood

Q df p

Omnibus test of Model Coefficients 1,351 1 0,245

Test of Residual Heterogeneity 13944,833 16 < 0,001

Забележка:  p  - стойностите са приблизителни. Omnibus test of the 
Model Coefficients проверява дали измерителите на размера на ефекта са 
на стойност 0. Test of Residual Heterogeneity проверява дали размерите на 
ефектите при всички изследвания, подложени на мета-анализ, са еднакви, 
т.е. налице ли е хомогенност на размерите на ефектите (Grasman, 2018).

Таблица 4. Допълнителни преценки относно хетерогенност на размерите 
на ефектите при цитираните изследвания съгласно случайните модели на 
размера на ефектите Restricted Maximum Likelihood или Maximum Likelihood

95% доверителен 
интервал

  Estimate 
(оценител)

Долна 
граница

Горна 
граница

τ² (tau2 – преценка за общата 
стойност на хетерогенността) 2060,876 1141,436 4781,229

τ (tau – корен квадратен 
от преценката на общата 
хетерогенност)

45,397 33,785 69,146

I² (% от общата вариабилност, 
дължаща се на хетерогенността) 100,000 100,000 100,000

H² (обща вариабилност / 
вариабилност на извадките) 32260000 17870000 74840000
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ефекта от цитираните изследвания -8,790, горна граница на довери-
телния интервал на размера на ефекта 34,411). Най-вече при изследва-
нето на Todorov et al. (2007) тенисът има значим положителен ефект 
върху занимания с други видове спортове с топка (виж Фигура 1).  

Проверен е чрез няколко метода предразсъдъкът при публикаци-
ите, който да отчете дали е необходимо да се разглеждат по-голям 
брой изследвания на спортни интереси на ученици и как това би про-
менило резултатите от мета-анализа. 

Прекалено много точки извън триъгълника в графиката – фуния 
(виж Фигура 2) означават хетерогенност при модела на фиксираните 
ефекти и различаващо се от нормалното разпределение на различия-
та между изследванията при модела на случайните ефекти (Grasman, 

Фиг. 1. Графично изображение на размера на ефекта и доверителния му ин-
тервал при отделните изследвания относно взаимовръзка между интереси 
към тенис и интереси към други видове спортни игри с топка
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Фиг. 2. Funnel plot (Графика-фуния) на предразсъдък при публикациите

Забележка: При графиката-фуния точността на изследването е изобразена 
по оста У, а размера на ефекта е изобразен по абсцисата (Grasman, 2018).

2018). Асиметрия при графиката-фуния (виж Фигура 2) обикновено 
означава наличие на предразсъдък при публикациите (Grasman, 2018), 
особено асиметрия в долната част на графиката (Borenstein, 2005) 
и в случая са прекалено малко изследванията със значимо влияние на 
интересите към тенис върху интересите към други спортни игри с 
топка, но прилагането на функцията trimfill не променя резултати-
те от мета – анализа, което разкрива, че не е нужно да се добавят 
други изследвания, за да се повлияят значимо предпочитанията към 
тенис върху предпочитанията към други видове спортни игри с топ-
ка при Random-Effects Model. Предразсъдъкът при публикации беше из-
мерен и с функцията Fail-safe N и резултатите разкриват, че за да се 
намали ефекта на предпочитането на тенис върху предпочитанията 
към други спортни игри с топка до възможно най-нисък е необходи-
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мо 2310000 изследвания на спортни интереси при ученици да бъдат 
включени в мета-анализа, което е трудно осъществимо на практика.  

Заключение

Установи се, че интересите към тенис не са свързани с предпочи-
тания към други спортни игри с топка, вероятно защото тенисът е 
по-скоро индивидуален спорт, въпреки вариантите, при които се иг-
рае по двойки, а останалите спортове с топка (като футбол, баскет-
бол, волейбол) са отборни и при тях предишни изследвания (Stoyanova, 
2013; Stoyanova, 2014) са установили по-силна свързаност между ин-
тересите към футбол, баскетбол и волейбол с интересите към други 
спортни игри с топка. 

Би представлявало интерес осъществяване на мета-анализ на из-
следвания на спортните интереси при други социални категории като 
студенти, работещи, спортисти. Проучвания на спортните инте-
реси на учениците към други спортове (включително други спортни 
игри) също биха могли да бъдат предмет на не само на следващ ме-
та-анализ, но и на бъдещи авторски изследвания. Друга възможност 
е да се осъществи крос-културно сравнение между спортни интереси 
на ученици от различни културни общности, като частично такива 
сравнения са правени между учащи в България и Йемен (Abdula, 2010), 
но не са събирани данни за предпочитания към тенис. Проучването 
на взаимовръзката между спортните интереси към отделни спорто-
ве при ученици би могло да послужи за насочване към допълнителни 
видове спортове и спортни занимания чрез допълнителна информи-
раност за отделни видове спортове, особено при широко популяризи-
раните спортове с топка.  

Конфликт на интереси
Авторите декларират, че не съществува конфликт на интереси. 

И двамата автори участваха в дизайна на изследването, анализа на 
литературата, статистическия анализ и интерпретирането на да-
нните, написването и редактирането на статията. 
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Факторна структура на физическото развитие
и физическата дееспособност на студентки
от икономически университет – Варна в началото
на обучението им във Висшето училище  

Станислав Пляков, Явор Несторов

Резюме
Целта на настоящото изследване е да бъде оптимизирана подго-

товката по физическо възпитание и спорт на студентите от Иконо-
мически университет – Варна, чрез разкриване на факторната струк-
тура на физическото развитие и физическата им дееспособност в на-
чалото на обучението им във висшето училище, като база за адапти-
ране на учебните програми към особеностите на съответния випуск. 
Изследването е проведено в началото на първия семестър на учебната 
2021/ 2022 год. Предмет на изследване са физическото развитие и фи-
зическата дееспособност на студенти. Обект на изследване са основ-
ните параметри на физическото развитие и физическата дееспособ-
ност на студенти в началото на обучението им във висшето училище. 
Контингент на изследване са 20 студенти (момичета) от І-ви курс на 
ИУ – Варна, обучавани в специалност СМД, които до постъпването 
си във висшето училище са се  занимавали с физически упражнения и 
спорт само в редовните учебни часове на средното училище. За нуж-
дите на изследването са приложени следните методи на изследване: 
обзорно проучване на специализираната литература, антропометрия, 
динамометрия,  спортно-педагогическо тестиране. Приложената те-
стова батерия включва общо 8 показателя, които носят информация 
за физическото развитие и физическата дееспособност на изследвани-
те студентки. При обработката на резултатите от изследването са 
приложени адекватни математико-статистически методи: алтерна-
тивен анализ, факторен анализ и метод на индексите.

Анализът на резултатите позволи да бъде разкрита факторната 
структура и идентифицирани основните фактори на физическото раз-
витие и физическата дееспособност на студентките от изследваната 
съвкупност в началото на обучението им във висшето училище и на 

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2022
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тази база да бъдат направени някои препоръки за усъвършенстване на 
учебния процес по физическо възпитание и спорт.

Ключови думи: студентки, физическо развитие, физическа дееспо-
собност, факторна структура

Factor Structure of the Physical Development and Physical 
Ability of Female Students from ue – Varna at the Beginning 
of their Education at University

Stanislav Plyakov, Yavor Nestorov

Abstract
The aim of the study is to optimize students’ training in Physical 

Education and Sports at the University of Economics – Varna, by revealing 
the factor structure of their physical development and their physical aptitude 
at the beginning of their studies in higher education, as a basis for adapting 
the curricula to the specific characteristics of the respective graduating class. 
The study was conducted at the beginning of the first semester of the academic 
year 2021/2022. The subject of the study is the physical ability and physical 
performance of students. The object of research is the main parameters of the 
physical ability and physical performance of students at the beginning of their 
studies in higher education. The research sample is 20 female students in their 
1st year at UE – Varna, doing the Commodity Science and Customs Activities 
Bachelor’s Course, who, before university, had been engaged in physical exercises 
and sports only during the regular school hours of the secondary school. For the 
needs of the study, the following research methods were applied: overview study 
of the specialized literature, anthropometry, dynamometry, sports-pedagogical 
testing. The attached test battery includes a total of 8 indicators that provide 
information on the physical development and physical performance of the 
female students under study. Adequate mathematical and statistical methods 
were applied in the processing of the research results: alternative analysis, factor 
analysis and index method.

The analysis of the results made it possible to reveal the factor structure 
and identify the main factors of the physical ability and physical performance of 
female students from the studied population at the beginning of their studies at 
university and, on this basis, to make some recommendations on improving the 
educational process and curriculum in physical education and sport.

Key words: female students, physical development, physical ability and 
performance, factor structure
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Въведение

Съвременният начин на живот е белязан от парадоксално про-
тиворечие – при подобрени жизнени условия се увеличават фактори-
те, влияещи негативно върху хармоничното развитие на личността. 
Реален факт са прекомерната умствена натовареност и намалената 
двигателна активност, акселерацията във физическото развитие и  
ретардацията по отношение на физическата дееспособност и год-
ността на индивидите. Същевременно изискванията, особено към 
младите хора, за висока работоспособност непрекъснато нарастват, 
а всички знаят, че тя е свързана с физическата дееспособност, незави-
симо от особеностите на професията (Маврудиев, П., 2021) .

Физическата дееспособност по своята същност представлява 
съвкупност от потенциални възможности на човека за двигателна 
дейност. Тя се определя чрез двигателните качества, смятани за ос-
новни, тъй като при тяхното развитие на определено ниво може да 
се приеме, че даден човек е физически дееспособен (Котев, В., Nejic, 
K., 2017). Според А. Църова (2019), главното достойнство на катего-
рията „физическа дееспособност” не се изчерпва само с разкриване на 
настъпващите многостранни адаптационни процеси в организма, 
вследствие целенасочената двигателна активност, а в превръща-
нето ù в един от главните критерии за оценка на виталността на 
човека в нашето съвремие. В тази връзка М. Галов (1996) разглежда 
физическата дееспособност като  многокомпонентна система от въ-
трешни, иманентни свойства на моторните функции на организма, 
явяваща се аналог (измерител) на негово развитие.

Известно е, че редовните занимания с физически упражнения и 
спорт водят до всестранно развитие на организма на младите хора, 
повишават нивото както на физическите им качества, така и на тех-
ните двигателни умения, подобряват психическата им устойчивост. 
Всичко това определя мястото на физическите упражнения и спорта 
в рамките на висшите училища (Йорданов, К., Стефанов, С., 2017).

Нещо повече, като елементи на задължителна учебна дисципли-
на, физическото възпитание и спортът са неделима част от цялост-
ната образователна система – те осигуряват правилното физическо 
развитие на учащите и подпомагат интелектуалното им израства-
не (Чанев, С., Младенов, Н., 2021).

Първостепенна задача на тази учебна дисциплина е повишава-
нето на физическата дееспособност на младите хора, като основен 
показател за здравето и работоспособността на организма, като 
структурен компонент на всестранно развитата личност, без коя-
то изявата в една или друга дейност е практически немислима (Бори-
сов и кол., 2012).



Спорт и наука, кн. 3, 4/2022  93

Успешното и ефективно реализиране на целите и задачите 
на физическото възпитание и спорта в учебните заведения обаче, 
може да бъде осъществено само чрез правилно управление на този 
процес (Цанкова, Ж., 2008; Църова, А., 2012). Това изисква още при 
постъпването на студентите във висшето училище да бъде уста-
новено входното ниво на тяхното физическо развитие и физическа-
та дееспособност и на тази база, да бъдат разкрити факторите, 
влияящи върху това развитие, което ще позволи да бъдат очерта-
ни основните насоки за оптимизиране на бъдещия учебно-трениро-
въчен процес.

Целта на настоящото изследване е да бъде оптимизирана под-
готовката по физическо възпитание и спорт на студентите от 
Икономически университет – Варна, чрез разкриване на факторна-
та структура на физическото развитие и физическата им дееспо-
собност в началото на обучението им във висшето училище, като 
база за адаптиране на учебните програми към особеностите на съ-
ответния випуск.

Методика на изследването

Изследването е проведено в началото на първия семестър на 
учебната 2021/ 2022 год.

Предмет на изследване са физическото развитие и физическата 
дееспособност на студенти. 

Обект на изследване са основните параметри на физическото раз-
витие и физическата дееспособност на студенти в началото на обу-
чението им във висшето училище.

Контингент на изследване са 20 студенти (момичета) от І-ви 
курс на ИУ – Варна, обучавани в специалност СМД, които до постъп-
ването си във висшето училище са се  занимавали с физически упраж-
нения и спорт само в редовните учебни часове на средното училище. 

За нуждите на изследването са приложени следните методи на 
изследване: обзорно проучване на специализираната литература, антропо-
метрия, динамометрия,  спортно-педагогическо тестиране.

Приложената тестова батерия включва общо 8 показателя, кои-
то носят информация за физическото развитие и физическата деес-
пособност на изследваните студентки (табл. 1).

При обработката на резултатите от изследването са приложе-
ни адекватни математико-статистически методи: алтернативен ана-
лиз, факторен анализ и метод на индексите.

За нуждите на факторния анализ, изведените в проциса на обра-
ботка корелационни матрици са факторизирани по метода на главни-



94  Спорт и наука, кн. 3, 4/2022

№ Показатели \ Параметри Мерни 
единици

Точност на 
измерване

Посока  на 
нарастване

1. Ръст Cm 0,5 +

2. Тегло Kg 0,1

3. Индекс на телесната маса 
(BMI) Kg/m2 0,01 -

4. Ръчна динамометрия – удобен 
горен крайник Kg 0,5 +

5. Ръчна динамометрия – 
неудобен горен крайник Kg 0,5 +

6. Совалково бягане (4 х 10 m) S 0,01 -

7. Коремни преси (за 30 сек) Брой 1,0 +

8. Клек – отскок (за 30 сек) Брой 1,0 +

Таблица 1. Списък на изследваните показатели

те компоненти, с последваща Varimax ортогонална ротация (Wainer/
Braun, 1988). При идентифицирането и подреждането на факторите 
са взети под внимание следните  критерии и параметри:

	процент на обяснената от всеки фактор изходна дисперсия на 
изследваното явление (α²); 

	степен на разкриване (изява) на съответния признак в общата 
факторна структура, информация за което носят стойностите на 
h²;

	факторно тегло на всеки показател по дадения фактор и не-
говата посока (знак), които разкриват силата и характера на взаи-
мовръзката (положителна или отрицателна) между показателите на 
отделния фактор (Църова, А., 2019; Чанев, С., 2021).

За оценка на индексите на телесната маса (BMI) на изследваните 
от нас студентки, е използвана нормативната база, препоръчвана 
от Световната здравна организация, за диагностика на затлъстява-
нето (Петков, С., Тотева, М., Мазнев, И., Димитрова, Д., 2012).      

Резултати 

Факторната структура на физическото развитие и физическата 
дееспособност на изследваната от нас съвкупност е изградена от 4 
основни фактора. В своята съвкупност тези фактори обясняват из-
ключително висок процент от изходната дисперсия на изследваното 
явление (91,26%) – табл. 2.
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От таблица 2 и фиг. 1 става ясно, че относителните дялове на 
обяснената от изведените фактори изходна дисперсия се движи меж-
ду 29,67% при първия фактор и 14,90% – при последния четвърти 
фактор. И още – необяснената част от изходната дисперсия е само 
8,74%.

Както е посочено по-горе, най-значимият (първият) фактор на фи-
зическото развитие и физическата дееспособност при изследваната 

Таблица 2. Факторна структура на физическото развитие и физическата 
дееспособност на изследваните студентки

Показатели / Параметри І ІІ ІІІ ІV h2 1 – h2

1. Ръст -0,169 0,307 0,245 0,897 0,988 0,012
2. Тегло -0,215 0,102 0,828 0,507 0,999 0,001

3. Индекс на телесната 
маса (BMI) -0,140 -0,064 0,986 0,042 0,997 0,003

4. Ръчна динамом. – удобен
г. крайник 0,161 0,900 0,019 0,307 0,931 0,069

5. Ръчна динам. – неудобен
г. крайник 0,131 0,956 -0,019 0,059 0,935 0,065

6. „Совалка”(4 х 10 m) -0,857 -0,318 0,031 0,071 0,842 0,158
7. Коремни преси (за 30 сек) 0,853 0,151 -0,174 -0,155 0,806 0,194
8. Клек – отскок (за 30 сек) 0,879 -0,062 -0,158 -0,031 0,803 0,197

Σα = 91,26% 29,67% 24,51% 22,18% 14,90%

Фиг. 1. Относителни дялове на обяснената от изведените фактори изходна 
дисперсия на физическото развитие и физическата дееспособност
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съвкупност обяснява около 30% от изходната дисперсия на изследва-
ното явление. От фиг. 2 се вижда, че с най-високо факторно тегло (над 
0,853) тук са три от наблюдаваните показатели (8-ми, 6-ти и 7-ми), 
съответно “клек-отскок”, “совалка” и “коремни преси”. Логическата 
връзка между тези показатели дава основание факторът да бъде иден-
тифициран като “взривна сила на долните крайници и коремната мус-
кулатура и бързина на придвижване със смяна на посоката”. 

Вторият фактор се определя от два показателя, които са с много 
високо факторно тегло (съответно 0,956 и 0,900), и обяснява 24,51% 
от изходната дисперсия (фиг. 3). Факторът може да бъде идентифи-
циран като “статична сила на горните крайници”.

Третият фактор е антропометричен (фиг. 3). С високи факторни 
тегла тук са “индексът на телесната маса” (факторно тегло 0,986) и 
“теглото” (0,828). Този фактор носи информация за степента на охра-
неност на студентките от изследваната съвкупност.

Последният четвърти изведен фактор (фиг. 3) също е антропо-
метричен и определя мястото във факторната структура на физи-
ческото развитие и физическата дееспособност на студентките от 
изследваната съвкупност на дължината на тялото (ръста).

Фиг. 2. Факторна структура на физическото развитие и физическата деес-
пособност – І-ви фактор
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Фиг. 3. Факторна структура на физическото развитие и физическата деес-
пособност – ІІ-ри, ІІІ-ти и ІV-ти фактори

Дискусия

Резултатите от нашите изследвания определиха като най-зна-
чими за физическото развитие и физическата дееспособност на сту-
дентките от Икономически университет – Варна взривната сила на 
долните крайници и на коремната мускулатура, както и бързината 
на придвижване със смяна на посоката, които формират първия и 
най-важен за тази съвкупност фактор. След това се нареждат после-
дователно статичната сила на горните крайници, степента на охра-
неност на момичетата и дължината на тялото.

Изследванията на студенти с различна професионална насоче-
ност (Маврудиев, П.,    2021), показват, че и при студентките от спе-
циалност “Кинезитерапия” на НСА “В. Левски” взривната сила на до-
лните крайници и бързината заемат призово място във факторната 
структура на физическото развитие и физическата дееспособност. 
След тях авторът подрежда взривната сила на горните крайници, 
статичната сила на горните крайници и взривната сила на корем-
ната мускулатура. И, както и при нашата съвкупност, антропоме-
тричните признаци имат относително най-малък принос към общо-
то физическо развитие и физическата дееспособност на изследваните 
студенти.
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Според изследванията направени от К. Владимиров (2021), посе-
щението на пчелен туризъм и консумацията на пчелни продукти би 
се отразила много добре на физическото развитие. Кошерният въздух 
би помогнал на дишането и студентите ще имат повече издръжли-
вост. Консумацията на пчелен мед, прополис, пчелно млечице, пчелен 
прашец и други пчелни продукти, също ще бъдат много полезни за 
здравето и издръжливостта на студентите.

Според същия автор, факторната структура на студентките-
икономистки е много близка до тази на бъдещите кинезитерапевт-
ки. При студентките от Педагогическия факултет на НСА обаче, 
най-значима за физическото развитие и физическата дееспособност 
е взривната сила на горните крайници, която е в пряка зависимост 
от силата на хвата. Определеният от нас, като най-важен за сту-
дентките от ИУ – Варна фактор (взривна сила на долните крайници 
и бързина), при бъдещите учителки по физическо възпитание и спорт 
заема второто място в изведената от П. Маврудиев (2021) факторна 
структура.

Проучването на влиянието на различни двигателни активности 
върху физическата дееспособност на студенти, дава основание на А. 
Църова (2019) да определи като най-значими за физическата дееспо-
собност на студентите от профилираните групи по баскетбол на ТУ 
– София следните фактори:

	 бързина на горните крайници;
	 бързина на придвижване и взривна сила на долните крайници;
	 гъвкавост, сила на хвата и взривна сила на коремната мускула-

тура.
При студентите, занимаващи се с плуване, първият фактор е 

идентифициран като „взривна сила на коремната мускулатура и до-
лните крайници, както и бързина на горните крайници“. Най-значи-
ми за физическото развитие и физическата дееспособност на сту-
дентите от профилираните групи по туризъм, според авторката, 
са бързината на горните и долните крайници, както и бързината на 
придвижване по терена със смяна на посоката, а второто място във 
факторната структура заемат взривната сила на коремната муску-
латура и на долните крайници. Както се вижда, тези два фактора в 
общи линии определят изведения от нас първи фактор.

Изследванията на К. Църов и К. Йорданов (2011) показват, че най-
голям принос към факторната структура на специфичната работос-
пособност на студентите-волейболисти от висшите училища в Бъл-
гария имат: 

	взривната сила на горните крайници и трупа, както и бързина-
та на придвижване в пространството;
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	взривната сила на долните крайници и скоковата издръжли-
вост;

	скоростната издръжливост и специалната бързина;
	силата на коремната мускулатура.

Заключение

Направените дотук анализи и обобщения позволяват да бъдат 
формулирани следните по-важни заключения:

1. Факторната структура на физическото развитие и физическа-
та дееспособност на студентките от ИУ – Варна, обучавани в специ-
алност СМД, в началото на обучението им във висшето училище, се 
определя от 4 основни фактора, които в своята съвкупност обясня-
ват изключително висок процент от изходната дисперсия на изслед-
ваното явление.

2. Най-голям принос към физическото развитие и физическата 
дееспособност на момичетата от изследваната съвкупност имат 
взривната сила на долните крайници и коремната мускулатура, как-
то и бързината на придвижване по терена със смяна на посоката.

3. Морфофункционалното развитие на студентките, участващи 
в нашето изследване, също е изключително важно, поради което ан-
тропометричните признаци формират ІІІ-ия и ІV-ия фактори от 
факторната структура на физическото развитие и физическата две-
еспособност.

4.  На базата на изведените основни фактори на физическото раз-
витие и физическата двееспособност, учебните програми по физиче-
ско възпитание и спорт да бъдат адаптирани към особеностите на 
студентките от изследвания випуск. 
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Усъвършенстване работата с ученици изпитващи 
трудности при обучението  

Янко Руменов

Резюме: Тематиката на настоящия научен труд е пряко свързана 
с подобряването на обучението по учебния предмет „Физическо въз-
питание и спорт”, като за целта е представена извадка от изследва-
не на ученици изпитващи трудности. Основният използван метод е 
експертната оценка от учителя, като те оценяваха своите ученици 
за всяка една задължителна област. Изпълняваха  се заложените в учеб-
ните програми упражнения, като учителят наблюдаваше и оценяваше 
дали учениците са усвоили правилно основните базисни спортно-тех-
нически умения. Контингент на изследване бяха 352 ученика, от раз-
лични класове от трите етапа на обучение. За всеки един клас бе изве-
ден среден процент от изпитващи трудности при обучението учени-
ци със заложените упражнения, като се анализираха възможностите за 
усъвършенстване работата с бъдещи такива ученици.

Ключови думи: обучение, ученици, усъвършенстване, образовате-
лен процес, задължителни области

Improving Work with Students Experiencing
Learning Difficulties

Yanko Rumenov

Abstract: The topic of the present scientific work is directly related to 
the improvement of education in the subject „Physical Education and Sport“, 
and for this purpose a sample of a study of students experiencing difficulties is 
presented. The main method used was expert assessment by the teacher, where 
they assessed their students for each compulsory area. The exercises set out 
in the curricula were carried out, with the teacher observing and evaluating 
whether the students had correctly mastered the basic basic sports and technical 
skills. The research contingent was 352 students, from different classes of the 
three stages of education. For each class, an average percentage of students 
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experiencing learning difficulties with the set exercises was derived, analyzing 
the possibilities for improving the work with future such students.

Key words: training, students, improvement, educational process, 
compulsory areas

Въведение

Според законовите разпоредби, образователната система има аб-
солютно еднакви задължения към всяко едно дете. То има право на 
образование в училищна среда толерираща равенство и липса на вся-
какъв вид дискриминация (Закон за предучилищното и училищното 
образование, 2016 г.). Това налага изграждането на равностойни и це-
лесъобразни условия за обучение и възпитание на всички ученици вклю-
чени в системата на образование. Реално обаче в специализираните 
български училища, които предлагат прием на ученици след завършен 
начален или прогимназиален етап на обучение, чрез приемен изпит, 
успяват да приемат най-умните и креативни ученици. А какво се 
случва с останалите и каква възможност им се предоставя да про-
дължат образованието си, е проблем на образователната ни система, 
която трябва да прояви интерес какво ще се случи с тях, а не само да 
се подкрепят силните, можещите и знаещите. Невъзможно е всички 
деца да са с еднакви умствени и физически възможности, но е редно 
всяко едно от тях да има равен шанс за образование. В някаква степен 
това се проявява и при обучението на всеки един учебен предмет. Ви-
наги има напреднали, любознателни, креативни ученици и такива, на 
които им е нужна малко повече помощ, за да преодолеят конкретна 
трудност или ситуация. 

„Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и 
спорт” в сравнение с други учебни дисциплини е от изключително 
значение за мотивацията и повишаването на двигателната актив-
ност и спортната образованост на учениците” (Томов, 2017, стр. 
14). Обучението по учебния предмет физическо възпитание и спорт, 
представлява трудност за част от учениците с ниска двигателна 
активност, координация и физическа дееспособност. Някои от тях 
изпитват затруднения при по-сложните координационно или силови 
упражнения. За тях е нужно по-продължително обучение или друг вид 
подход на работа, за да овладеят правилно спортно-технически дви-
гателното упражнение. Във всеки един клас има определен процент 
от ученици, които не успяват да овладеят заложените цели и зада-
чи от задължителните или избираеми области по учебния предмет. 
Дали процентът е по-голям или по-малък, твърде често това зависи 
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от компетентността, уменията, знанията и избраните методи, 
средства и подходи на работа от страна на учителя. 

Според Борисов „учителите по физическо възпитание и спорт е 
подготвеният кадър, който е в състояние да реализира познавателно-
двигателна дейност с деца и ученици във всички възрасти, във всички 
видове подготовка и във всички форми на организация на занимания с 
физически упражнения и спорт” (Борисов, 2017, стр. 142).

Други проучвания пък на авторката Л. Добсън са довели до изводи, 
които разграничават два типа учители: ефективни и неефективни. 
Също така тя диференцира комплекс от личностни и професионални 
качества, като на едно от първите места е изтъкната гъвкавост-
та на учителя, която от своя страна предполага бърза адаптивност 
(Добсън, Л., 2006, стр. 40-46). Ефективен и неефективен може да бъде 
и учебният процес, като това пряко зависи от професионалните ком-
петенции на учителя.

Една от основните задачи на учителя по физическо възпитание и 
спорт е да провокира интерес у учениците за активност и съзнател-
ност в уроците, а от там това би довело и до повишаване на моти-
вацията за изпълнение на двигателните задачи. 

Методика на изследването

Като обект на изследване може да определим образователният 
процес по физическо възпитание и спорт, а за предмет на изследва-
не – установяване и подобряване обучението с ученици изпитващи 
затруднения при упражненията. 

Основната цел на настоящето изследване бе да проверим какъв 
процент ученици не успяват да се справят с заложените упражнения 
и задачи в уроците. За постигането на така формулираната цел, е 
необходимо решаването на следните основни задачи:

1. Да се проучат и анализират литературни източници, пряко 
касаещи ефективността на обучението по учебния предмет.

2. Да се определят конкретни упражнения от учителя за всяка 
задължителна област.

3. Да се оценят спортно-техническите умения на учениците и 
анализират получените резултати.

Организация и методи на изследване

Изследването се проведе през първия срок на учебната 2019/20 го-
дина, като за всяка една задължителна област учениците изпълняваха 
заложените в учебните програми упражнения. Всеки един от учите-



104  Спорт и наука, кн. 3, 4/2022

лите наблюдаваше и оценяваше дали учениците са усвоили правилно 
основните базисни спортно-технически умения.

За реализирането на изследването и заложените задачи използва-
хме следните методи:

−	 теоретичен анализ и синтез-анализ на научната и методико-
приложната спортно-педагогическа литература;

−	 експертна оценка-поставена от учителя за усвояване на по-
ставените упражнения

−	 процентов анализ на получените резултати.
За реализирането на така поставената цел, участие взеха някол-

ко учителя, преподаващи в различни класове в градовете Петрич, 
Сандански, Благоевград и София. Контингент на изследване бяха 352 
ученика, от които 155 момчета и 197 момичета, подробно описани на 
таблица 1. 

Резултати и анализ

За по-обстоен и качествен анализ на получените резултати, ги 
представяме в три различни таблици разпределени по градове, пол 
и етапи на обучение. Целта на този анализ е по-детайлно и в раз-
лични аспекти да се изведат проблемните полета на изпитващите 
трудност при обучението ученици, като в бъдеще да предотвратим 
тяхното допускане.

На таблица 2 са представени средните проценти по градове за 
изследвания контингент. Видно е, че най-висок процент – 22,7 е за 
учениците от град София, но трябва да отбележим, че там изследва-

Таблица 1. Контингент на изследваните ученици

град момчета момичета град момчета момичета

Благоевград София

два III-ти 17 27 два IX-ти 21 24

два IV-ти 18 23 два X-ти 18 28

общ брой 35 50 общ брой 39 52

град момчета момичета град момчета момичета

Петрич Сандански

два VII-ми 20 25 два V-ти 22 25

два XI-ти 20 23 два VI-ти 19 22

общ брой 40 48 общ брой 41 47
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ните ученици са от гимназиален етап на обучение и по-конкретно в 
IX-ти и X-ти клас. По резултатите от останалите градове става ясно, 
че процентът  на изпитващите трудности при обучението учени-
ци варира в диапазона от 3,5 до 19,4%. Във всеки клас има определен 
процент от ученици изпитващи трудности при обучението. Този 
процент донякъде зависи от етапа на обучение, но не и от това дали 
училището се намира на територията на малък или голям град.

Резултатите представени на таблица 3, ни дават основание да 
твърдим, че процентът на изпитващите трудности ученици е поч-
ти равен за момчетата и момичетата. Тоест процентното разпре-
деление по пол дава превес на момчетата с 6,27%, като за момичета-
та той е 7,57%. Тук трябва да отбележим и факта, че изследваните 
момичета са с 42 повече от момчетата и може би от там се получава 
и разликата от малко над 1% между тях. Разгледано от гледна точка 
на справяне със задължителните области на обучение, то резулта-
тите показват, че момчетата изпитват по-малко трудности при 
леката атлетика и спортните игри от момичетата и повече се за-
трудняват с гимнастиката, спрямо женския пол. 

На таблица 4 е представен средния процент от изпитващи 
трудности при обучението ученици със заложените упражнения по 
задължителни области за всеки клас, разпределени по етапи на обу-
чение. Анализирайки получените резултати от успеваемостта по 
задължителни области на учениците, споделяме, че упражненията с 
гимнастическа насоченост ги затрудняват най-много. С всеки по-го-

Таблица 2. Процент от изпитващи трудности ученици със заложените
упражнения, разпределени по градове.

Среден процент от изпитващи трудности при обучението
ученици със заложените упражнения разпределени по градове

Благоевград София Петрич Сандански

Задължителна 
област III IV IX X VII XI V VI 

лека атлетика 3,3% 4,1% 15,5% 26,9% 12,3% 24,2% 6,1% 10,6%

гимнастика 4,2% 4,3% 26,8% 25,3% 10,1% 37,6% 8,5% 12,3%

спортни игри 2,7% 2,5% 19,3% 22,4% 10,9% 21,2% 5,1% 4,7%

Общ среден 
процент за 
класовете по 
градове

3,5% 22,7% 19,4% 7,9%
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Таблица 3. Процент от изпитващи трудности ученици със заложените
упражнения, разпределени по пол.

Среден процент от изпитващи трудности при обучението
ученици със заложените упражнения разпределени по пол

Задължителна 
област момчета момичета

лека атлетика 5,6% 6,9%

гимнастика 9,1% 8,6%

спортни игри 4,1% 7,2%

Общ среден 
процент по 
полове

6,27% 7,57%

Таблица 4. Процент от изпитващи трудности ученици със заложените
упражнения, разпределени по етапи на обучение.

Среден процент от изпитващи трудности при обучението
ученици със заложените упражнения разпределени по етапи на обучение

Задължителна 
област

Клас

III IV V VI VII IX X XI

лека атлетика 3,3% 4,1% 6,1% 10,6% 12,3% 15,5% 26,9% 24,2%

гимнастика 4,2% 4,3% 8,5% 12,3% 10,1% 26,8% 25,3% 37,6%

спортни игри 2,7% 2,5% 5,1% 4,7% 10,9% 19,3% 22,4% 21,2%

Общ среден 
процент за 
класовете по 
етапи

начален 
етап

прогимназиален 
етап гимназиален етап

3,5% 9,0% 24,4%

Общ среден 
процент 12,3%

рен клас се наблюдава покачване процента на учениците, които из-
питват трудности, като това може би се дължи на понижена мо-
тивация, активност в часа, занижена спортна култура и двигателна 
координация и др. Логично тенденцията към повишаване процентът 
на изпитващи трудности при обучението ученици е същата и за 
всеки по-горен етап. Тревожен е фактът, че процентът на ученици-
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те при гимназиалния етап е 7 пъти по-висок от този при началния 
етап. Необходимо е мобилизация от страна на учителите, които да 
подтикнат учениците в гимназиалния етап, към по-сериозно отно-
шение към учебния предмет, системни занимания със спорт и двига-
телна активност.

По мнение на учителите при учениците в горните класове се 
наблюдава нежелание да участват активно в уроците по физическо 
възпитание и спорт, като се намира най-различни причини, за да 
седнат на пейката отстрани, сърфирайки с телефон в ръка и нео-
съзнато погубвайки времето определено за придобиване на знания и 
двигателни умения. 

В този контекст предлагаме всеки един ученик, който поради 
една или друга причина не участва активно в урока, а наблюдава без-
участно от пейката, да му бъде предоставено от учителя ръковод-
ство за определен вид спорт и поставена теоретична задача, върху 
която на края на урока да бъде изпитан и оценен. По този начин 
тези ученици ще научат и затвърдят правилознанието на спортни-
те игри, лекоатлетическите и гимнастически дисциплини, факти 
свързани с олимпизма, олимпийските игри и шампиони, правилно 
хранене и т.н., а това би подпомогнало и по-нататъшното им дви-
гателно обучение. 

Според учителите, отзовали се за това педагогическо изследва-
не се наблюдават и ученици, които полагат старание, но не успяват 
да изпълнят правилно заложеното упражнение. Тук е мястото учи-
телят да приложи правилен подход на работа, който да подпомогне 
тези ученици. Всеки един ученик успява да усвои заложеното учебно 
съдържание за различен брой уроци или време. Някои се справят зна-
чително по-добре от останалите, като точно тук учителят трябва 
да прояви педагогическо майсторство, като подпомогне изпитващи 
трудности при обучението ученици, без да пренебрегва справящите 
се по-бързо от тях. В крайна сметка, целта на обучението е то да 
бъде развиващо и надграждащо знанията, компетенциите и умения-
та на учениците.

В структурното отношение на урока, учителят може да пред-
вижда време за самостоятелна работа, за индивидуализация и ди-
ференциация на учениците на моменти от обучението, да се по-
ставят различни по степен на трудност двигателни упражнения и 
задачи на напредващите и изпитващи трудности при обучението 
ученици.
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Заключение

Колкото по-рано учителят установи и помогне на изпитващия 
трудност с учебното съдържание ученик, толкова по-големи резул-
тати могат да се реализират, което е от изключително значение за 
бъдещото физическо развитие на ученика, формиране на спортна кул-
тура и любов към спорта.

Изключителен труд и усилия е учителят да се стреми да изгради 
у всеки ученик едно и също ниво на теоретична и практическа подго-
товка. Определяйки и отчитайки индивидуалните характеристики, 
прилагайки подходящ подход на работа с всеки един ученик и опирай-
ки се на естествените и личностните му наклонности, учителят оф-
ормя и реализира процеса на индивидуалното му развитие. Паралелно 
учителят е изправен пред поредна трудноизпълнима задача – да рабо-
ти в урока с всички заедно и с всеки отделен ученик. 
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2022

Подвижни игри – възможности за реализиране
на учебното съдържание по физическо възпитание
и спорт от страна на началните учители

Янко Руменов

Резюме
В научния доклад е засегната тематика свързана с проучване на ва-

рианти за реализиране на учебния процес по физическо възпитание и 
спорт с помощта на подвижни игри. За тази цел е представена извадка 
от изследване на начални учители, преподаващи учебния предмет „Фи-
зическо възпитание и спорт”. Използвано е анкетно проучване, като 
изследователски метод. Контингент на изследване бяха 35 начални 
учители, преподаващи в различни класове от начален етап в училища 
на територията на страната. Анализиран е всеки един въпрос и са 
изведени съответните изводи, с цел подобряване ефективността на 
учебния процес. Като част от резултатите от изследването, устано-
вихме малкото на брой подвижни игри, с които началните учители си 
служат като средство реализиращо учебния процес.

Ключови думи: обучение, ученици, подвижни игри, начални учите-
ли, учебно съдържание

Mobile Games – Opportunities for the Implementation
of the Learning Content in Physical Education and Sport
by Primary Teachers

Yanko Rumenov

Abstract
In the learned report, a topic related to the study of options for implementing 

the learning process in physical education and sports, with the help of mobile 
games, is touched upon. For this purpose, a sample of a study of primary 
teachers teaching the subject „Physical Education and Sports“ is presented. A 
survey was used as a research method. The research contingent was 35 primary 
teachers, teaching in different classes from the primary stage in schools across 
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the country. Each question has been analyzed and relevant conclusions have 
been drawn in order to improve the effectiveness of the learning process. As 
part of the result of the research, we found the small number of mobile games 
that primary teachers use as a means of implementing the learning process. 

 
Key words: learning, students, mobile games, primary teachers, learning 

content

Въведение

Подвижните игри неимоверно изпълняват важна роля в разви-
тието на децата, като придават свобода на движение под игрова 
форма и успоредно възпитават в житейски ценности. Според дет-
ския терапевт Ана Фройд: „играта е работата на децата” (по Шапи-
ро, 1999: 13), тоест може да споделим, че детето се учи чрез игра. Тя 
му дава всичко необходимо за едно жизнерадостно детство.

В началния етап на основната образователна степен подвижна-
та игра е педагогически и образователно значима, съзнателно изпъл-
нима и явяваща се като фундаментално средство, служещо за зат-
върдяване и усъвършенстване на заложените двигателни умения и 
компетентности като очаквани резултати в учебните програми. 
В този контекст можем да определим „подвижната игра като все-
странно педагогическо средство, емоционално наситена, обоснована 
на определени правила, удовлетворяваща естествения стремеж към 
двигателни дейности на учениците и постигаща предварително за-
ложени образователни задачи” (Руменов, 2022: 5).

В своя научен труд, Евгени Кавдански на преден план поставя ос-
новни въпроси, на които трябва да търси отговор спортния педагог: 
„Кога да използва подвижните игри?”, „Къде е мястото им в урока?” и 
„Как да ги реализира?-”(Кавдански, 2022: 24). Всеки един учител, при-
лагащ подвижни и спортно-подготвителни игри в уроците си, е до-
бре предварително да си е отговорил на тези въпроси, като те биха 
подпомогнали обучението, то се превърне в по-ефективно, целенасо-
чено и емоционално-игрово.

Според друг научен труд на Евгени Кавдански „използването на 
играта като форма на двигателно обучение е подходящо в образова-
телния процес по физическо възпитание и спорт. Изборът на една 
или друга игра е необходимо да бъде съобразен с двигателните елемен-
ти в тяхното съдържание и фазата на формирането на двигателни-
те умения. Едновременно със създаването на възможности за пряка 
връзка между двигателните умения и навици играта се явява и кон-
тролно средство за степента на тяхното овладяване”(Кавдански, 
2010: 53). 
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Това породи в нас идеята свързана с възможностите, които пре-
доставят подвижните игри за образователния процес и в каква сте-
пен началните учители, които водят учебния предмет „Физическо 
възпитание и спорт” се възползват от тях.

Методика на изследването

Като обект на изследване може да определим учебният процес по 
физическо възпитание и спорт, а за предмет на изследване – възмож-
ности за реализиране на учебното съдържание с помощта на подвиж-
ни игри. 

Основната цел на настоящето изследване бе да проверим по ка-
къв начин и как началните учители използват подвижните игри като 
средство подпомагащо учебния процес по физическо възпитание и 
спорт.

За постигането на така формулираната цел, е необходимо реша-
ването на следните основни задачи:

1. Да се проучат и анализират литературни източници, пряко 
касаещи приложимостта на подвижните игри.

2. Да се определят конкретни въпроси, свързани с използването 
на подвижните игри и възможностите, които те предлагат за ефек-
тивен учебен процес.

3. Да се направи процентов анализ на получените резултати от 
анкетното проучване и изведат конкретни насоки за практиката.

Организация и методи на изследване

Изследването се проведе електронно през 2022 година с помощта 
на платформата Microsoft Forms office. За реализирането на изследва-
нето и заложените задачи използвахме следните методи:

−	 теоретичен анализ и синтез-анализ на научната и методико-
приложната спортно-педагогическа литература;

−	 анкетнo проучване – анкетната карта съдържа седем въпроса, 
свързани с проблематиката на изследването.

−	 процентов анализ на получените резултати.

Контингент на изследване

Изследвани са 35 начални учители, преподаващи уроци по учебния 
предмет „Физическо възпитание и спорт” в училища на територия-
та на страната. От тях 34 са жени и 1 мъж. Средната възраст на 
изследваните учители е 46,3 години, а средният педагогически стаж 
– 19,2 години.
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Резултати и анализ

На таблица 1 е представено процентното съотношение на от-
говорите на въпроса свързан с използването на подвижните игри в 
урока. От така получените резултати е видно, че подвижните игри 
затвърдяват позицията си на основно средство реализиращо учебно-
то съдържание в начален етап. Този факт са потвърдили 85,7% от из-
следваните начални учители, като те са посочили, че прилагат в уро-
ка си много често подвижни игри. 11,4% пък в уроците си залагат на 
физически упражнения, но не изпълнявани в игрова обстановка. Тоест 
те са отговорили, че твърде рядко използват подвижни игри, което 
пък ни води на мисълта, че техните уроци преминават с по-нисък 
заряд на емоционалност, имайки предвид по какъв емоционален начин 
влияе играта на учениците. Положителен е моментът, че само 2,9% 
са отговорили, че не използват подвижни игри в уроците си. Явно 
тези учители не са успели да открият ползите от тях, като са ги 
заменили с други подходи на работа при реализирането на учебното 
съдържание.

На следващия въпрос предоставихме възможност на изследвани-
те респонденти да посочат най-често използваните от тях видове 
игри. В своите научни разработки част от авторите класифицират 
игрите в различни направления, според съответните им заложени 
двигателни умения, уреди и пособия или организация. Според свобод-
ните отговори на въпроса, най-открояващите и прилагани са игрите 
с лекоатлетически характер и по-конкретно игри с бягане, скачане 
или хвърляне. След това са посочени игрите с топка и щафетните 
игри. Не толкова често, но все пак някои учители прилагат и ролеви 
игри, сюжетни или с музикален съпровод, но тези видове са по-при-
ложим при по-малките класове. Прави впечатление, че игрите с гим-
настически характер не са посочени от голям брой начални учите-
ли, че ги използват в своите уроци, като може би те не успяват да 

Таблица 1. Приложение на подвижните игри.

Използвате ли подвижни игри в урока по физическо възпитание
и спорт? %

да, но твърде рядко 11,4

да, много често 85,7

не 2,9
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предоставят и организират учебното съдържание по гимнастика в 
игрова обстановка или просто избягват да провеждат уроци с такъв 
характер. От получените отговори липсват и успокоителните игри, 
игрите с противодействие, игри с междупредметни  връзки с дру-
ги учебни предмети и с организиращ характер. Логически обосновано, 
може би този голям набор от видове игри, които не се използват от 
началните учители, се потвърждава и от отговорите на следващия 
въпрос, свързан с броя на прилаганите от тях игри.

Въпросът имаше за цел да провери с какъв брой подвижни игри 
си служат началните учители в уроците по физическо възпитание 
и спорт. Имайки предвид, че те могат да използват учебниците и 
учебните пособия на автори, които са предоставили огромен набор 
и разнообразие от подвижи и спортно-подготвителни игри в своите 
научни разработки (Джамбазова, 2009, 2017; Йорданова, 2002; Попов, 
Г., Ал. Ченгер, 2011; Петкова, М., М. Алексиева, 2013; Кавдански, 2022; 
Руменов, 2022 и др.), получените резултати ни карат да се тревожим. 
43% от изследваните начални учители са посочили, че използват око-
ло 10 на брой подвижни игри. 40% от 11 до 20 игри, 17% 21-40 игри, а 
над 50 подвижни игри не прилага нито един от изследваните респон-
денти. Тези резултати показват еднотипност при преподаването, 
липса на разнообразни игрови ситуации и усвояване на двигателните 
упражнения с различни по вид, правила, организация и емоционалност 
подвижни и спортно-подготвителни игри. Колкото повече разноо-
бразно и иновативно обучение предлага един учител, толкова повече 
възможностите за по-дълготрайното усвояване се увеличават. Уче-
ниците помнят различните имена, видове игри, и организация, а не 
толкова двигателните умения, които са включени в нея. Но чрез тях-
на помощ в една игрова обстановка, в непрекъснато съревнование, те 
усвояват двигателните умения, знания и компетенции.

На въпроса: „Според Вас, с помощта на подвижните игри, форми-
рат ли се някакви качества при учениците и какви?”, получените сво-

Таблица 2. Брой прилагани подвижни игри в уроците.

С какъв брой подвижни игри си служите в уроците? %

около 10 подвижни игри 43

11-20 40

21-40 17

над 50 подвижни игри 0
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бодни отговори можем да ранжираме по следния начин: всички отго-
варят положително, като повечето от тях добавят и че с помощта 
на подвижните игри най-често се формират и развиват двигателни-
те качества: бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост. Също 
така чрез тяхното прилагане според тях те влияят положително на 
учениците и на тяхната съобразителност, воля, колективния дух и 
екипната работа, уважението на противника, дисциплината и вза-
имопомощта. Тоест като цяло подвижните игри оказват едно поло-
жително и цялостно въздействие както на физическото, така и на 
психическото състояние и развитие на учениците. Те изграждат ка-
чества, необходими през целия живот на учениците.

Всеки един учител, без значение какъв учебен предмет преподава, 
трябва добре да познава учебното съдържание и учебните програми. 
В съдържанието им са описани компетентностите като очаквани 
резултати от обучението за всяка една област, като по този начин 
се определя какви знания и умения трябва да усвои, по какъв начин и с 
какви упражнения ще се реализира заложеното за изучаване учебно съ-
държание в учебните програми за съответния клас. В този контекст 
бе и следващият въпрос, а именно: „Възможно ли е според Вас, учебно-
то съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт”, да бъде 
реализирано чрез подвижни и спортно-подготвителни игри?”. Почти 
всички анкетирани начални учители са отговори положително (32-
ма от 35 изследвани), като някои от тях подкрепят своят отговор 
с думи като: „да, те са в основата”, „да, даже е задължително”. Друг 
е въпросът обаче дали на практика това нещо се осъществява, дали 
се прилагат значителен брой подвижни и спортно-подготвителни 
игри, съобразени ли са с учебното съдържание и поставените задачи 
в урока, етапът на обучение, натоварването и използваните уреди 
и пособия, видът организация и разнообразни варианти на игрите? 
Това са все въпроси, на които всеки себеуважаващ се учител трябва 
сам да си отговори, до каква степен и как използва възможностите, 
които му предлагат подвижните и спортно-подготвителни игри.

Актуализирането на учебните програми, навлизането на инфор-
мационните технологии в учебния процес, иновативните подходи 
и нтерактивни методи на обучение, показват, че образователната 
система се развива. Оценяването на знанията, уменията и компе-
тенциите, също са част от тази система, като и то има нужда от 
нови методи  и техники, които да бъдат подходящи и да оценяват 
адекватно възможностите на днешните ученици. Ето защо следва-
щият въпрос бе пряко свързан с начина на оценяване в училище, като 
попитахме началните учители, дали според тях е възможно оценява-
нето на спортно-технически умения да се осъществи в подвижните 
игри? Положително отговориха 87% от изследваните респонденти 
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(виж таблица 3), като можем да допълним положителните им от-
говори с мотиви, че е необходимо да се обясни на учениците, че при 
оценяването, подвижните игри не се провеждат състезателно, а се 
съблюдава техниката на изпълнение на съответния двигателен еле-
мент. Необходимо е обаче да се изведат критерии и показатели за 
оценяване на спортно-технически умения за всяка една задължител-
на област и всеки клас в начален етап. По този начин експертната 
оценка, поставена от учителя би се превърнала в доста по-обективна 
и реално получена от учениците. Според 13% обаче, това няма как да 
се реализира в подвижни игри, а трябва да се случва по-друг начин и в 
друго време.

Компетентно планирана предварителна подготовка по физиче-
ско възпитание и спорт, би довела до реализирането на предвидени-
те цели в Държавните образователни стандарти (изисквания). За 
учителя е необходимо да организира учебния процес така, че той да 
има формиращ и надграждащ ефект върху физическото развитие на 
учениците. В тази връзка последният въпрос, който зададохме на на-
чалните учители бе свързан с предварителната подготовка за урок, 
реализиран чрез подвижни игри. Повече от половината респонденти 
предварително планират урока си, като ако в него е включена нова 
подвижна игра, която учениците не са играли досега, учителят първи 
я разучава и определя правилата спрямо целите, които желае да по-
стигне чрез нея. Някои от началните учители са отговорили, че си 
припомнят игрите и техните правила преди урока, за да не губят из-
лишно време в подробни или неточни указания по време на уроците. 
Други предварително определят кои игри са най-подходящи за реали-
зиране на съответните задачи, разпределят времето си, съобразно 
броя предвидени подвижни игри или подготвят необходимите уреди 
и пособия.

Таблица 3. Оценяване на спортно-технически умения в подвижни игри.

Възможно ли е според Вас, оценяването на спортно-технически 
умения да се осъществи в подвижните игри? %

да 87

не 13

нямам мнение 0
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Заключение

Всяка една подвижна или спортно-подготвителна игра изпълнява 
ролята на заместител на еднотипното и монотонно бягане, скачане, 
хвърляне, носене, търкаляне и други двигателни действия. Тяхната 
мисия е насочена към изпълнение на разнообразна и непрекъсната дви-
гателна дейност на учениците, като успоредно с това се решават и 
предварително поставени образователни и възпитателни цели. Това 
тяхно многообразие и многофункционалност показва, че те са едно 
от най-ефективните и достъпни средства за образователния процес 
на учениците.

От проведеното изследване можем да заключим, че малкият брой 
използвани игри от страна на началните учители, осакатява по един 
или друг начин изграждането на двигателната култура на учениците. 
Факт е, че колкото по-голям брой разнообразни игри се практикуват 
в уроците, толкова повече се развива и надгражда тя. Ето защо е 
нужно учителите максимално пълноценно да си служат с голям набор 
и класификация от игри, подпомагащи уроците им да не бъдат едно-
типни и апатични за учениците, като успоредно с това ще разноо-
бразяват и увеличават двигателната им култура.

Също така, от значение за цялостния учебен процес, реализиран 
с помощта на подвижните игри, е и тяхното предварително плани-
ране. Осъществяването на оценяване на спортно-технически умения 
в подвижни игри за начален етап, изисква трудоемка работа, но тя 
би променила стила и начина на експертното оценяване от страна 
на началните учители. То твърде често е провеждано субективно, 
по симпатии, без реално оценките да са заслужени от учениците и 
да отговарят на техническите им умения, поставени без конкретни 
критерии и показатели за оценяване.
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физиология, спорТна медицина и кинезиТерапия

Повлияване на болката в лумбалния дял на гръбначния 
стълб със средствата на кинезитерапията  

Гергана Деспотова

Резюме
През последните години редица проучвания свързват проблеми-

те с гръбначния стълб със заседналия начин на живот. Вследствие на 
епидемиологичната обстановка, физическата активност намалява 
драстично. Дистанционната форма на обучение и работният процес 
наложи продължително заседяване пред компютър и други електронни 
устройства. Кинезитерапията намира широко приложение при заболя-
вания и увреди на гръбначния стълб и за преодоляването или намалява-
нето на болковата симтоматика. 

Целта на настоящето проучване е да се изследва ефектът от при-
ложена методика на кинезитерапия за преодоляване или редуциране на 
болката в лумбалния дял на гръбначния стълб при студенти, препода-
ватели и служители на СУ „Св. Климент Охридски“. Методи на изслед-
ване: За проследяване ефекта от прилаганата методика са събрани дан-
ни за интензитета на болката, чрез визуално-аналогова скала. Резул-
тати: Анализът на резултатите показва, че под въздействие на при-
ложената методика, болката намалява и при двете групи (контролна 
и експериментална), но разликата е статистически значимо по-висока 
при експерименталната група. Заключение: Положителният ефект 
от апробираната методика показва важната роля на кинезитерапия-
та и необходимостта от редовна физическа активност, както за про-
филактика, така и за лечение на проблемите с гръбначния стълб.

Ключови думи: университетска общност, болка, кинезитерапия, 
физическа активност, профилактика
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Influence of low Back Pain with the Means
of Kinesitherapy

Gergana Despotova

Abstract: In recent years, many studies have linked spine problems to 
a sedentary lifestyle. Due to the epidemiological situation, physical activity 
dramatically decreased. Distance learning and working from home required 
prolonged sitting in front of a computer and other electronic devices. 
Kinesitherapy is widely used in diseases and damage to the spine to overcome 
or reduce pain. The aim of this study is to determine the effect of the applied 
methodology of kinesitherapy for relieving or reducing low back pain among 
university students, lecturers, and employees of Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”. Methods: For monitoring the effect of the methodology applied, 
pain intensity data were collected using а visual analog scale. Results: The 
analysis of the study’s results showed that under the influence of the applied 
methodology, pain decreased in both groups (control and experimental), but 
the difference was statistically significantly higher in the experimental group. 

Conclusion: The positive effect of the approbated methodology shows the 
important role of kinesitherapy and the need for regular physical activity, both 
for prevention and treatment of spinal disorders.

Key words: university community, pain, physiotherapy, physical activity, 
prevention

Увод

Един от най-често срещаните проблеми при хората от раз-
лични възрастови групи са болките в гърба и кръста. В началото на 
2019–2020 академична година П. Христова (2021) провежда анкетно-
то проучване, в което участват 400 студента от СУ „Св. Климент 
Охридски“, на възраст 18–23 години, записани за различни видове 
спорт. Въпрос № 4 от анкетата е от отворен тип, където студен-
тите посочват частта/ите на тялото, в която/които изпитват 
постоянни или временни болка/изтръпване/скованост. П. Христо-
ва установява, че най-често споменатите от студентите части 
на тялото са: гръб (21,33%), колене (19,81%), кръст (15,44%), рамене 
(10,42%) и шия (5,99%) [9].

Една от основните причини за проблемите във функциите на 
гръбначния стълб е типичната за съвременния начин на живот хипо-
динамия (намалена физическа активност), продължителното непра-
вилно телодържане при дълго заседяване пред компютър и други елек-
тронни устройства, придвижването предимно с превозни средства. 
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Продължителното седене без движение е достатъчно, за да се ком-
пресират дисковете на гръбначния стълб, което може да доведе до 
притискане на гръбначните нерви, болки, изтръпване в крайниците, 
дори по-сериозни състояния, като парези и дискови хернии. Най-чес-
то тези проблеми възникват в шийния и лумбалния дял на гръбнач-
ния стълб. Освен болката, проблемите в шийния дял на гръбначния 
стълб може да станат причина за главоболие и световъртеж. Продъл-
жителната работа пред компютъра може да бъде причина за болки и 
в рамото. Проблемите в поясната област са най-честите проблеми 
с гръбначния стълб. Нерядко болката преминава и към долните край-
ници. Друг проблем, следствие на обездвижването е отслабването на 
паравертебралната и коремната мускулатура, което е допълнителна 
предпоставка за увреждане на гръбначния стълб. Това води до трудно 
поддържане на добра и здравословна позиция на гръбначния стълб и 
може да доведе до значителна болезненост в гърба и кръста. 

Липсата на профилактика и информираност на населението по 
проблема води до затрудняване в лечението. Правилната телесна 
стойка е свързана с доброто функционално състояние както на оп-
орно-двигателния апарат, така и на всички останали жизненоважни 
органи и системи. Неправилната поза води до умора на организма, в 
резултат на което се стига до загуба на тонус, дееспособност, болки в 
гърба и др. Нужно е да се създаде навик за активна корекция на позата 
и профилактика на гръбначните изкривявания [2].

Р. Цочева-Генчева (2020) провежда изследване от м. февруари 
2017 г. до м. юли 2020 г., със студенти и кандидат студенти към СУ 
„Св. Климент Охридски“ – общо 265 изследвани лица (от тях 157 кан-
дидат студенти и 108 студенти във Факултет по науки за образо-
ванието и изкуствата (ФНОИ)). Авторът заключава, че младите 
хора не са възпитани в добри и полезни двигателни модели и навици 
по време на учене и писане, а мебелировката в учебните заведения 
не предразполага към развитието на подобни. Въпреки, че делът на 
студентите от ФНОИ, които заемат по-благоприятни позиции при 
седеж е по-голям от този при кандидат студентите, и при двете 
групи около две трети от изследваните лица не са изградили добри 
навици за позициониране при продължителна работа в седеж [5].

С. Беломъжева-Димитрова и Д. Захариева (2015) смятат, че в на-
чалния и основния курс на училището е необходимо да се провеждат 
занимания по изправителна гимнастика, както в часовете по физиче-
ско възпитание, така и като извънкласни форми, които могат да под-
помогнат изграждането на правилно телодържане и да предотвра-
тят различните деформации на гръбначния стълб [1].

За успешното лечение трябва съвсем точно да се определи причи-
ната за болките, които оказват негативен ефект както върху физи-
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ката, така и върху психиката на човека. Според редица изследвания 
качеството на живот се влошава при хора с болкова симптоматика. 
Според F. Alemanno et al. (2019), хроничната болка, като болката в кръ-
ста, може да влоши качеството на живот на хората [6].

Болката в кръста е едно от най-разпространените мускулно-ске-
летни дисфункции. В свое проучване M. Darzi, S. Pourhadi, et al. (2014), 
сравняват качеството на живот между пациенти с болки в кръста 
и здрави хора (общо 256 пациенти на възраст от 18 до 63 години), 
използвайки WHOQOL-BREF. Авторите правят заключението, че ре-
зултатите за качеството на живот и общото здраве на WHOQOL-
BREF са по-ниски при пациенти с болки в кръста, като разликите са 
статистически значими. Според авторите, по-ниското качество на 
живот при пациенти с болки в кръста налага извършването на някои 
интервенции като рехабилитация и обучение в тази група [7]. 

Кинезитерапията и физикалните средства намират широко при-
ложение при заболявания и увреди на опорно-двигателния апарат, в 
частност на гръбначния стълб и преодоляването или намаляването 
на болковата симтоматика. Допринасят за подобряването на физи-
ческото и психическото състояние, работоспособността, пълноцен-
ния сън. 

Физическата активност има огромно значение за всеки човек, за-
щото:

– противодейства на хиподинамията (обездвижването), която е 
рисков фактор за възникване на много социално значими заболявания;

– разширява адаптационните възможности на организма чрез 
структурно-функционалните промени в организма, които са резул-
тат от системните дозирани физически натоварвания;

– ограничава или намалява ефекта от действието на рисковите 
фактори на здравето [3].

К. Костов (2018), провежда изследване с 56 студенти от СУ „Св. 
Климент Охридски“ на средна възраст 19,1±1,2 години и установява, 
че приложената методика на кинезитерапия с включване на упраж-
нения за ротация на гръбначния стълб в съчетание с други средства 
като масаж, мануални техники и терапевтични упражнения показ-
ва добри резултати за подобряване на функционалното състояние на 
гръбначния стълб и подобряване на телодържането на изследваните 
лица. Болката не изчезва напълно в края на лечебния курс, но намалява 
достоверно и при двете групи, по-отчетливо при студентите от 
експерименталната група, където са включени и упражнения за рота-
ция на гръбначния стълб [2].

Според редица изследвания лазер терапията подпомага редукция-
та на болката в кръста [8, 10].
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Физически активният начин на живот е източник на добро 
здраве и условие за предотвратяването на повечето рискови факто-
ри. Здравето на хората е основен фактор за просперитета на вся-
ка нация. Вследствие на техническите нововъведения в ежедневния 
живот, хората са масово с ниска двигателна активност, което, ако 
не се предприемат нужните мерки ще доведе до много негативни 
последици в здравословен, икономически и социален план. Физическо-
то възпитание и спортът осигуряват хармонично физическо разви-
тие, съдействат за укрепване на естествените защитни сили на 
организма, предотвратяват редица заболявания. Запазването и ук-
репването на здравето и създаването на знания, умения и навици за 
здравословен начин на живот е една от основните задачи, която ки-
незитерапевтите и преподавателите от Департамента по спорт 
си поставят. 

Работната хипотеза е свързана с предположението, че прилага-
нето на методика на кинезитерапия при студенти, преподаватели и 
служители от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с бол-
кова симптоматика в кръста ще доведе до редуциране на болката и 
ще подобри функционалното им състояние, но методиката съчетана 
с лазерна терапия ще има по-изразен терапевтичен ефект.

Методика

Целта на настоящето проучване е да се изследва ефектът от 
прилагана методика на кинезитерапия за преодоляване на болковата 
симптоматика в лумбалния дял на гръбначния стълб (в кръста) при 
студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“.

Предмет на изследването е проучване и отчитане на терапев-
тичния ефект на експериментална методика на кинезитерапия, в съ-
четание с лазер терапия при лица с болки в кръста.

Обект на изследването е състоянието и динамиката в субектив-
ния показател болка.

Контингент на изследването

В изследването, проведено от месец май до октомври 2022 г., 
участват група от общо 16 лица – студенти, преподаватели и служи-
тели от СУ „Св. Климент Охридски“, на средна възраст – 39,63±16,62 
години, с хронична болка в кръста.

Общо 62,5% от изследваните лица, включени в контролната 
група (КГ) и експерименталната група (ЕГ) са жени, а 37,5% са мъже 
(фиг. 1). 
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В изследването участват осем студенти (50%), трима препода-
ватели (18,75%) и петима служители (31,25%) на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ (Фиг. 2).

Организация на изследването

Участниците в експеримента са разделени в две групи – контрол-
на (8 лица) и експериментална (8 лица). Рехабилитационният курс на 
лечение на всяко лице е с продължителност от две седмици и се със-
тои от 10 процедури, които се провеждат в Център по кинезитера-
пия, в сградата на Ректората и Спортен център – Студентски град, 
блок 8. 

Методи на изследване

За постигане на целта на изследването се използват следните на-
учноизследователски и математико-статистически методи за обра-
ботка на резултатите от изследването:

Фиг. 1. Разпределение на изследваните лица по пол

Фиг. 2. Процентно съотношение на участниците в експеримента
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•	Визуално-аналогова скала за количествена оценка на болката – 
интензитетът на болката се изследва чрез визуално-аналогова скала 
(ВАС). Изследваното лице отбелязва субективното усещане за болка 
върху 10-сантиметрова линия (Фиг. 3) [4];

•	Вариационен анализ;
•	Сравнителен анализ с t-критерий на Стюдънт за зависими и не-

зависими извадки.

Методика на прилаганата кинезитерапия

Целта на кинезитерапията е да се преодолее болката и да се въз-
станови нормалното функционално състояние на гръбначния стълб 
при студенти, преподаватели и служители на СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.

Средства на прилаганата кинезитерапия:

•	Упражнения от облекчено изходно положения за всички крайни-
ци;

•	Упражнения от облекчено изходно положение за автомобилиза-
ция;

•	Упражнения за укрепване на мускулния корсет;
•	Упражнения за засилване на паравертебралната мускулатура от 

и.п лег;
•	Упражнения за засилване на коремна и седалищна мускулатура;
•	Дихателни и релаксиращи упражнения от изходно положение 

тилен лег.

Средства на физикалната терапия:

•	Лазертерапия

Заниманията на лицата от КГ, включват комплекс от упражне-
ние, които се изпълняват 5 пъти седмично, с продължителност 40-45 
минути, като упражненията се изпълняват от хоризонтално, отбре-

Нетърпима болкаНяма болка

Фиг. 3. Визуално-аналогова скала за количествена оценка на болката
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менено изходно положение на тялото – тилен лег, лег, страничен лег, 
колянна и лакътно-колянна опора. Всяко упражнение се изпълнява в 
бавен темп, като е важно да се съчетава с правилно дишане При ли-
цата от ЕГ се прилага същата методика на кинезитерапия, като се 
комбинира с лазер терапия. Продължителността на процедурата с 
лазер е 7 минути, като се прилага преди комплекса с упражнения. След 
приключване на рехабилитационния курс са дадени указания за изпъл-
нение на комплекс от упражнения в домашни условия.

Резултати и анализ

При направения вариационен анализ на резултатите от теста 
за оценка на болката при КГ и ЕГ стойностите на асиметрията и 
ексцеса са по-ниски от критичната (при N=8 и α=0,05, критични 
стойности на As0,05=1,374 и Ex0,05=2,668). Според коефициентите на 
вариация при изследвания показател, в началото и в края на експери-
мента КГ и ЕГ са задоволително еднородни (10<V<30).

На фигура 4 са представени средните стойности на болката при 
КГ и при ЕГ в началото и в края на експеримента.

За да се установи ефективността на приложената методика на 
кинезитерапия, на студентите, преподавателите и служителите 
от двете групи са извършени две изследвания на болката чрез ВАС – 
преди първата процедура и след последната процедура.

При КГ, при първото изследване, средната стойност на болката 
е 5,38 единици по ВАС, а в края на експеримента, след последното 
занимание намалява до 3,88. Установеният прираст на показателя е 
голям – d= -1,50 единици по ВАС и статистически значим (temp=7,94, 
P(t)=99,99%). 

Фиг. 4. Средни стойности на субективното усещане за болка при КГ и ЕГ 
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При ЕГ , при първото изследване, средната стойност на болката 
е 5,75 единици по ВАС, а в края намалява до 2,13. Прирастът на резул-
татите при ЕГ – d= -3,63 единици по ВАС е по-голям в сравнение с 
прираста, установен при КГ като проверката с t-критерия на Стю-
дънт за зависими извадки показва, че той е статистически значим 
(temp=19,81, P(t)=100%).

Сравнението на средните стойности на групите в началото 
на експеримента показва, че разликата между тях от 0,375 е малка 
(Cohen’s d=0,31) и не е статистически значима (temp=0,61, P(t)=44,64%). 
При сравнението на двете групи, в края на експеримента ЕГ има дос-
товерно по-високо редуциране на болката, като разликата d= -1,75 
е голяма (при Cohen’s d 1,445) и е статистически значима (temp=4,19, 
P(t)=99,91%). В хода на експеримента ЕГ реализира съществено по-го-
лям прираст (d= -3,63) от този, показан от КГ (d= -1,50). Разлика-
та между прирастите от -2,13 е голяма и статистически значима 
(temp=8,08, P(t)=100,00%) (таблица 1).

При комбинирането на кинезитерапия с лазер терапия болката 
значително повече се редуцира при ЕГ спрямо КГ, където се прилага 
само комплекс от упражнения, като разликата е статистически зна-
чима.

Болката не изчезва напълно в края на лечебния курс както при кон-
тролната група, така и при експерименталната група, но намалява 
достоверно. Това може да се дължи на краткия лечебен курс, поради 
което се препоръчва след приключването на курса да се продължи из-
пълняването на комплекса от упражнения и в домашни условия.

Таблица 1. Сравнителен анализ на резултатите от показателя болка при КГ 
и ЕГ

Оценка на 
болката n

І 
изследване

ІІ
изследване Прираст

Статис-
тическа 
значимост

`C1 S1 `C2 S2 d d% Cohen’s 
d t emp P (t)

ЕГ 8 5.75 1.04 2.13 0.64 -3.63 -63.04 7.00 19.81 100.00

КГ 8 5.38 1.41 3.88 0.99 -1.50 -27.91 2.81 7.94 99.99

Разлика
d 0.375 -1.75 -2.13      

Cohen’s 
d 0.310 1.445 1.757      

Статис-
тическа 
значимост 

t 0.61 4.19 8.08      

P(t) 44.64 99.91 100.00      
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Изводи

1. Разработената и приложена кинезитерапевтична методика 
при студенти, преподаватели и служители с болка в кръста оказва 
положителен терапевтичен ефект върху редуцирането на болката;

2. По-изразени, статистически значими подобрения се установя-
ват при експерименталната група, където методиката на кинезите-
рапия е съчетана с лазер терапия, а по-малки при контролната група, 
където се прилага само комплекса по кинезитерапия.

3. Апробираната кинезитерапевтична методика показва необхо-
димостта от редовна физическа активност, както за профилактика, 
така и за лечение на проблемите с гръбначния стълб.

Препоръки

Положителните резултати от приложената методика на кине-
зитерапия дават основание да се направят следните препоръки за 
практиката:

1. Поради сериозността и актуалността на проблема е необхо-
димо усъвършенстване на методите и средствата на кинезитерапи-
ята с цел комплексно въздействие при лица с болков синдром, непра-
вилно телодържане, гръбначни изкривявания и други проблеми свърза-
ни с гръбначния стълб.

2. Получените резултати дават основание да се препоръча включ-
ването и/или увеличаването на задължителните часове по дисципли-
ната „Спорт“ в учебните планове на студентите, също така и сти-
мулиране на преподавателите и служителите за редовна двигателна 
активност, която е важна както за профилактика, така и за лечение 
на заболявания на гръбначния стълб, на неправилното телодържане, 
гръбначни изкривявания, болковия синдром.

3. Включване на лекционен курс в учебните планове на студенти-
те по дисциплината „Спорт“ и семинари при социалнозначими забо-
лявания, както и създаването на здравен бюлетин за повишаване на 
здравната култура на студентите.

Примерен комплекс на приложената кинезитерапия
за двете групи

1. Изходно положение (ИП) – тилен лег, ръце до тялото, сгънати 
в лакътните стави 90°. Сгъване и разгъване на пръстите на ръцете, 
като веднъж палецът остава отгоре над другите, а на следващия път 
палецът остава вътре в дланта. Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.
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2. ИП – същото, ръце встрани. 1 – „прегръщане“ с ръцете на гръд-
ния кош и притискане (издишване). 2=ИП (вдишване). Дозировка: 7-8 
пъти. Бавен темп. 

3. ИП – същото, ръце покрай тялото. 1 – повдигане на горните 
крайници до горе и активно изтегляне на гръбначния стълб (вдишва-
не). 2 – ИП (издишване). Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп. 

4. ИП – същото, ръце горе. Изтегляне на ръцете нагоре, а пети-
те – надолу. Задържане 6-7 сек. Отпускане. Дозировка: 4-5 пъти. Ди-
шането е свободно. 

5. ИП – същото, ръце до тялото. Натиск с тила към пода, задър-
жане за 6-7 сек. Отпускане. Дозировка: 4-5 пъти. Дишането е свободно. 

6. ИП – свит тилен лег, ръце под тила. 1 – натиск с лактите към 
пода и повдигане на гръдния кош, задържане 6-7 сек (вдишване). 2 – ИП 
(издишване). Дозировка: 7-8 пъти. Главата, тазът и стъпалата не се 
отделят от пода. Дишането е свободно.

7. ИП – тилен лег, с ръце до тялото. Натиск с петите към пода, 
задържане за 6-7 сек. Отпускане. Дозировка: 7-8 пъти. Дишането е 
свободно. 

8. ИП – същото, ръце до тялото, сгънати в лакътните стави в 
90°. 1 – натискане с лактите пода и повдигане на гръдния кош (гръден 
мост), задържане 6-7 сек (вдишване). 2 – ИП (издишване). Дозировка: 
7-8 пъти. Бавен темп. Главата, тазът и долните крайници не се от-
делят от пода.

9. ИП – същото. 1 – дорзална флексия в глезенната става на еди-
ния крайник и плантарна флексия с другия крайник. 2≠ 1. Дозировка: 
7-8 пъти. Бавен темп.

10. ИП – същото. Кръгове в глезенните стави. Дозировка: 4-5 на-
вън и 4-5 навътре. Бавен темп.

11. ИП – същото, ръце покрай тялото. 1 – сгъване на десен долен 
крайник. 2=ИП. 3≠1. 4=ИП. 7-8 пъти. Бавен темп. Дишането е сво-
бодно. Стъпалото се плъзга по пода.

12. ИП – същото, ръце до тялото, левият крак е сгънат в колян-
ната става. 1 – флексия в тазобедрената става на десния крак. 2=ИП. 
Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.

13. 13≠12. Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.
14. ИП – тилен лег, ръце встрани, ляв крак стъпил върху коляното 

на десен долен крайник. 1 – едновременно завъртане на таза и трупа 
надясно, а главата наляво. 2 – ИП. Дозировка: 7-8 пъти.

15. 15 ≠ 14
16. ИП – свит тилен лег, ръце встрани. 1 – отпускане на долни-

те крайници вляво. 2 – ИП. 3 ≠ 1. 4 – ИП. Дозировка: 7-8 пъти. Бавен 
темп. Движението на главата е в противоположна посока на долни-
те крайници. 
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17. ИП – същото, ръце до тялото. 1 – повдигане на таза нагоре, за-
държане 5-6 сек (вдишване). 2 – ИП (издишване). Дозировка: 7-8 пъти. 
Трупът и бедрата образуват права линия.

18. ИП – същото, ръце зад тила. 1 – повдигане на трупа, докато се 
отлепят лопатките от пода, задържане 5-6 сек (издишване). 2 – ИП 
(вдишване). Дозировка: 7-8 пъти. Напрежението трябва да е само в 
коремната област.

19. ИП – същото, ръце до тялото. 1 – повдигане на трупа, докато 
се отлепят лопатките от пода, дясна ръка пипа лявото коляно. За-
държане 5-6 сек (издишване). 2 – ИП (вдишване). 3≠1. 4 – ИП. Дозиров-
ка: 7-8 пъти. Напрежението трябва да е само в коремната област.

20. ИП – същото, ръце до тялото. 1 – разтваряне на бедрата. 2 
– ИП. Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.

21. ИП – ляв страничен лег, лявата ръка е сгъната под главата, 
другата е отпред в опора, левият крак е сгънат 90° в колянна става. 
1 – повдигане на десен крак (абдукция в тазобедрена става), вдишване. 
2 – ИП (издишване). Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.

22. ИП≠22 1 – повдигане на ляв крак (вдишване). 2 – ИП (издишва-
не). Дозировка: 7-8 пъти. Бавен темп.

23. ИП – колянна опора. 1 – „Котешки гръб“. 2 – „Вдлъбнат гръб“. 
Дозировка: 7-8 пъти. 

24. ИП – същото. 1 – повдигане на ляв крак назад. 2=ИП. 3≠1. 4 – 
ИП. Дозировка:7-8 пъти. Бавен темп.

25. ИП – колянка. „Детска поза“. Задържане 10 сек. Дозировка: 2-3 
пъти.

26. ИП – лег. Поза „Свинкс“. Дозировка: 10 сек. Дозировка:2-3 пъти.
27. ИП – тилен лег, ръце до тялото, с йога блок под подбедрици-

те. 1 – повдигане на таза нагоре, докато трупът и бедрата образуват 
права линия (задържане за 5-6 сек). 2 – ИП. Бавен темп. 

17. ИП – същото, ръцете са над главата. 1 – Повдигане на десния 
крак свит в коляното и леко придърпване с двете ръце на коляното 
към гърдите (издишване). 2 – ИП (вдишване). 3≠1. 4 – ИП. Дозировка: 
5-6 пъти. Лумбалният дял на гръбначния стълб е плътно прилепнал 
към пода. Бавен темп. 

18. ИП – свит тилен лег, ръцете са върху диафрагмата. Диафраг-
мално дишане. Дозировка: 4-6 пъти. Бавен темп.

19. ИП – тилен лег, затворени очи. Отпускане последователно на 
всяка част от тялото, пълна релаксация. Дозировка: 3-5 минути. Из-
правяне бавно до стоеж. 
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Методически указания

•	 Натоварването се увеличава постепенно чрез увеличаване на 
повторенията на изпълняваните упражнения за сметка на намаление 
в почивките между тях, прилагани при началните занимания. 

•	 Упражненията се изпълняват в бавен темп, без да се предиз-
виква напрежение или болка в поясната област.
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Влияние на инспираторна тренировка
с уред при пациенти с хронична дихателна
недостатъчност  

Иван Иванов 

Резюме
Цел: Да се проследи въздействието на кинезитерапия с включен 

уред за респираторна тренировка при болни с хронична дихателна не-
достатъчност.

Методика: Проследени са десет пациента (средна възраст 
54,5±10,1 г.), с доказана хронична дихателна недостатъчност за период 
от един месец. Методиката включва обучение на пациентите в ком-
плекс от упражнения и уред за инспираторна тренировка за домашно 
приложение. Комплексът съчетава в себе си дихателни упражнения, об-
щоразвиващи упражнения и упражнения срещу еластично съпротивле-
ние за горни и долни крайници. Проведени са и 4 контролни процедури 
под ръководството на кинезитерапевт, веднъж седмично. За оценка на 
функционалното състояние използвахме двукратно спирометрия.

Резултати: След проведените процедури отчитаме положителна 
промяна във проследените показатели. При спирометрията се отче-
тоха подобрения в показателите: ФВК с 0,97 л;  ФЕО1 с 0,46 л; ВЕД с 
45,63 мл/сек; ФЕО1%  с 9,88%. 

Заключение: Проведената кинезитерапия в комбинация с уред за 
инспираторна тренировка води до подобреното функционално състоя-
ние на болните и положителни промени в здравния им статус. 

Ключови думи: инспираторна тренировка, кинезитерапия
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Effect of Inspiratory Training Devce
in Patients with Chronic Respiratory Failure

Ivan Ivanov

The aim is to investigate the effects of physiotherapy (PT) and respiratory 
training device in patients with chronic respiratory failure (CRF).

Methods Ten patients (mean age 54.5±10.1 years) with proven CRF were 
followed for a period of one month. The methodology involved training the 
patients in a set of exercises and an inspiratory training device for home use. 
We used breathing exercises, general training, aerobic exercises and upper and 
lower limb elastic resistance exercises. There are also 4 control sessions under 
the guidance of a physiotherapist, once a week. Spirometry was used twice to 
assess the changes in the functional status.

Results After the PT, we report a positive change in the tracked indicators. 
Spirometry showed improvements in the following parameters: FVC – increased 
with 0.97 l; FEO1 increased with 0.46 l; PEF increased with 45.63 ml/s; FEO1% 
increased with 9,88%.

Conclusion Conducted physiotherapy in combination with respiratory 
training device leads to improved functional status of patients and positive 
changes in their health status.

Key words: inspiratory training device, physiotherapy

Увод

Белодробната рехабилитация се интегрира в цялостния подход 
за лечение на болните и е индивидуално насочена към намаляване те-
жестта на респираторните оплаквания, оптимизиране на функцио-
налното състояние, поддържане на болните в стабилно състояние, 
профилактика на усложненията от страна на други органи и систе-
ми и намаляване на икономическите разходи и необходимостта от 
здравни грижи. Тя е най-ефективната терапевтична стратегия за 
намаляване на задуха, за подобряване на физическата издръжливост и 
повишаване качеството на живот в сравнение със стандартното и 
самостоятелно медикаментозно лечение [1].

В наскоро публикуван мета-анализ, включващ 32 рандомизирани 
контролирани проучвания, се разглеждат въпроси свързани с ефекта 
от провеждана инспираторна мускулна тренировка (ИМТ) при болни 
с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) вследствие на хронич-
на обструктивна белодробна болест (ХОББ) [8]. 

Към процедурите по кинезитерапия се добавя и респираторна 
тренировка с уред за трениране на вдишването срещу съпротивление 
с цел подобряване на силата и издръжливостта на междуребрената 
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мускулатура и диафрагмата. Значими подобрения са били намерени в 
максималната инспираторна мускулната сила (PI max; +13 смН2О), 
време за издръжливост (+261 сек), теста за шестминутно ходене (+ 
32 метра) и качество на живот (+ 3.8 единици). Задухът при физиче-
ско натоварване според скалата на Борг намалява значимо с 0.9 точ-
ки. Мускулна слабост на дихателната мускулатура се наблюдава при 
голяма част от болните с ХОББ дори в ранните стадии и допринася 
за проявите на хиперкапния, диспнея, нощна кислородна десатурация 
и намалява функционалните възможности при ходене. По време на 
физически упражнения е доказано, че работата на диафрагмата се уве-
личава при пациенти с ХОББ в сравнение със здрави индивиди и пре-
дизвиква по-бърза респираторна мускулна умора и задух. [3]. 

Част от изследователите приемат, че ИMT увеличава мускулна-
та сила и издръжливост на дихателната мускулатура и намалява дис-
пнеята. Други автори считат, че добавянето на ИMT към общата 
тренировъчна програма не подобрява значимо физическия капацитет 
и качеството на живот на пациентите. Не са установени и точните 
характеристики на болните с ХОББ, които да налагат включването 
на ИМТ с уреди към терапевтичните упражнения в процедурите по 
кинезитерапия [1]. 

Работната хипотеза е свързана с предположението, че използва-
нето на уред за инспираторна тренировка без съпротивление при па-
циенти с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) в извънклини-
чен етап ще повлияе положително върху функционалното състояние 
на пациентите.

Целта на проучването е да се оцени въздействието на методика 
на кинезитерапия и включен уред за инспираторна дихателна трени-
ровка без съпротивление върху показателите на външното дишане 
при пациенти с хронична дихателна недостатъчност с разнообразна 
етиология.

Методика

Изследвани са десет пациенти – 3 жени и 7 мъже, на средна въз-
раст 54,5±10,1 г., с доказана хронична дихателна недостатъчност 
за период от един месец в 14 ДКЦ – гр. София, постъпили за амбула-
торно лечение по повод други заболявания, най-често ортопедични и 
травматологични.

Изследванията са проведени преди първата процедура по кинези-
терапия в поликлиниката и в края на кинезитерапевтичния курс в 14 
ДКЦ и на първия месец. 

Съпътстващите заболявания са хипертонична болест захарен 
диабет тип 2, хронична обструктивна белодробна болест. 
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Болните са подбрани по следните критерии след запознаване с 
проучването и подписване на доброволно информирано съгласие за 
участие в него:

Включващи критерии:
– Доказана клинично хронична дихателна недостатъчност;
– Стабилна хемодинамика;
– Мотивирани за провеждане на кинезитерапевтични процедури 

в домашни условия.
Изключващи критерии:
– Неврологични и/или ставни заболявания, които могат да въз-

препятстват  изпълнението на процедурите и провеждането на из-
следванията;

– Изразени когнитивни нарушения и психични отклонения;
– Нежелание да изпълняват процедурите по кинезитерапия.
За целите на проучването двукратно са проследени следните 

функционални показатели на външното дишане чрез спирометрич-
но изследване. Спирометрията е основен метод за определяне сте-
пента на ограничение на въздушния поток и за оценка на тежестта 
на обструкцията според стойността на ФЕО1 %. Тя е метод и за 
оценка на дихателната функция чрез измерване на издишания обем 
въздух след максимално вдишване. Използва се в диагностичния про-
цес на дихателни заболявания, мониториране на дихателна функция, 
скринингови изследвания, оценка на тежестта на нарушенията и 
др.[4]. Функционалното изследване на дишането се провежда преди 
и след края на процедурите чрез портативен спирограф (Vitolograph 
Micro Spirometer, Vitalograph Itd, Ireland) от изходно положение седеж. 
Проследени бяха промените в следните показатели:

– Форсиран витален капацитет (литри) – ФВК (л);
– Форсиран експираторен обем за 1 сек. – ФЕО1 (л);
– Върхов експораторен дебит (мл/сек) – ВЕД (мл/сек);
– Форсиран експираторен обем за 1 сек. като процент от предви-

дената стойност –ФЕО1 (%).
Методиката на кинезитерапия зависи от рехабилитационния 

потенциал на пациента, от възрастта и съпътстващите заболява-
ния. За решаване на горепосочените задачи подбрахме следните сред-
ства, които приложихме в процедурите по кинезитерапия:

1. Носово, гръдно и диафрагмално дишане;
2. Ритмични упражнения за дистални мускулни групи;
3. Упражнения срещу еластично съпротивление за горните край-

ници;
4. Звукова дихателна гимнастика;
5. Релаксиращ масаж на междуребрените мускули;
6. Активни упражнения, включващи наклони и извивки;
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7. Упражнения, стимулиращи отхрачването и откашлянето;
8. Дозирано ходене;

Инспираторна мускулна тренировка 

При пациентите проведохме инспираторна мускулна трениров-
ка с индивидуален фийдбек уред Coach2 Incentive Spirometer без съпро-
тивление на вдишването. На всички пациенти от експериментална-
та група след проведените първоначални изследвания е раздаден уред 
за тренировка на инспирацията за самостоятелно упражняване. 

На пациентите се дават точни и ясни инструкции, за да може да 
провеждат тренировката 3-4 пъти дневно самостоятелно. Според 
норматив, зависещ от ръста, пола и годините на пациента се задава 
максималното количество въздух, което трябва да бъде вдишано бав-
но и постепенно. Самото вдишване се извършва през мундщук, който 
е свързан със секцията,  която показва колко равномерно е вдишване-
то, която от своя страна е свързана със секцията, показваща количе-
ството вдишан въздух. Правят се по 3-4 вдишвания на серия, като 
след всяко вдишване се прави почивка от 30 сек.  Продължителнос-
тта на времето за вдишване трябва да е най-малко 3 сек. Правят се 
3-4 серии за целия ден [9].

Всички пациенти са обучени да извършват вдишването така, че 
индикаторът за скорост да се поддържа в средни стойности. Дадени 
са следните указания: при всяко вдишване целта е да се достигне ин-
дикатора за норма; преди вдишване да се извършва пълно издишване; 
при вдишване устните да прилепват плътно към мундщука; вдишва-
нето да е през мундщука, бавно и плавно.

Уредът за респираторна тренировка е безопасен, лесен и удобен за 
употреба от пациентите и не е необходим непрекъснат контрол от 
страна на кинезитерапевта.

Използването на този уред стимулира бавното и дълбоко вдиш-
ване, снабден е със скала, позволяваща зрителен контрол на скорост-
та и обема на вдишвания въздух. Целта е да се подобри силата и из-
дръжливостта на инспираторните мускули. За целта на проучването 
натоварването е оптимално и разпределено четири пъти през деня.

Резултати

На таблица 1 са представени резултатите от динамичните спи-
рометрични показатели в началото и в края на проучването.
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Таблица 1.  Промени в спирометричните показатели 

Изходните данни на външното дишане в началото на изследва-
нето са значително по-ниски от референтните стойности за съот-
ветната възраст. 

По литературни данни съществуват редица проучвания, в които 
се посочват нормативните стойности за спирографските показате-
ли, но те се различават помежду си . [6].  

За по-голяма обективност и стандартизиране на нашите данни, 
при анализирането им използвахме референтните стойности, при-
ети от British Thoracic Society (BTS) през 2001 г. и публикувани в моно-
графията „Spirometry in practice”. За лица на възраст 66-69 г. и ръст 170 
см., нормативите са: ФВК – 2,85 л.; ФЕО1 – 2,39 л.; ВЕД – 297 мл/сек.; 
ФЕО1(%) – 76% [5].

Форсираният витален капацитет (ФВК л) се приема като инте-
грален показател за общата дееспособност на човека и в частност 
на дихателната му функция. При началното изследване ФВК на екс-
перименталната група е 1,75 л, което представлява 61% от норма-
тивните стойности за тази възраст и нараства 95% при последното 
изследване – 2,72 л (фиг. 1).

Показател
начало край
X1 ± SD1 X2 ± SD2 X2 – X1

ФВК
1,75±0,4 2,72±0,4*** 0,97

ФЕО 1

1,29±0,4 1,75±0,3*** 0,46

ФЕО1%
69,5±7,2 79,38±4,5*** 9,88

ВЕД
146,75±56,2 192,38±54,7*** 45,63

Фиг. 1. Промяна във форсирания витален капацитет в хода на лечението
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Нарастването на стойностите е статистически значимо (р < 
0,001). При контролната група ФВК е 1,72 л и нараства до 2,20 л, като 
статистическата значимост е (р < 0,01).

При началното изследване на експерименталната група ФЕО1 
е 1,29 л, което представлява 54% от норматива и нараства до 73% 
при последното изследване – 1,75 л. Нарастването на стойностите е 
средно 430 мл и е статистически значимо (р < 0,001) и е представено 
на Фиг.2.

Върховият експираторен дебит (ВЕД мл/сек) е пиковата обем-
на скорост на издишания въздух през първите 100 – 200 милисекунди 
при форсирано издишване. Този показател отразява степента на об-
струкция на бронхите с по-голям диаметър (Фиг. 3).

Фиг. 2. Промяна във форсирания експираторен обем за една секунда в начало-
то и в края на проучването

Фиг. 3. Промяна във върховия експираторен дебит в началото и в края на 
проучването
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Изходните спирометрични данни в нашето проучване на експе-
рименталната група са 146 мл/сек и представляват 49% от нормати-
вите, докато при изписването стойностите нарастват до 192мл/сек 
или 65% от нормативната стойност, което показва значимо намаля-
ване на съпротивлението в големите бронхи. 

Началните резултатите в контролната група са 191 мл/сек и на-
растват с 21,5 мл/сек при (р<0,05).

Установено е, че ФЕО1 (%) при здрави хора на средна възраст е 
повече от 80%. Счита се, че намаляването на ФЕО1(%) под 70%, гово-
ри за влошаване на респираторната функция и изисква включване на 
медикаментозна терапия [7]. 

Началните стойности в експерименталната група са 69,5% и на-
раства с 9.88% при (р < 0,001), а в контролната група нарастват с 
3,63% при изходни данни 69,75%.

Изводи 

След проведената кинезитерапия с включен уред за респиратор-
на тренировка при болните се установи значим положителен ефект 
върху изследваните показатели на външното дишане като форсиран 
витален капацитет, форсиран експираторен обем за 1 секунда, върхов 
експираторен дебит и форсирания експираторен обем за една секунда 
като процент от  предвидената стойност.

Фиг. 4. Промяна във форсирания експираторен обем за една секунда (%) в 
хода на лечението
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Влияние на кинезитерапията върху
функционалните дейности и мускулната
сила на засегнатия горен крайник след прекаран
остър мозъчно-съдов инцидент  

Христо Христов 

Резюме
Цел: Да се приложи кинезитерапия, която включва прецизирани 

спрямо двигателното ниво средства и методики, да се проследи въз-
можния превантивен ефект върху развитието на болезнено рамо как-
то и да се отчете възможността за повлияване на функционалното 
възстановяване на горен крайник.

Методика: Проследени са 13 болни (12 мъже, 1 жена, средна възраст 
61 г.), разделени на експериментална (7 болни) и контролна група (6 бо-
лни), с увреда на централен двигателен неврон, които бяха проследени 
двукратно чрез Motricity index (MI) и Action Research Arm Test (ARAT). 
Методиката на кинезитерапия е изградена според тежестта на ин-
султа и стадиите на двигателно обучение. Процедурите с продължи-
телност 30-60 мин. са провеждани ежедневно в продължение на една 
седмица, след което продължават с 3-4 пъти седмично приложение. 

Резултати: След проведените процедури отчитаме благоприят-
ното повлияване върху мускулната сила (р<0,01) и функционалните въз-
можности на засегнатия горен крайник (p<0,01).

Заключение: Функционално насочената методика включваща сред-
ства с постепенно увеличаване на трудността води до по-изразен 
благоприятен ефект върху възстановяването на пациентите. Подо-
бряването на постуралния контрол има връзка с възстановяването на 
функцията на засегнатият крайник и с превенцията на болезнено рамо.

Ключови думи: двигателно обучение, инсулт
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The Influence of Physiotherapy on the Functional Activities 
and Muscle Strength of the Affected Upper Limb After
an Acute Cerebrovascular Accident

Hristo Hristov

Abstract
Aim To apply physiotherapy, which includes methodologies refined 

according to the motor level, to monitor the possible preventive effect on 
the development of painful shoulder as well as to consider the possibility of 
influencing the functional recovery of the upper limb.

Methods Thirteen patients (12 men, 1 woman, mean age 61 years), divided 
into an experimental (7 patients) and a control group (6 patients), with central 
motor neuron damage were followed up twice by Motricity index (MI) and 
Action Research Arm Test (ARAT). The physiotherapy methodology was 
constructed according to stroke severity and motor learning stages. Sessions 
lasting 30-60 min were administered daily for one week and then continued 
with 3-4 times weekly administration. 

Results After the sessions, we report a beneficial effect on muscle strength 
(p<0.01) and functional capacity of the affected upper limb (p<0.01).

Conclusion The functionally targeted physiotherapy with a gradual increase 
in difficulty leads to a more pronounced beneficial effect on the recovery of the 
patients. Improvement of postural control is related to restoration of function 
of the affected limb and prevention of painful shoulder.

Key words: motor learning, stroke

Увод

Развитието на болезнено рамо е мултифакторно обусловено и 
включва нарушения в ставно-мускулния интегритет и нарушения в 
резултат на неврологичната увреда. Налице е голямо разнообразие 
при докладването на честотата на болезнено рамо според различни-
те автори. Не e докрай изяснена ролята на сублуксацията в процеса, 
но е налице връзка между контрактурите, спастично повишения мус-
кулен тонус и болката в рамото. Съществува асоциация между болка-
та в рамо и тежестта на двигателния дефицит. Болезненото рамо 
при пациенти с хемипареза е труден за третиране проблем и затова 
е уместно да се прилагат мерките за превенция. Разнообразието от 
терапевтични подходи при болезнено рамо, изисква от терапевта 
по-задълбочено клинично мислене и индивидуален подход към пациен-
тите.
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Работната хипотеза е свързана с предположението, че използ-
ването на прецизирани кинезитерапевтични средства и методики 
спрямо нивото на двигателно възстановяване ще имат както пре-
вантивен ефект, така и ще стимулират възстановяването на функ-
цията на горен крайник.

Целта на проучването е да се приложи кинезитерапия, която 
включва прецизирани спрямо двигателното ниво средства и методи-
ки, да се проследи възможния превантивен ефект върху развитието 
на болезнено рамо както и да се отчете възможността за повлияване 
на функционалното възстановяване на горен крайник.

Методика

Проведеното от нас проучване е осъществено в МЦ ”Победа” – 
Варна, в отделение по физикална и рехабилитационна медицина и в 
УМБАЛ ”Света Марина” – Варна, в клиника по физикална и рехаби-
литационна медицина. Включени са 13 болни с увреда на централен 
двигателен неврон, които са проследени двукратно преди и след про-
ведени средно 30,31±28,5 процедури. Пациентите са разделени в две 
групи: експериментална (ЕГ) 7 броя и контролна (КГ) – 6 броя лица. И 
в двете групи преобладават мъжете, а средната възраст е 61,31±9,06 
(минимална възраст 51 г., максимална 75 години), съответно за ЕГ – 
62,00±10,12 и за КГ – 60,50±8,43. Давността от инцидента при ЕГ в 
дни е 22,29±16,81 докато при контролната група е 57,83±39,45. Кон-
тролната група лица са провеждали рехабилитация в Клиника по 
неврохирургия „Света Анна“ – Варна, Клиника по неврология „Света 
Марина“ – Варна, Медицински център „Победа“, Специализирана бол-
ница за рехабилитация „Термал”- к.к. Златни пясъци, Специализирана 
за рехабилитация „Тузлата”- Шабла и Специализирана болница за ре-
хабилитация „Поморие”- Поморие. Експерименталната група са про-
веждали назначената им кинезитерапия по време на болничния пре-
стой в рамките на 5-7 дни. 

Преобладаващите придружаващи заболявания са от страна на 
сърдечносъдова система и на опорнодвигателния апарат (общият 
брой е по- голям от броя на изследваните лица, тъй като част от 
пациентите са с няколко придружаващи заболявания).

Болните са подбрани по следните критерии след запознаване с 
проучването и подписване на доброволно информирано съгласие за 
участие в него:

Включващи критерии:
– пациенти с увреда на централен двигателен неврон със засягане 

на горен крайник;
– стабилно клинично състояние;
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– пациентите да са в състояние да разбират инструкциите и да 
изпълняват команди;

– да са във възможност да се концентрират за времето на проце-
дурата (между 40 и 60 минути);

– желание за активно и съзнателно участие от пациента и близ-
ките му.

Изключващи критерии:
– лица с налична атаксия или други церебеларни симптоми;
– лица с тежки деформации на опорнодвигателен апарат;
– лица с неконтролирана артериална хипертония, неконтроли-

ран захарен диабет, 3-ти и 4-ти функционален клас сърдечна недоста-
тъчност;

– пациенти, суспектни за деменция с наличие на по-малко от 23 
точки на Mini Mental Test;

– наличие на сензорна афазия.
За целите на проучването двукратно са проследени промените 

в мускулната сила чрез Motricity Index (MI) и специфичните проме-
ни във функционирането на горен крайник Action Research Arm Test 
(ARAT). 

Статистически методи

Всички променливи са обработени статистически чрез софтуера 
за статистическа обработка SPSS версия 19.0 за операционна система 
Windows. Данните са представени като брой (n), средни стойности 
(х) и стандартно отклонение. След анализ за нормалност на разпре-
деление на признаците е установена необходимост от прилагане на 
непараметрични статистически методи за сравняване на разпреде-
лението на признаците. При зависимите извадки е използван t-кри-
терий на Wilcoxon, а при независимите U-критерий на Mann-Whitney, 
с уровен на значимост p<0,05.

Методика на приложената кинезитерапия 

Кинезитерапията е индивидуално ориентирана, насочена за ре-
шаване на конкретни проблеми и адекватна на съответното двига-
телно ниво пациента. На практика това означава, че използваните 
двигателни дейности не са под или над възможностите на пациента. 
За избягване на патологичните модели на движение е проследяван на-
чина на извършване на движението. Патологичните модели се проя-
вяват при зададена твърде комплексна и трудна двигателна задача, 
когато липсва контрол на трупа за проксимална стабилизация или 
когато алинирането на сегментите на крайниците е неадекватно. За 
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да се избегне появата на патологични модели, двигателната задача 
се улеснява (например чрез по-голяма опорна площ, чрез разделяне на 
отделни прости движения, чрез асистиране, чрез мануална стабили-
зация от страна на терапевта и др.) [1,2]. Продължителността на 
отделната процедура варира от 30 мин. до 90 мин. в зависимост от 
състоянието и възможностите на пациента. Методиката е използ-
вана всеки ден в продължение на една седмица при започване на проце-
дурите, след което продължава с 3-4 пъти седмично приложение. Ме-
тодиката ни е съобразена и с препоръките на Barreca (2001), които са 
описани от Любенова Д, (2015, 2012). [3,4,6]. След оценка на тежестта 
на двигателните нарушения се формира индивидуална кинезитера-
певтична програма, съобразена с тежестта и конкретните дефици-
ти на всеки пациент [3,5]. Препоръките са разработени в зависимост 
от тежестта на парезата, определена според теста на Chedoke-
McMaster [7]. Прилага се поддържане на комфортна позиция, без болка 
при движение на горния крайник чрез правилното позициониране и 
подпомагане, докато е в покой и внимателна работа с горния крайник 
по време на функционални дейности; избягва се употребата на наду-
ваеми възглавници и ролки, които могат да допринесат за тъканно 
увреждане на рамото; използват се някои средства за външна помощ 
за горния крайник при стадии 1 и 2 (по Chedoke-McMaster); поставяне 
на горния крайник в различни позиции, които включват поставяне 
на ръката и дланта в рамките на зрителното поле на пациента; из-
ползват се някои средства за външна помощ, за да се предпази горния 
крайник по време на използване на инвалидна количка. За да се увеличи 
максимално функционалната независимост, пациентите с увреда на 
централен двигателен неврон с персистиращи моторни и сетивни 
дефицити и близките им трябва да се обучат на компенсаторни тех-
ники и адаптиране към околната среда, които дават възможност за 
изпълнение на важни задачи и дейности за по-малко засегнатият го-
рен крайник. Набляга се на протекцията на горен крайник – обучение 
на пациента да предпазва засегнатия горен крайник и да го придържа 
с другата ръка. Обучение в правилен захват и оптимална позиция при 
дейности в леглото, вкл. обръщане.

Резултати

Влияние на кинезитерапията върху мускулната сила

Повишаването на силата на мускулите вследствие на проведе-
ната кинезитерапията се дължи на физиологичните процеси, които 
действат в човешкия организъм по време на процедурата. Доказа-
но е чрез закона на Sherrington, че колкото по-голямо съпротивление 
трябва да преодолее даден мускул толкова повече моторни единици 
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трябва да се включат, т.е. по-голямо съпротивление – по-силен от-
говор. Трябва да се подчертае, че при активната кинезитерапия 
има аферентация към ЦНС и в последствие еферентация към за-
дадения стимул, което е по-важно при пациенти с увреда на ЦДН. 
Получените резултати от изследването за мускулна сила, отчетени 
с Motricity index са представени на таблица 1.

След обработката на резултатите се установява подобрение и в 
двете групи по този показател. При сравнение на началните и край-
ни стойности подобрението в ЕГ е средно 45,58 точки, а в КГ е 
средно 12 точки, а разликата от 33,58 точки е в полза на ЕГ.

При анализа на данните се установи, че в достъпната българ-
ска литература липсва отчитане на промяната на мускулната сила 
която да се оценява с MI. Това затруднява съпоставката между раз-
лични кинезитерапевтични методики, използвани в нашата страна 
и данните от настоящето проучване. В публикации от български 
автори установихме, че някои автори използват за отчитане на 
този показател мануално мускулно тестване.

Промяната в мускулната сила при пациенти след инсулт е про-
следено при пилотно проучване на Sallés L, et al., (2017) като е съпоста-
вена разликата в силата на горния крайник между рутинна мето-
дика и методика на Перфети. При рутинната методика крайният 
резултат е средно подобрение с 16 точки и 15,25 точки за експе-
рименталната. Също както при данните от нашето изследване, 
техните начални стойности на ЕГ са по-високи от тези на КГ. 
Авторите отчитат подобрение на силата въпреки, че използваната 
от тях 10-дневна методика е неврокогнитивна и насочена предимно 
към сензомоторно възстановяване, а не целенасочено третиране на 
сила [10].

Таблица 1. Промени в мускулната сила изследвана чрез Motricity index
(в точки)

Показател Група Х1±sd Х2±sd Х2- Х1

ЕГ 20,71±27,7 66,29±30,8* 45,58

MI р 0,512 0,029 0,066

КГ 9,33±14,5 21,33±17 12

р – определено чрез непараметричен анализ Mann-Whitnеy test за независи-
ми извадки;*- р<0,05 определено чрез непараметричен анализ Wilcoxon за зависими 
извадки
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Трябва да се отбележи, че разработената от нас методика също 
не е с цел повишаване на мускулната сила. Данните от нашето из-
следване потвърждават резултатите на Sallés L, et al., (2017), като 
смятаме, че най- вероятното обяснение е, че активното участие и 
подобряването на сензомоториката водят до по-активно включване 
на горния крайник в ежедневието и от там благоприятното повли-
яване върху мускулната сила [10].

Влияние на кинезитерапията върху функционалните
дейности на горен крайник

Основна задача за подобряването на качеството на живот на 
пациентите е подобряване на функционалните възможности на 
горният крайник. Това е сложен процес, който включва в себе си дос-
та компоненти. Ние смятаме, че основна роля за възстановява-
нето играят принципите на двигателно обучение. Един от тях е 
специфичност на въздействие т.е. за да се постигне функционално 
подобрение в дадено умение, е необходимо да се тренират дейности 
най-близки до съответното умение. Не е желателно приложението 
на просто поредица от упражнения, а цялостната насока на терапия-
та да е функционално ориентирана.

При началното изследване се откроява разликата между двете 
групи като по-добри резултати показва ЕГ. В края на проучването 
прави впечатление голямата разлика между началното и крайно из-
следване при ЕГ – 27,6 точки, а при КГ то е само 3,5 точки.

Ние смятаме, че подобрението в ЕГ се препокрива с резулта-
тите получени и от изследването на Duff S, et al., (2003) за хвата-
телните и функционални дисфункции при пациенти с неврологични 
увреди [8]. 

Таблица 2.  Промeни във възможностите за функционалните дейности на 
горен крайник, обективизирани чрез Action Research Arm Test (в точки)

Тест Група Х1±sd Х2±sd х2- х1

ARAT

ЕГ

р

8,43±12,7

0,082

36±27,4*

0,047

27,6±22,3

0,073

КГ 0 3,5±6,1 3,5±6,1

р – определено чрез непараметричен анализ Mann-Whitnеy test за независими 
извадки; * – р<0,05 определено чрез непараметричен анализ Wilcoxon за зависими 
извадки
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Подобряването на контрола на горния крайник и постуралния 
контрол имат отношение към хватателната функция на ръката, 
но не са задължително условие. Функционално насочените задачи по-
стигат по- добри резултати за подобряването на функцията т.е. 
възстановявянето на функцията на рамото увеличава използването 
на горния крайник. 

Считаме, че получените резултати от ARAT имат отношение 
към подобрената волева абдукция в раменна става при ЕГ. Тъй 
като тя е определяща за функционирането на горен крайник от 
гледна точка на осъществявания неврален контрол на проксимални 
и дистални сегменти се придържаме към мнението, че е налице 
зависимост на контрола върху сегментите, дистално от лакътна 
става, от абдукцията в раменна става [9].

Подобрението по този показател допринася за увеличаване на 
диапазона на обхват при пресягане и достигане и по този начин уле-
снява по-интензивното използване на горния крайник в самостоя-
телно изпълняваните ежедневни дейности.

Мнението ни е, че за по-добрите резултати за функцията на ра-
мото в ЕГ, влияние е оказала приложената методика, включваща уни-
латерални, билатерални двигателни задачи, както и реципрочни 
упражнения за подобряване на координацията между двата крайника.

По време на работа сме степенували всяка задача по трудност 
с цел да се затрудни или улесни изпълнението и. Според нас само 
активното участие на пациентите в кинезитерапевтичната проце-
дура, която е съобразена с неговите възможности и потребности, би 
довело до подобряването на неговите функционални възможности. 
Това е една от основните разлики с рутинната кинезитерапия.

Изводи 

Кинезитерапевтичната методика, базирана върху оптималното 
алиниране на раменна става по време на движение (пасивно и актив-
но), независимо от изходното  положение, без акцент върху макси-
малния възможен обем, има превантивен ефект върху оплакванията 
от болка в рамото. Функционално насочената методика включваща 
средства с постепенно увеличаване на трудността води до по-изра-
зен благоприятен ефект върху възстановяването на пациентите. 
След проведените процедури отчитаме благоприятното повлияване 
върху мускулната сила и функционалните възможности на засегнатия 
горен крайник.



Спорт и наука, кн. 3, 4/2022  149

Литература

1. Григорова-Петрова К. Проучване влиянието на ранна кинезитера-
пия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Дисертация, НСА, 
София, 2015

2. Григорова-Петрова К, Любенова Д. Методика на ранна кинези-
терапия при болни с исхемичен мозъчен инсулт. Спорт и Наука. 
2015;5:138-149

3. Любенова Д, Титянова Е. Принципи на съвременната неврорехаби-
литация, Невросонология и мозъчна хемодинамика. 2012;8 (1): 45-55

4. Любенова Д. Теоретични основи на съвременната кинезитера-
пия. В: Любенова Д,Кинезитерапия при функционални нарушения 
на горния крайник след мозъчен инсулт, „БЕТАПРИНТ-Петрови и 
Сие”СД, София 2015,7-13, 29-41

5. Любенова   Д.   Кинезитерапия при мозъчен инсулт. В: Любенова 
Д. под ред. Кинезитерапия при нервни и психични болести, София 
2011, 40-41

6. Barreca S, Bohannon R, Charness A, et al. Management of the post-
stroke hemiplegic arm and hand: treatment recommendations of the 2001 
consensus panel, Heart and Stroke of Ontario, Canada, 2001

7. Cowland P, Stratford P, Ward M, et al. Measuring physical impairment 
and disability with the Chedoke-McMaster Stroke Assesment. Stroke. 
1993;24(1):58-63

8.  Duff S. et al. Learning of grasp control in children with hemiparetic cerebral 
palsy. Dev Med Child Nerol. 2003; 45:746-787

9. Ellis M, Sukal-Moulton T, Dewald J. Progressive shoulder abduction loading 
is a crucial element of arm rehabilitation in chronic stroke. Neurorehabil 
Neural Repair. 2009;23:862-869. http://emedicine.medscape.com/
article/328793

10. Sallés L, Martín-Casas P, Gironès X, et al. A neurocognitive approach 
for recovering upper extremity movement following subacute stroke: a 
randomized controlled pilot study. J Phys Ther Sci. 2017;29:665-672. 
doi: 10.1589/jpts.29.665. Epub 2017 Apr 20. PMID: 28533607; PMCID: 
PMC5430270.

За контакт:
Христо Христов
Катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“
Национална спортна академия „В. Левски“
e-mail: svlukakrimski@abv.bg



150  Спорт и наука, кн. 3, 4/2022

СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2022

Подобряване качеството на живот на пациенти
преживели рак на гърдата с приложението
на специализирана програма за домашна кинезитерапия  

Михаела Митова

Резюме
Цел Да се проучат възможностите за комплексното въздействие 

на специализирана методика по кинезитерапия (КТ) при пациенти след 
лечение на рак на млечната жлеза в късен следоперативен стадий.

Методика Изследването е проведено с 30 жени оперирани преди 
най-малко  6 месеца и посещавали 10-дневния курс на лечение в „СБР-НК” 
ЕАД, град Банкя. Участниците изпълняват предварително подготвен 
комплекс от специализирани упражнения по-добряващи обема на дви-
жение и мускулната сила в засегнатия горен крайник, възможностите 
за извършване на дейности от ежедневието (ДЕЖ) и подобряване на 
цялостното им качество на живот. Резултатите се отчитат чрез по-
пълване на специализирания въпросник EORTS QLQ-BR23. 

Резултати След проведеното проучване се установява, че всички 
пациентки изпитвали затруднения при извършване на ДЕЖ и влоше-
но качество на живот, се повлияват положително от приложението 
на специализираната програма за домашна рехабилитация. Заключение 
Изследванията показват, че редовната физическа активност може да 
подобри преживяемостта на болните, те са с по-нисък риск от рециди-
ви, от съпътстващи заболявания и смърт сравнено с тези, които са по-
малко активни, независимо от етапа на заболяването им. Необходими 
са допълнителни проучвания на приложението на домашна кинезитера-
певтична програма при пациенти преживели рак на гърдата.

Ключови думи: домашна кинезитерапия, качество на живот, рак 
на гърдата
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Improving the Quality of life of Breast Cancer Survivors 
after Specialized home-exercise program 
Michaela Mitova

Abstract
Aim To explore the impact of a specialized physiotherapy protocol in 

breast cancer survivor patients in the chronic postsurgical phase. 
Methods The study was conducted with 30 women who have underwent 

breast cancer treatment no less than 6 months ago and that have attended the 
10-day course of treatment at the “SRH-NC” EAD, Bankya. They performed a 
certain set of specialized exercises aimed to improve their range of motion and 
muscle strength in the affected upper limb, their ability to perform activities of 
daily living (ADL) and improving their overall quality of life (QL). The results 
are reported by completing the specialized EORTS QLQ-BR23 questionnaire.

Results We found that all breast cancer survivors experiencing difficulties 
in performing ADL and reduced QL were positively affected post application of 
the specialized home-exercise re-habilitation program.

Conclusion Research shows that regular physical activity can improve the 
survival of pa-tients, they have a lower risk of cancer recurrence, co-morbidities 
and death compared to those who are less active, regardless of the stage of their 
disease. Further studies of the application of a home PT program in breast 
cancer survivors are needed.

Key words: breast cancer, home-exercise physiotherapy program, quality 
of life

Увод
 
Ракът на гърдата е най-разпространеният вид рак при жени-

те по света. След лечението пациентите страдат от странични 
ефекти и имат различни нужди от рехабилитация, което означава, 
че индивидуализацията е от съществено значение за оптималната 
рехабилитация. Напредъкът в диагностицирането, лечението и гри-
жите за пациентите с рак на гърдата удължава живота, което по-
ставя нови предизвикателства пред системата на здравеопазването 
по отношение на това как да подкрепи пациентите, за да постигнат 
оптимална рехабилитация. Усложняващ фактор са разнородните ре-
хабилитационни нужди на жените, лекувани от рак на гърдата [3]. 

Често съобщаваните последици от заболяването и/или лечение-
то са болка, лимфедем, умора, депресия и влошено качество на жи-
вот. Не бива да се пренебрегват и психосоциалните последици, като 
например намалените социални контакти и дистрес, както и труд-
ностите при възобновяване на функционалните дейности и социал-
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ните роли. Пациентите с рак на гърдата могат да имат нужда от 
физическа, психологическа и социална рехабилитация и са необходими 
повече изследвания, за да се определи оптималният начин за подкрепа 
в новата им житейска ситуация [2,6]. 

За да се оптимизира физиотерапията, е необходим индивидуа-
лен подход според специфичните нужди на всяка пациентка. Въпреки 
това индивидуалният подход с акцент върху това „кой от какво се 
нуждае и кога“ рядко се прилага в клиничната практика и научните 
изследвания. В рехабилитацията на онкоболни проспективното на-
блюдение се определя като проактивен подход за периодично изслед-
ване на пациентите и осигуряване на текуща оценка по време на и 
след лечението на заболяването, често при липса на инвалидност, за 
да се даде възможност за ранно откриване и намеса при физически ус-
ложнения, за които е известно, че са свързани с лечението на рака [5]. 

Работната хипотеза е свързана с предположението, че прилага-
нето на специализирана методика на кинезитерапия при пациенти 
след лечение на рак на гърдата може да повлияе положително върху 
функционалното им състояние.

Целта на нашето проучване беше да се проучи въздействието на 
специализиран физиотерапевтичен протокол върху качеството на 
живот при пациенти, преживели рак на гърдата, в хроничната следо-
перативна фаза.

Методика

Проучването беше проведено с 29 жени, лекувани по повод рак на 
гърдата преди не по-малко от 6 месеца, които са посещавали 10-дне-
вен курс на лечение в “СБР-НЦ” ЕАД, Банкя. Контингентът е разде-
лен на две групи – експериментална (22 жени) и контролна група (7 
жени) според включващи и изключващи критерии. Експериментална-
та група (ЕГ) е изпълнявала набор от специализирани упражнения и 
в домашни условия, целящи да подобрят обхвата на движение и мус-
кулната сила на засегнатия горен крайник, способността им да из-
вършват дейности от ежедневието и да подобрят цялостното си 
качество на живот. На всички жени от експерименталната група е 
предоставена безплатно книжка с упражнения и методични указания. 
Контролната група (КГ) е изпълнавала обичайната си дневна двига-
телна активност. 

Болните са подбрани по следните критерии след запознаване 
с проучването и подписване на доброволно информирано съгласие за 
участие в него:

Включващи критерии:
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	Мотивирани за провеждане на кинезитерапевтични процеду-
ри в домашни условия.

Изключващи критерии:
	Неврологични и/или ставни заболявания, които могат да въз-

препятстват  изпълнението на процедурите и провеждането на из-
следванията;

	Изразени когнитивни нарушения и психични отклонения;
	Нежелание да изпълняват процедурите по кинезитерапия.
Резултатите са отчетени след попълване на въпросника EORTS 

QLQ-BR23. Изследванията за качеството на живот са проведени пре-
ди първата и след десетата процедура по кинезитерапия в санато-
риума и на първата година след провеждана домашна рехабилитация 
по нашата кинезитерапевтична програма. На всички пациенти от 
експерименталната група е предоставена книжка с упражненията и 
методически указания за провеждането им.

Методика на кинезитерапия 

Упражненията включени в нашата методиката за домашна ре-
хабилитация са насочени да въздействат върху най-често срещаните 
усложнения при пациенти преминали лечение за рак на млечната жле-
за и бяха фокусирани върху подобряване функцията на засегнатата 
раменна става, възстановяване на общото здравословно състояние и 
намаляване на риска от или намаляване на лимфедем. Навременното 
прилагане на физическа активност за намаляване на риска от лим-
федем и нарушенията в подвижността на горния крайник се препо-
ръчва. Често обаче пациентите биват насочени към  следоперативна 
рехабилитация след като уврежданията и функционалните ограни-
чения вече са се развили. Преглед на съвременната литература раз-
крива, че изпълнението на упражнения нито влошава съществуващия 
лимфедем, нито се асоциира със значително увеличение на риска за 
появата му. 

Упражненията включени в материалите предоставени на паци-
ентките от експерименталната група бяха съобразени със състояни-
ето им. Целта на програмата е пациента постепенно да се върне 
към обичайните за него дейности от ежедневния живот и дейности 
в свободното време, въз основа на нивото на общото му здравословно 
състояние преди диагнозата и специфичните странични ефекти от 
лечението. В програмата за домашна рехабилитация са включени са 
упражнения за увеличаване обема на движение, упражнения за гъвка-
вост и общоукрепващи упражнения. На пациентите бяха дадени на-
соки изпълнението на упражненията да е с умерена интензивност и 
да не се допуска да усещат болка, пулсиране или тежест в засегнатата 
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ръка по време на или след тренировка, дори ако няма доказателства 
за лимфедем. Дадохме също така насоки за прилагане на обучение за 
подобряване на стойката за предотвратяване на постурални нару-
шения и мускулен дисбаланс и за включване на аеробни тренировки с 
умерена интензивност за подобряване състоянието на сърдечно-съ-
довата система и качеството на живот и за намаляване на умората, 
свързана с проведената химиотерапия според възможностите и же-
ланието на пациентките. 

Упражненията, използвани в комплекса за домашна рехабилита-
ция обхваща широк спектър от терапевтични задачи като включ-
ва по-конкретно релаксиращи упражнения, упражнения за гъвкавост, 
за укрепване на организма, упражнения срещу дозирано съпротивле-
ние и поредица от упражнения за подпомагане на лимфния дренаж. 
Комплекси от упражнения са описани в голям брой публикации. Няма 
конкретна комбинация или последователност от упражнения, която 
да е доказано, по-добра от друга. Критичен обзор на литературата 
преди десетилетие показва, че ефективността на комплексите от 
упражнения за лимфен дренаж е основана предимно на клинични на-
блюдения и мнения на опитни практици.

При пациенти с онкологични заболявания се препоръчва да бъдат 
насочени към медицинска рехабилитация, включваща редовна физи-

Графика. 1. Рехабилитационен модел за пациенти с карцином на млечната 
жлеза. [3]
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ческа активност и упражнения възможно най-рано след поставяне 
на диагнозата. По време на лечението и след него на пациентите се 
препоръчва да бъдат възможно най-активни физически, независимо 
от тежестта и вида на прилаганото лечение и неговите последици. 
Препоръчва се физическата активност при пациенти с онкологични 
заболявания да бъде планирана, структурирана, дозирана, повтаряща 
се, в аеробен режим, след диагностициране на функционалните карди-
ореспираторни параметри, в режим на субмаксимално натоварване, с 
дозирани и постепенно увеличаващи се упражнения и съпротивление.

Резултати

В края на проучването установихме, че пациентите от двете 
групи се повлияват положително след проведените кинезитерапев-
тични процедури, но в различна степен.

Участниците в проучването, които са били част от експеримен-
талната група, са показали подобрение в тежестта на симптомите, 
свързани с усложненията, включващи ръката от засегнатата страна, 
като болка, затруднено движение на ръката в пълен обхват на движение 
и намалена сила за извършване на дейности от ежедневието. (Фиг. 1).

Установява се постепенно намаляване на броя точки и при двете 
групи, по-добре изразено при ЕГ от средно 35,9 т. до 16,2 т. (разлика 
от средно 19,7 точки), докато при КГ разликата между началното и 
крайното изследване е  средно 12,7 т. Не се установява междугрупова 
значимост.

Наблюдават се подобрения в перспективата на пациентите за 
бъдещето, като те стават по-малко притеснени и се радват по-ак-
тивно на живота. (Фиг. 2).

Фиг. 1. Промяна в средните стойности в начина на извършване на дейност-
ите от ежедневния живот в хода на лечението при двете групи
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И при двете групи след едногодишно проследяване се установява 
нарастване на броя точки от въпросника за качество на живот, като 
при ЕГ отчитаме средна разлика 27,3 т., а при КГ средната разлика е 
28,6 т. Не се установява междугрупова значимост.

Промяната, която пациентите преживяват в начина, по кой-
то възприемат собственото си тяло, също значително се промени в 
положителна насока след редовното извършване на физическа актив-
ност. (Фиг. 3).

Средните разлики в началото и в края на проучването при ЕГ са 
17,8 т., а при КГ са 29,8 т. Установява се вътрегрупова значимост от 
р < 0.05 в ЕГ в началото и в средата на изследването и от р < 0.01 в 
ЕГ в началото и в края на изследването.

Фиг. 2. Промяна в средните стойности в нагласата за бъдещето при болни-
те от двете групи в хода на лечението

Фиг. 3. Промяна в средните стойности в начина на възприемането на собст-
веното тяло при болните от двете групи  в хода на лечението
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За пациентите с онкологични заболявания се препоръчва насочва-
не към медицинска рехабилитация, включваща редовна физическа ак-
тивност и упражнения възможно най-рано след поставяне на диагно-
зата. По време на лечението и след него на пациентите се препоръчва 
да бъдат възможно най-активни физически, независимо от тежестта 
и вида на прилаганото лечение и неговите последици. За пациентите 
с онкологични заболявания по време на и след лечението на рака се 
препоръчват физически упражнения като специфична форма на физи-
ческа активност за подобряване на физическото състояние, мускулна-
та маса и сила, кардиореспираторния капацитет, качеството на жи-
вот, поносимостта към химиотерапия, преживяемостта, контрола 
на туморната умора, тревожността и депресията. Индивидуалната 
програма за физически упражнения за пациенти с онкологични забо-
лявания трябва да бъде разработена от рехабилитационен екип под 
ръководството на лекар специалист по физикална и рехабилитацион-
на медицина в консултация и сътрудничество с лекуващия онколог, 
кардиолог и пулмолог за оценка на физическото състояние и индивиду-
алните възможности и нужди на пациента. Индивидуалните нужди 
от рехабилитация на онкологичните пациенти се определят от вида 
на рака, вида на проведеното лечение, съпътстващите заболявания 
или уврежданията, които могат да бъдат следствие от операция, 
химиотерапия, лъчетерапия или хормонална терапия. Препоръчва се 
физическата активност при онкоболните да бъде планирана, струк-
турирана, дозирана, повтаряща се, в аеробен режим, след диагности-
циране на функционалните кардиореспираторни параметри, в режим 
на субмаксимални упражнения, в стационарно състояние, с дозирани и 
постепенно увеличаващи се упражнения и съпротивление [1,2]. 

Проучвания фокусиращи се върху предоставянето на информация 
за физическа активност в домашни условия по имейл сред оцелелите от 
рак на гърдата показват, че този начин на предоставяне на материали 
също е ефективен, показвайки подобрение с мотивационна готовност 
за извършване на упражнения, за прилагане на диета, подобрение в емо-
ционалното функциониране, намаляване на депресията и значителни 
разлики в нивата на физическа активност. Проучвания разглеждащи 
ефективността на домашните интервенции прилагащи различни ре-
жими на ходене показват, че те са ефективни за увеличаване на нивата 
на физическа активност, за намаляване на умората и подобряване на 
качеството на живот. Домашните програми са ефективни за подо-
бряване на физическата активност сред преживелите рак на гърдата, 
които са завършили първична терапия за заболяването. Програмите  
включващи различни режими на ходене, също предлагат удобна и дос-
тъпна опция за жени, които желаят да увеличат нивата си на физиче-
ска активност и да поддържат здравословен начин на живот [4]. 
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Заключение

След прилагането на специализираната домашна рехабилита-
ционна програма пациентите, които са изпитвали затруднения при 
извършване на дейностите от ежедневния живот и са имали нама-
лено качество на живот, са повлияни положително по отношение 
на самочувствие, себеоценка, тревожност и нагласа към бъдещето в 
сравнение с болните от контролната група.
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Методика на кинезитерапия при болезнено
рамо след преживян мозъчен инсулт  

Христо христов

Резюме
Неврорехабилитацията основана на доказателства е комплексна 

интервенция за пациенти с остри и хронични заболявания на централ-
на и периферна нервна система. Изградихме нашата методика на база-
та на е био-психо-социалния модел залегнал в Международната класи-
фикация на функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ). Тя 
предлага гъвкава рамка, подробно и цялостно описание на категориите 
и е подходяща за научно-изследователска работа чрез осигуряване на 
рамка или структура за интердисциплинарни изследвания в областта 
на уврежданията, предоставяйки също така възможност за сравняване 
на резултатите от тези изследвания. Според модела на уврежданията 
включените от нас тестове за оценка са разделени на ниво структу-
ра и функциониране на тялото, ниво дейности и ниво участие в об-
ществения и социален живот. След задълбочено проведено проучване на 
наши и чуждестранни източници, ние изготвихме, приложихме наша 
специализирана методика за пациенти, обхващаща едномесечен период 
на възстановяване. Методиката ни е съобразена с международните из-
исквания за прилагане на неврологична кинезитерапия.

Ключови думи: неврорехабилитация, мозъчен инсулт, болка в ра-
мото

Methodology of Physiotherapy for Post-Stroke
Shoulder Pain

Hristo Hristov

Abstract
Evidence-based neurorehabilitation is a complex intervention for patients 

with acute and chronic diseases of the central and peripheral nervous system. 
We have designed our methodology on the basis of the biopsychosocial model 
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set out in the International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF). It offers a flexible framework, a detailed and comprehensive description 
of the categories, and is suitable for research work by providing a framework or 
structure for interdisciplinary research in the field of disability, also providing 
the opportunity to compare the results of these studies. According to the 
disability model, our included assessment tests are divided into the level of body 
structure and functioning, the level of activities, and the level of participation 
in community and social life. After a thorough study of our own and foreign 
sources, we have prepared, applied our own specialized methodology for patients 
covering a one-month recovery period. Our methodology is in accordance with 
international requirements for the application of neurological physiotherapy.

Key words: neurorehabilitation, stroke, painful shoulder

Увод

Приложената методика на кинезитерапия е индивидуално ори-
ентирана, насочена за решаване на конкретни проблеми и адекват-
на на съответното двигателно ниво пациента. На практика това 
означава, че използваните двигателни дейности не са под или над 
възможностите на пациента.

В настоящата работа сме се съобразили с някои основни принци-
пи:

1. Избягвани се спастични модели на движение;
2. Търсено е оптимално ниво на двигателна дейност;
3. Спазени се основните принципи на двигателното обучение:
– активно участие (възможно най-рано);
– по-често прилагане (включване на дейности в различна обста-

новка);
– целенасочено (да се поставят смислени за пациента цели като 

се отчитат обичайните дейности, извършвани преди заболяване-
то, т.е. движения близки до предишния опит);

– дейности с вариации (извършване на двигателната дейност 
в различни варианти, ситуации и условия).

Въз основа на тези принципи приложението в настоящата мето-
дика включва следните особености:

За постигане на оптимално ниво на двигателна дейност според 
стадиите на двигателно обучение са използвани: При когнитивен 
стадий – асистирано движение, вербални инструкции и демонстра-
ции като терапевтът позволява инициирането на движението за 
постигане на реедукация и двигателно обучение. При асоциативен 
стадий, минимално или изцяло без асистиране, но терапевтът е бли-
зо до пациента за да предотврати евентуални рискови ситуации. 
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При автономен стадий – терапевтът коригира от дистанция, а 
пациентът изпълнява самостоятелни двигателни задачи.

За избягване на патологичните модели на движение е проследя-
ван начина на извършване на движението. Патологичните модели се 
проявяват при зададена твърде комплексна и трудна двигателна 
задача, когато липсва контрол на трупа за проксимална стаби-
лизация или когато алинирането на сегментите на крайниците е 
неадекватно. За да се избегне появата на патологични модели, дви-
гателната задача се улеснява (например чрез по-голяма опорна площ, 
чрез разделяне на отделни прости движения, чрез асистиране, чрез 
мануална стабилизация от страна на терапевта и др.)

Продължителността на отделната процедура варира от 30 до 
90 мин. в зависимост от състоянието и възможностите на паци-
ента. Методиката е използвана всеки ден в продължение на една 
седмица при започване на процедурите, след което продължава с 3-4 
пъти седмично приложение.

Методиката ни е съобразена и с препоръките на Barreca (2001), 
които са описани от Любенова Д, (2015, 2012) [3,4,6]. 

След оценка на тежестта на двигателните нарушения се фор-
мира индивидуална кинезитерапевтична програма, съобразена с те-
жестта и конкретните дефицити на всеки пациент [ 3 ] . Препо-
ръките са разработени в зависимост от тежестта на парезата, 
определена според теста на Chedoke-McMaster [7].

При пациенти с тежки двигателни, сетивни и функционални 
дефицити на засегнатият крайник (по-малко от 4-ти стадий по 
Chedoke- McMaster) се прилага:

А. Поддържане на комфортна позиция, без болка при движение на 
горния крайник.

– Набляга се на правилното позициониране и подпомагане, до-
като е в покой и внимателна работа с горния крайник по време на 
функционални дейности;

– Да се избягва употребата на надуваеми възглавници и ролки, 
които могат да допринесат за тъканно увреждане на рамото. Използ-
ване на някои средства за външна помощ за горния крайник при 
стадии 1 и 2 (по Chedoke-McMaster);

– Поставяне на горния крайник в различни позиции, които 
включват поставяне на ръката и дланта в рамките на зрително-
то поле на пациента;

– Използване на някои средства за външна помощ, за да се 
предпази горния крайник по време на използване на инвалидна колич-
ка.
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Б. За да се увеличи максимално функционалната независимост, 
пациентите с увреда на ЦДН с персистиращи моторни и сетивни 
дефицити и близките им трябва да се обучат на компесаторни тех-
ники и адаптиране към околната среда, които дават възможност за 
изпълнение на важни задачи и дейности за по-малко засегнатият го-
рен крайник.

При пациенти с умерени увреждания (с резултат 4-ти стадий 
или по-голям по Chedoke-McMaster) се прилага:

1. Включване на повтарящи се, интензивни нови задачи, които 
провокират пациентът да придобие необходимите двигателни уме-
ния за използване на засегнатия горен крайник по време на функцио-
нални задачи и дейности;

2. Участие и двигателно обучение, включително с използването 
на зрителния контрол [4,6].

Цел, задачи и средства на приложената кинезитерапия 

Цел на кинезитерапията:
Постигане на максимално възможно функционално възстановя-

ване, подобряване качеството на живот на пациентите след увреда 
на централен двигателен неврон и предпазване от усложнения.

Задачи на кинезитерапията:
Краткосрочни задачи:
o Запазване и подобряване на функционалнатаподвижност в за-

сегнатите крайници;
o Стимулиране и/или улесняване на активните движения за оп-

тимален двигателен контрол;
o Повишаване на независимостта при функционални дейности, 

свързани със самообслужване;
o Превенция на болката в рамото;
o Обучение на пациента за правилно извършване на автоасисти-

рани упражнения;
o Обучение на близките и обслужващия персонал в правилното 

позициониране и подпомагане на пациента;
o Подобряване на емоционалния тонус и нормализиране на пси-

хичните реакции.
Дългосрочни задачи:
o Запазване и подобряване на постигнатите резултати;
o Увеличаване на функционалните възможности;
o Подобряване на проксималната стабилност на горния крайник;
o Стабилизиране на постуралния контрол в статика и динамика;
o Подобряване качеството на живот.
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Изборът на средствата зависи от определените дефицити, 
нужди и очаквания на пациента. В това изследване се комбинират и 
прилагат средства и подходи за решаване на конкретните задачи 
за постигане на предотвратяване на усложненията в рамо, а при 
вече налични повлияване на оплакванията както и постигане на по-
високо ниво на възстановяване за подобряване качеството на живот.

Средства за предотвратяване на развитието на болезнено рамо, 
предимно с превантивен характер: позициониране, което е описано 
и в брошура за обучение на близките с хемипарез, допълнителни сред-
ства при пациенти в 1-2 стадий или пациенти с визуално отчетена 
сублуксация – митела (крайника се поставя в неутрална позиция спря-
мо флексия и екстензия в РС и в лека вътрешна ротация до трупа, 90° 
флексия в лакътната става и неутрална позиция китка и пръсти и се 
фиксира на врата като близките на болния се обучават да го поста-
вят  правилно).  Протекция  на  горен крайник – обучение  на пациен-
та да предпазва засегнатия горен крайник и да го придържа с другата 
ръка. Обучение в правилен захват и оптимална позиция при дейности 
в ежедневието.

Средства за поддържане на еластичността на меки тъкани от раз-
лични изходни положения в комбинация със сензорна тренировка за 
активно осъзнаване на посоката на движение, скоростта и обема:

Пасивни движения – в настоящата работа е обърнато специално 
внимание и са използвани някои особености при извършването на па-
сивни движения в раменна става:

- За захвата се използват двете ръце на терапевта, като 
едната контролира движенията на лопатката, а другата прид-
вижването на хумеруса като по този начин може да се контролира 
чрез тракция, ротация, елевация или депресия оптималната мо-
ментна позиция на главата на хумеруса спрямо гленоидалната ямка;

– Движението да е безболезнено и да не се извършва като пре-
местване на дълъг лост, а се отчита реакцията не само в механиката 
на ставите, но и от страна на тялото и долния крайник;

– При нужда мануално се поддържа оптималното алиниране на 
ставата по време на движение независимо от изходното положение;

– Приложението на пасивни движения не е насочено към увелича-
ване на обема на движение. По време на изпълнението е изисквано 
от пациента активно осъзнаване на посоката на движение, ско-
ростта и обема;

– Всички пасивни движения са извършвани до обема с налично 
оптимално алиниране в гленохумерална става;

– Избягвани са пасивни движения над 90° в раменна става от из-
ходно положение тилен лег.
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Автоасистирани движения – прилагат се за обучение в движения 
с минимален риск от травматизъм в раменната става, най-често с 
кръстосани пръсти. При нарушен скапуло-хумерален ритъм се из-
бягва самостоятелното автоасистирано повдигане на засегнатия 
крайник в раменна става над 90°, поради риск от травматизъм и 
развитие на болезнено рамо.

Средства за подобряване на стабилността в раменна става – движения в 
затворена кинетична верига за горен крайник (движението се извърш-
ва от проксималния сегмент при фиксиран дистален сигмент) като 
постепенно се увеличава трудността чрез промяна на изходното по-
ложение. Търси се подобряване на постуралния контрол докато горен 
крайник е в опора (с флектирана или екстензирана лакътна става).

Средства за подобряване на волевия контрол –  включват се упраж-
нения в полузатворена кинетична верига за горен крайник, като се 
набляга на оптималния отговор от страна на тялото и се стимули-
рат и/или улесняват проактивни стратегии. Постепенно включване 
на упражнения в отворена кинетична верига като трудността се 
увеличава чрез промяна на изходното положение (тилен лег, седеж, 
стоеж, ходене) или включване на едновременно изпълнение на двига-
телни задачи.

Средства за подобряване на постуралния контрол в различни ан-
тигравитационни позиции. Използвани са средства за оптимален 
постурален контрол от различни изходни положения, описвани и от 
други автори [1, 2].

– в седеж – специално внимание се обръща върху постигането на си-
метричност на тялото и/или корекция на позата чрез стимулация и тре-
нировка за постигане на постурална стабилност. Отчита се перцептуалното 
възприятие и дали при стимул са налице оптимални автоматични реакции. 
Използва се тактилен стимул чрез захват върху стернум, лумбален, тора-
кален дял на гръбначния стълб или глава. Усложнява се чрез включване на 
движения например запазване на стабилна позиция, докато се извършват 
аксиални ротации (поглед над едното и другото рамо);

– стимули за реакция на опора за горни и долни крайници, които 
могат да бъдат зрителни, вербални или тактилни (напр. „Погледни надолу“ 
за улесняване на флексията в тялото или „Погледни нагоре“ за улесняване 
на екстензията.);

– стимулиране на постурални реакции – пренасяне на тежестта с и без 
опора на горни крайници (напред, настрани, назад, диагонално, следи се за 
оптимална реакция от страна на тялото), движения на тялото спрямо 
горните крайници, които са в опора (напред, назад, ротации, диагонално), 
с прекръстосване на единия и другия крак. Зрителна, вербална или тактил-
на стимулация за прехвърляне на тежестта напред с/без наклон на тялото 
или с/без достигане до пода;
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- Дейности с горен крайник от седеж пред маса, стимулация и трени-
ровка на повърхностна и дълбока сетивност.

Средства за подобряване на динамичния контрол и преместването 
на тялото (трансфериране) от различни изходни положения (изпра-
вяне до седеж, седеж-стоеж, ходене и др.). Индиректно стимулиране 
контракциите на коремна мускулатура чрез движения с глава, горен и 
долен крайник.

За постигане на подобряване на извършваните движения в раз-
лични условия на околната среда са използвани и уреди.

Представяме специализираните средства за 1-2 стадий и при-
мерен комплекс за стадий 3-4, определени чрез Chedoke-McMaster 
Stroke Assessment.

При стадий 1 – 2

1. И.п. тилен лег – флексия в рамото, терапевтът извършва 
флексия в рамото в сагиталната равнина с бавно темпо без да 
превишава 90° или да предизвиква болка. Лакът, китка и пръсти в 
неутрална позиция.

2. И.п. тилен лег – флексия в рамото в равнината на скапулата, 
терапевтът извършва пасивна флексия в рамото до 90° без да предиз-
виква болка с бавен темп

3. И.п. тилен лег – абдукция в рамото, терапевтът извършва 
пасивна абдукция в рамото до 90° без да предизвиква болка, следи 
дали се изчерпва движението на лопатката.

4. И.п. тилен лег – пациентът извършва автоасистирано фле-
ксия в рамото до 90° или без болка, като с незасегнатата страна 
захваща захваща засегнатата и извършва движението

5. И.п. тилен лег-пациентът извършва автоасистирано фле-
ксия в рамото до 90°, задържа в тази позиция и започва да описва 
кръгове върху тавана с малък диаметър

Ако пациента е показан да заема различни позиции:
1. И.п. – страничен лег на незасегнатата страна, терапевтът из-

вършва пасивна мобилизация на лопатката в в кранио-каудална посока
2. И.п. – страничен лег на незасегната страна – терапевтът 

извършва пасивна мобилизация на лопатката в медиална и латерална 
посока

3. И.п. – страничен лег на незасегнатата страна терапевтът из-
вършва флексия в рамото, като следи за алинирането на лопатката 
и при нужда подпомага пасивно правилното и алиниране, ако липсва 
болка или няма друга негативна реакция от пациента може да се дос-
тигне до пълен обем на движение, спрямо здравия крайник
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1. И.п. – страничен лег на незасегнатата страна, терапевтът 
извършва пасивна флексия в рамото, като в края на движението 
оказва съпротивление на лопатката с цел поддържане на нормална 
еластичност на капсулата, да не се достига до краен обем на движе-
ние.

2. И.п. – страничен лег на засегнатата страна, лакът във фле-
ксия 90°, предмишница в пронация, китка и пръсти в неутрална 
позиция, терапевтът извършва пасивна абдукция в рамото до 100°-
120°, като следи алинирането на лопатката и при нужда го подпома-
га.

В седеж:
1. И.п. седеж – терапевтът извършва флексия в рамото до 90° 

или до където алинирането на лопатката е правилно, ако държи 
движението да се извърши в пълен обем, подпомага движението на 
лопатка мануално.

2. И.п. седеж – терапевтът извършва абдукция в рамото до 
100°/120° или до момента в който има правилно алиниране на лопат-
ката и при нужда я подпомага.

3. И.п. седеж  -пациентът извършва флексия в рамото до 90° ав-
тоасистирано като си помага с незасегнатата страна, лактите са в 
нулева позиция, терапевта следи позицията на лопатката и я подпо-
мага мануално при нужда.

4. И.п. седеж  -пациентът извършва флексия и екстензия в ра-
мото автоасистирано като с незасегнатата ръка е захванал засегна-
тата и извършва флексия в лактите, дланите да достигат брадата 
и екстензия в лактите напред до нулева позиция в тях и флексия в 
рамото до 90°/100°.

5. И.п. седеж – пациентът извършва флексия в рамото до 90° 
автоасистирано, лактите са в нулева позиция и извършва кръгове 
в раменната става, като в горна позиция не преминава 90°/100°, кръ-
говете да са с малка амплитуда.

6. И.п. седеж – пациентът извършва флексия в рамото до 90° 
автоасистирано, лактите са в нулева позиция, терапевта оказва съ-
противление в различни посоки, пациента се стреми да задържи 
позицията, съпротивлението трябва да е адеватно по сила и ско-
рост, терапевта трябва да изчаква реакцията на пациента преди 
да смени посоката, да изисква от пациента адекватен отговор.

Набляга се на протекцията на горен крайник – обучение на па-
циента да предпазва засегнатия горен крайник и да го придържа с 
другата ръка. Обучение в правилен захват и оптимална позиция при 
дейности в леглото, вкл. обръщане.
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Примерен комплекс при стадий 3 – 4

1. И.п. тилен лег, пациентът е с флектирани в тазобедрените 
и коленните стави долни крайници, ходилата са стъпили на опора-
та, ръцете са до трупа, извършва повдигане на таза, терапевтът 
в началото следи как се изпълнява упражнението, при преценка впо-
следствие може да оказва съпротивление.

2. И.п. тилен лег, пациентът изпълнява флексия в тазобедра-
ните стави със екстензирани коленни и глезенни в неутрална пози-
ция, като редува краката, започва винаги от здравия, терапевтът 
отначало следи изпълнението, впоследствие оказва съпротивление 
по преценка на единия или на двата крайника.

3. И.п. тилен лег, пациентът извършва тройна флексия като 
редува крайниците, започва винаги със здравия крайник, терапе-
втът отначало следи изпълнението, после по преценка включва и 
съпротивление.

4. И.п. тилен лег, пациентът извършва дорзална флексия в гле-
зенните стави, терапевтът следи изпълнението, ако има изоста-
ване от засегнатата страна може да оказва съпротивление контра-
латерално, на двата крайника или унилатерално по негова преценка.

5. Всичко от предния стадий за горен крайник от тилен лег, като 
всяко ново движение, което се е появило се доразвива.

6. И И.п. тилен лег горни крайници прибрани до трупа лак-
тите в 90° флексия, пациентът избутва трупа нагоре-гръден мост 
нагоре-гръден мост.

7. И.п. страничен лег – терапевтът оказва съпротивление на 
лопатката в различни диагонални модели.

8. И.п. страничен лег пациентът извършва максимална възмож-
на активна флексия в рамо в сагиталната равнина, терапевтът сле-
ди алинирането на скапулата и при нужда го коригира, подпомага фле-
ксията над достигнатите от пациента градуси.

9. И.п. опорен седеж – ръцете на пациента са в контакт с опора-
та в страни от трупа, изваждане от центъра на равновесие на тру-
па, целта е с помощта на ръцете пациента да се върне в равновесна 
позиция.

10. И.п. седеж, пациентът е със захванати пред гърдите ръце 
лактите са в страни, извършва опит да докосне опората с лакът 
от едната и от другата страна, терапевтът следи дали правил-
но се изпълнява, не трябва да се извършва с ротации на трупа, 
долните крайници да са стъпили на опората и да не се повдигат по 
време на наклона в страни.

11. И.п. седеж, пациентът е със захванати пред трупа ръце, из-
вършва повдигане но таза и депресия на рамото унилатерално, реду-
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ва страните, краката са на опората, терапевтът следи ходилото да 
е в контакт с опората.

12. И.п.седеж, пациентът е със захванати пред трупа ръце, кра-
ката са на опората, извършва предвижване напред и назад като 
използва само тазът, терапевтът следи долните крайници да са в 
контакт с опората и да няма ротация на горната част на труп-
ът.

13. И.п. седеж, терапевтът поставя цели зад пациента, паци-
ентът е с горни крайници до трупа и стъпили на опората долни 
крайници, извършва опит за достигане на целите зад него с единия 
и другия крайник, терапевтът се стреми целите да са оптимално 
разположени, т.е. да са на границата, която може да постигне па-
циентът, може да не са симетрични за двете страни.

14. И.п. седеж, пациентът е със захванати пред трупа ръце, те-
рапевтът оказва съпротивление в различни диагонално-спирални мо-
дели, целта е да изведе пациента от

равновесна позиция, сменя посоката на съпротивление само след 
връщането на пациента в равновесие, по преценка на терапевтът 
се определя силата на съпротивление, следи долните крайници да са в 
контакт с опората.

15. И.п. седеж, пациентът е със захванати пред трупа ръце, долни 
крайници в контакт с опората, терапевтът оказва съпротивление 
в горната част на трупа с едната ръка, а с другата оказва съпроти-
вление на контралатералния долен крайник, силата на съпротивле-
ние трябва да е оптимална за дадения пациент, следи реакцията 
на свободния долен крайник да е винаги в контакт с опората.

16. Упражнение 15 контралатерално.
17. И.п. седеж, пациентът е със захванати пред гърдите ръце лак-

тите са в страни от трупа, пациентът извършва движение да 
докосне контралатералното коляно с лакът, терапевтът следи до-
лните крайници да са в контакт с опората.

18. Упражнение 17, но вместо долните крайници да са в контакт 
с опората, пациентът извършва флексия в контралателната тазо-
бедрената става, като ходилото се отделя от опората и коляното 
се приближава към лакътя.

19. И.п. седеж, пациетът е с ръце до трупа, терапевтът дава 
цели, които пациентът до достигне с едната и другата ръка в раз-
лични посоки.

20. И.п. седеж – пред пациента се поставя санитарен или офис 
стол (стол с колелца), пациентът го хваща с двете ръце и извършва 
движение напред и назад, което се извършва с флексия и екстензия в 
лакътните и раменни стави.
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21. И.п. седеж повтаря се предното упражнение, но хвата е 
само със засегнатата ръка, терапевтът следи за скоростта и точ-
ността на изпълнение.

22. И.п. седеж хват с двете ръце на облегалката на санитарен 
стол, пациентът извършва хоризонтална абдукция и аддукция.

23. И.п. седеж хват само със засегнатата страна пациентът 
повтаря предното упражнение, терапевтът следи за точността и 
скоростта на изпълнение.

24. И.п. седеж хват с двете ръце на облегалката на стола, те-
рапевтът дава различни по сила и посока съпротивления на стола, 
целта е пациентът да задържи стола в началната позиция.

25. И.п. седеж хват само със засегнатата страна, изпълнява се 
предното упражнение.

26. И.п. седеж пред маса, ръцете са поставени на масата, здра-
вата ръка е захванала засегнатата , терапевтът дава команди да се 
достигнат различни точки от масата.

27. И.п. седеж пред маса, засегнатата ръка е поставена на кърпа 
върху масата извършват се движения, които симулират полирането 
на дървото (кръгове), терапевтът следи да се извършват крайните 
позиции на движение.

28. И.п. седеж пред маса, терапевтът е захванал засегнатата 
ръка на пациента и оказва съпротивление, пациентът извършва 
флексия и екстензия в лакътната става, китката трябва да е в 
неутрална позиция, за да не се предизвика дискомфорт на пациента, 
пациентът извършва флексия и екстензия в лакътната става, кит-
ката трябва да е в неутрална позиция, за да не се предизвика диском-
форт на пациента.

29. И.п. седеж пред маса с опора на засегнатата ръка, лакътят 
е в 10° флексия, терапевтът оказва съпротивление на горния край-
ник в различни посоки, пациентът се стреми да остане остане в и.п.

30. И.п.седеж пред маса с опора на засегнатата ръка, терапе-
втът оказва съпротивление на трупа, пациентът се стреми да ос-
тане в и.п., терапевътът следи ръката да е в контакт с опората.

31. И.п. седеж с долни крайници в контакт с опората, пациен-
тът извършва ставане и сядане, терапевтът следи за правилното 
разпределение на тежестта и изпълението на движението

32. И.п. седеж упражнение 31 като терапевтът оказва съпроти-
вление в различните фази на изправянето и в различни посоки.

33. И.п. седеж на нестабилна повърхност (санитарен или офис 
стол с колелца), долни крайници в контакт с опората, пациентът 
извършва ставане и сядане.

34. И.п. стоеж, пациентът извършва стъпка напред и назад 
с незасегнатият долен крайник пренасяне центъра на тежестта, 



170  Спорт и наука, кн. 3, 4/2022

терапевтът следи позицията на тялото и изпълнението на движе-
нието.

35. И.п. стоеж упражнение 34, но със засегнатия долен крайник, 
терапевтът следи позицията на тялото, изпълнението на движени-
ето и посрещането на опората.

36. И.п. стоеж упражнения 34 и 35 но срещу съпротивление, съ-
противлението трябва да е адекватно и да не нарушава правилната 
биомеханика.

37. И.п. стоеж засегнатият долен крайник е пред другият, ко-
ляното е в 10° флексия, центърът на тежестта е пренесен на него, 
терапевтът оказва съпротивление в различни посоки, пациентът се 
стреми да запази позицията.

38. И.п. стоеж засегнатият долен крайник е пред незасегнати-
ят, коляното е в 10° флексия, центърът на тежестта е пренесен 
на него, пациентът извършва флексия и екстензия в коляното, те-
рапевтът оказва дозирано съпротивление, пациентът се стреми да 
контролира движението.

39. И.п. стоеж засегнатият долен крайник е пред незасегнатия, 
коляното е в 10° флексия, центърът на тежестта е пренесен на 
него, терапевтът оказва съпротивление в различни диагонално спи-
рални модели в зоната на коляното, пациентът се стреми да запази 
първоначалната позиция и да задържи ходилото в цялостен контакт 
с опората.

40. И.п. стоеж на засегнатият долен крайник с коляно в 10° фле-
ксия и ходило в пълен контакт с опората, незасегнатият е назад на 
стол, тазобедрена става в неутрална позиция, терапевтът оказва 
съпротивление в областта на таза по различни диагонално спирални 
модели, пациентът се стреми да запази позицията.

41. И.п. стоеж на засегнатият долен крайник, коляно в 10° 
флексия и ходило с пълен контакт с опората, незасегнатият е на-
зад на стол, тазобедрена става в неутрална позиция, терапевтът 
оказва съпротивление в областта на коляното, каудално от ставата 
по диагонално спирални модели, пациентът се стреми да задържи 
изходната позиция в коляното и контактът с опората.

42. И.п. стоеж срещу стена с опора на засегнатият горен край-
ник на равнището на очите, лакътят е в 10° флексия, терапевтът 
оказва съпротивление в областта на лакътната става проксимално 
по диагонално-спирални модели, пациентът се стреми да задържи из-
ходната позиция.

43. И.п. стоеж срещу стена с опора на засегнатият горен край-
ник върху волейболна топка, лакътят е в 10° флексия, терапевтът 
оказва съпротивление по диагонално спирални модели, пациентът се 
стреми да задържи изходната позиция.
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44. И.п. стоеж срещу стена с опора върху фитбол 55 см. на 
двата горни крайника, пациентът извършва флексия и екстензия в 
РС в сагиталната равнина, терапевтът е зад него и стабилизира и 
подпомага лопатката в крайните градуси.

45. И.п.стоеж различни по вид походки (с промяна на опорната 
площ, с допълнителни задачи, с различно темпо по команда, със смяна 
на посоката по команда и т.н.).

46. Различни функционални дейности от ежедневния живот спо-
ред нуждите на пациента (облекчени, компенсирани или затруднени 
според оптималните му възможности).

Кинезитерапевтична процедура при рутинно
използваната методика

1. И.п. тилен лег – позициониране на пациента. Цели се разви-
тие на усет за позицията на тялото в/у кушетката.

2. И.п. тилен лег – повдигане на ръката нагоре и над главата. 
Незасегнатата ръка придържа и подпомага засегната като палеца 
сочи носа на пациента. Движението се извършва до болка. Дозировка 
4-5 пъти.

3. И.п. тилен лег – кръгове с двете ръце. Пациентът описва 
кръгове като незасегната ръка контролира засегната. Дозировка 4-5 
пъти.

4. И.п. тилен лег – ръцете със сплетени пръсти повдига нагоре и 
обръща длани към тавана. Пръстите да са максимално изпънати и 
палците да сочат към глезените. Дозировка 4-5 пъти.

5. И.п. тилен лег – флексия и екстензия в Л.С с ротация в ра-
дио-улнарна става. Дозировка 4-5 пъти.

6. И.п тилен лег – поставяне на ръка в/у челото. Терапевтът 
поставя незасегнатия горен крайник в/у челото, а пациента се стре-
ми да постави засегнатия в същата позиция.

7. И.п. тилен лег – флексия в ТБС. Пациентът се стреми да 
повдигне засегнатия долен крайник самостоятелно с изпънато ко-
ляно. Следим за позицията на незасегнтия долен крайник. Дозировка 
4-5пъти.

8. И.п. тилен лег – флексия в КС на засегнатия долен крайник. 
Коляното трябва да се движи в правилната линия без отклонение в 
ляво или  дясно. Дозировка 5-6 пъти.

9. И.п. тилен лег – дорзална флексия в Гл.С. Извършва движение-
то с двата крайника като ако се налага терапевтът подпомага или 
довършва движението. Дозировка 5-6 пъти.

10. И.п. тилен лег със свити и стъпили на опората долни край-
ници – със събрани колене двата крака вляво и вдясно. Следи се да 
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не извършва компенсация с горната част на трупа и двете колена да 
са долепени едно до друго. Дозировка 5-6 пъти.

11. И.п. тилен лег със свити и стъпили на опората долни крайни-
ци – изпъва единия крак от коляното нагоре. Колената са допрени 
едно до друго и пръстите да сочат към челото на пациента. Дози-
ровка 5-6 пъти на всеки крайник.

12. И.п. тилен лег със свити и стъпили на опората долни крайни-
ци – повдига таза от опорната площ. Пациентът трябва да разпре-
дели тежеста в/у двата долни крайника.

13. И.п. тилен лег със свити и стъпили на опората долни край-
ници – повдига таза нагоре и изпъва засегнатия крайник напред. Те-
рапевтът може да помогне за заемането на позицията но болния 
трябва да я задържи самостоятелно. Изпънатия крайник да е на една 
линия с повдигнатия таз.

14. И.п. тилен лег със свити и стъпили на опората долни край-
ници – пуска засегнатия крак извън кушетката и после го прибира в 
и.п. Незасегнатия крайник се задържа неподвижен.

15. И.п. тилен лег – обръща се от засегната към незасегната 
страна. Пациентът трябва да е до ръба на кушетката извършва 
флексия и ротация в цервикален дял и след това обръща тялото си.

16. И.п. страничен лег на незасегнатата страна – повдига крака 
нагоре.

17. И.п. страничен лег незасегнатата страна – махови движения 
напред- назад разминавайки крак и ръка.

18. И.п. страничен лег на незасегнатата страна – свива в коля-
ното и придърпва с ръка крака към гърдите.

19. И.п. тилен лег – изправя се от лег до седеж. Пациентът със 
сгънати долни крайници се обръща настрани пуска долни крайници 
извън кушетката използва незасегнатия горен крайник и заема седеж. 
Ако позицията е направилна я коригираме.

20. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – опитва се да до-
косне със засегнатия лакът кушетката, чрез скъсяване на засегната-
та страна и удължаване на незасегнатата страна,като е стъпил с 
долни крайници на пода.

21. И.п.седеж подбедрици извън кушетката – като предишното, 
но на незасегнатата страна.

22. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – отлепва таза от 
кушетката, чрез скъсяване на незасегнатата страна и удължаване на 
засегнатата страна.

23. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – като предишното, 
но на другата страна.

24. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – кръстосва първо 
незасегнатия в/у засегнатия крак и обратно.
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25. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – повдига едното ко-
ляно нагоре и след това другото.

26. И.п. седеж подбедрици извън кушетката– премества се по 
кушетката странично с опора.

27. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – премества таза на-
пред по кушетката с опора на ръцете.

28. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – изпъва единия 
крак напред и след това другия.

29. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – премества се по ку-
шетката странично без опора, следи се за преместване на тежест-
та на тялото напред и флексия на трупа спрямо тазобедрени стави.

30. И.п. седеж подбедрици извън кушетката – премества се на-
пред по кушетката без опора по описания по-горе начинИ.п. седеж на 
стол – флексия и екстензия в глезенни стави.

31. И.п. седеж на стол – ставане и сядане.
32. И.п. седеж на стол – кръстосване на засегнатия крак в/у неза-

сегнатия.
33. И.п. седеж в/у топка – наклони вляво и вдясно.
34. И.п. седеж в/у топка – повдигане на петата от пода.
35. И.п. седеж в/у топка – отлепяне стъпалото от пода и повди-

гане на коляното.
36. И.п. седеж в/у топка – повдигане на едната ръка напред и на-

горе.
37. И.п. седеж в/у топка – повдигане на двете ръце през страни 

на височина на раменете и после над главата.
38. И.п. стоеж – прехвърля тежестта от незасегнатия в/у засег-

натия крак.
39. И.п. стоеж – ходене на място.
40. И.п. стоеж пред шведска стена – повдига ръцете по стената 

до където може.
41. И.п. стоеж пред шведска стена – ръцете на височина и ши-

рочина на раменете приближава раменете към стената, рамене и 
лакти на една линия.

42. И.п. стоеж пред шведска стена – поставя единия крак в/у пър-
вата пръчка и след това нагоре докъдето може.

43. И.п. стоеж пред шведска стена – става и сяда от стол.
44. И.п. стоеж – ходене по права линия.
45. И.п. стоеж – странично ходене.
46. И.п. стоеж – ходене с преминаване на поставени препят-

ствия със засегнатия крак.
47. И.п. стоеж – ходене във фигура.
48. И.п. стоеж – заобикаляне на препятствия.
49. И.п. стоеж – слизане и качване на стълби.
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На таблица 3 са представени основните различия между РКТ и 
използваната КТСДН.

КТСДН – кинезитерапия според двигателното ниво; РКТ – рутинна ки-
незитерапия

Таблица 3. Основни различия в средствата между рутинната кинезитера-
пия и кинезитерапията спрямо двигателното ниво на пациента

1-2 ст. 3-4 ст.

К
Т

С
Д

Н

Обучение на пациента и близките в 
ДЕЖ, предотвратяване на развитие-
то на болезнено рамо: позициониране, 
пасивни с оптимално алиниране и без 
търсене на крайните градуси от обема, 
постурална стабилност с индиректно 
стимулиране на стабилизация в ра-
менна става от всички изх. позиции, 
стимулиране на постурални реакции – 
пренасяне на тежестта с и без опора на 
горни крайници (напред, настрани, на-
зад, диагонално, следи се за оптимална 
реакция от страна на тялото), движе-
ния на тялото спрямо горните крайни-
ци, които са в опора, движения на трупа 
спрямо опрения горен крайник, търсене 
на симетрична реакция от тялото, 
стимули за реакция на опора за горни 
крайници

В затворена и полузатво- затворена и полузатво-
рена кинетична верига, 
дейности с горен крайник 
от седеж пред маса, сти-
мулация и тренировка на 
повърхностна и дълбока 
сетивност, стимулиране 
на адекватна реакция от 
тялото за статичен и ди-
намичен постурален кон-
трол, двигателни задачи с 
постигане на конкретна цел 
(акцент върху обратната 
връзка за правилно изпълне-
ние)

Р
К

Т

Продължително разтягане чрез поста-одължително разтягане чрез поста-
вяне в определена позиция, пасивни дви-
жения за предпазване от контрактури и 
поддържане на трофиката, с акцент на 
крайните градуси от обема на движе-
ние, противоположни на контрактур-
ните тенденции, бавни и плавни, в пъ-
лен обем и в посока от проксималните 
стави към дисталните, автоасистира-
ни с акцент за постигане на краен обем 
на движение, суспенсионна терапия, ак-
тивни с помощ, активни, с уреди („ко-
лело“ вертикално на стената, шведска 
стена, теглене на въженце)

Същото
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За определяне на дозировката е използвана продължителност на 
приложение в минути като на таблица 4 са представени основните 
различия между двете методики.
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Таблица 4. Основни различия в продължителносттана използваните сред-
ства между рутинната кинезитерапия и кинезитерапията спрямо двига-
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на тялото в леглото

10 –

Упр. за трупа в седеж 15 –

Изправяне от седеж в стоеж 5 2

В стоеж 15 5

Ходене 15 6
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Проучване върху възможностите за психофизическо 
повлияване при болни след лечение на рак на млечната 
жлеза в късен следоперативен стадий  

Михаела Митова

Резюме
Ракът на гърдата е най-често срещания вид рак при жените в све-

товен мащаб. След приложеното лечение, пациентите страдат от 
странични ефекти и имат различни рехабилитационни нужди, което 
означава, че индивидуализацията е основна за оптимална рехабилита-
ция. Развитието в диагностиката, лечението и грижите за болните 
с рак на гърдата удължават живота, което поставя нови предизвика-
телства за здравната система по отношение на това как да бъдат 
подкрепени пациентите за постигане на оптимална рехабилитация. 
Усложняващ фактор са разнородните рехабилитационни нужди на же-
ните лекувани за карцином на гърдата. Често съобщавани последици 
от заболяването и/или лечението са болка, лимфедем, умора, депресия 
и влошено качество на живот. Психосоциалните последици като нама-
лени социални контакти и дистрес, както и затруднения при възобно-
вяване на функционалните дейности и социални роли също не трябва 
да бъдат пренебрегвани. Болните с рак на гърдата могат да имат фи-
зически, психологически и социални потребности от рехабилитация и 
повече изследвания са необходими за идентифициране на оптималния 
начин за подкрепа в новата житейска ситуация. За оптимизиране на 
кинезитерапията е необходимо прилагането на индивидуален подход 
според специфичните нужди на всеки пациент. Въпреки това, индиви-
дуалният подход с акцент върху това „кой от какво и кога има нужда“ 
рядко се прилага в клиничната практика и в научни изследвания. В он-
кологичната рехабилитация проспективното наблюдение се дефинира 
като проактивен подход за периодично изследване на пациентите и 
предоставяне на текуща оценка по време на и след лечението на забо-
ляването, често при липса на увреждане, с цел да се даде възможност 
за ранно откриване и интервенция за физически усложнения, за които е 
известно, че свързани с лечението на рака.

Ключови думи: кинезитерапия, рак на млечна жлеза
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A Study on the Possibilities of Psychophysical Influence 
in Patients after Breast Cancer Treatment in Late 
Postoperative Stage

Michaela Mitova 

Abstract
Breast cancer is the most common type of cancer in women worldwide. 

After treatment, patients suffer side effects and have different rehabilitation 
needs, which means that individualization is essential for optimal rehabilitation. 
Advances in the diagnosis, treatment and care of breast cancer patients are 
prolonging life which poses new challenges for the healthcare system in terms of 
how to support patients to achieve optimal rehabilitation. A complicating factor 
is the heterogeneous rehabilitation needs of women being treated for breast 
cancer. Commonly reported sequelae of the disease and/or treatment are pain, 
lymphedema, fatigue, depression and impaired quality of life. Psychosocial 
sequelae such as reduced social contact and distress as well as difficulty resuming 
functional activities and social roles should also not be overlooked. Breast cancer 
patients may have physical, psychological and social rehabilitation needs and 
more research is needed to identify the optimal way to support them in their 
new living situation. To optimize physiotherapy, an individualized approach 
according to each patient’s specific needs is necessary. However, an individual 
approach with a focus on “who needs what and when” is rarely applied in 
clinical practice and research. In cancer rehabilitation, prospective surveillance 
is defined as a proactive approach to periodically examine patients and provide 
ongoing assessment during and after disease treatment, often in the absence of 
disability, to enable early detection and intervention for physical complications 
known to be associated with cancer treatment.

Key words: physiotherapy, breast cancer

Увод

Като най-чест при жените от целия свят, ракът на млечната 
жлеза е във фокуса на вниманието на изследователи от различни спе-
циалности, здравни власти и пациентски организации. Въпреки го-
лямата значимост на заболяването, която се определя не само от 
високата му честота, но и от тенденцията за увеличаване на фона 
на застаряващо население, от засягане на все по-млади жени и от хе-
терогенния му характер (като предизвикателство при индивидуали-
зиране на лечението), съществуват научно обосновани и установени 
в практиката стратегии за профилактика и ранна диагностика, до-
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казали своята роля в контрола на рака та гърдата. За осъществява-
нето на ефективно планиране и реализиране на комплексни мерки за 
профилактика и ранна диагностика, адекватно лечение, проследяване 
на пациентите и палиативни грижи са необходими значителни ре-
сурси. Затова в условия на ограничени ресурси, както в България, е 
още по-важно специалистите и обществото като цяло да обединят 
усилията си за предприемане на адекватни действия за повишена ин-
формираност за мерките за предотвратяване на заболяването или 
диагностицирането му на ранен етап, когато възможностите за ле-
чение са най-големи [1]. 

Кратки епидемиологични данни за рак на млечната жлеза

Ракът на гърдата се нарежда сред първите места като основна 
причина за смъртност при жените като в световен мащаб е отго-
ворен за 15% от причинените от заболяване смъртни случаи. Според 
данните на Световната агенция за изследване на рака (IARC) 1,67 
милиона жени в цял свят са били диагностицирани с рак на гърдата 
като 522 000 са починали заради болестта. Въпреки множеството 
ефективни терапевтични възможности ракът на млечната жлеза е 
водещата причина за смъртност дължаща се на онкологично заболя-
ване при жени в световен мащаб. В САЩ ракът на млечната жлеза се 
нарежда на второ място по смъртност сред онкологичните заболя-
вания при жените (след рака на белия дроб, който има много по-лоша 
прогноза). Разликата между САЩ и света като цяло показва добрата 
прогноза на рака на гърдата, когато е открит навреме и е лекуван 
адекватно [1]. 

През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани 
със заболяването рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си в 
резултат на него. Понастоящем населението в Европа представлява 
една десета от световното население, но една четвърт от случаите 
на ракови заболявания в световен мащаб са установени сред него. Ако 
не бъдат предприети решителни действия, се очаква до 2035 г. бро-
ят на хората, изгубили живота си вследствие на рак, да нарасне с 24 
%, което ще превърне рака в основната причина за смъртност в ЕС. 
Очаква се общото икономическо въздействие на раковите заболява-
ния в Европа да надхвърли 100 млрд. евро годишно. Освен това пан-
демията от COVID-19 повлия сериозно върху грижите за болните от 
рак, като наруши профилактиката и лечението, забави диагности-
ката и ваксинацията и засегна достъпа до лекарства. От началото 
на пандемията броят на диагностицираните с рак лица е намалял, 
което предопределя бъдещ ръст на случаите. Необходим е подход, об-
хващаш всички нива на управление, който е насочен към пациента и 
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увеличава в максимална степен потенциала на новите технологии и 
познания; укрепва сътрудничеството и възможностите за добавена 
стойност от ЕС; премахва неравенствата при достъпа до знания, 
профилактика, диагностика и грижа във връзка с рака; и допринася за 
подобряване на здравните резултати за пациентите [2]. 

Общата пет-годишна преживяемост при рак на гърдата в САЩ е 
89.9%, в Англия 86.6, а в България 72.8. Според Българския национален 
раков регистър от 2017 г. ракът на гърдата (рак на млечната жлеза 
РМЖ) е на първо място по честота при жените и представлява 26,8 
% от всички злокачествени заболявания при тях. 4037 нови случаи 
са регистрирани през 2015 година. Фактическата заболяемост е 108, 
1 на 100 000. Фактическата смъртност е 35,6 на 100 000. 67,3% от 
пациентите са диагностицирани в начален (първи и втори стадий) 
на заболяването. При 27.5% то е в трети и четвърти стадий, а при 
останалите 5,1% стадият е неуточнен. Наблюдава се 2,1% увеличение 
на диагнозите в напреднал стадий спрямо 2013 г. 72,8% е пет-годиш-
ната релативна преживяемост от рак на гърдата в България. Тя е 
11,1% по-ниска от средната за Европа (83,9%). 1312 жени са починали 
от рак на гърдата през 2015 год. Заболеваемостта от рак на гърдата 
се увеличава с напредване на възрастта след 35 години и достига своя 
пик при 65-69 годишните (214,2 на 100 000 жени) [1]. 

Клинични прояви на карцином на млечната жлеза

Карциномът на млечната жлеза оформя клинични прояви в пряка 
зависимост от локализация и степента на развитие на болестта. В 
началните стадии няма строго дефинирани клинични прояви. Воде-
щи са безсимптомните находки (визуални, палпаторни и инструмен-
тални), съчетани с определени рискови фактори, което прави про-
филактиката изключително ефикасна. Според значимостта си симп-
томите са високорискови (налагащи незабавна лекарска консултация, 
диагностика и лечение) и нискорискови (налагащи консултация, основ-
ни диагностични методи и в повечето случаи – поведение на актив-
но наблюдение). Високорисковите симптоми включват палпираща се 
формация в гърда или в аксиларна зона (големина, невлияеща се от 
менструален цикъл), хлътване и ранички по зърното, хеморагична се-
креция и немотивирана промяна в цвета на кожата, както и промени 
на кожата при лимфостаза. Нискорискови симптоми са дискомфорт 
в областта на гърди и/или аксили, точковидни болки, уголемяване на 
едната гърда, мастопатични промени в динамика, нарушен контур 
на гърда и мастопатични палпаторни промени в структурата ѝ, 
промяна в цвят на кожа, температура и болков синдром. Клинични-
те форми на карцинома на гърдата биват: Безсимптомен (клинично 
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неизявен) – открива се при профилактичен преглед (мамография) или 
като случайна хистологична находка по повод лечение на бенигнени 
болести на гърда. Клинично манифестен – той е клинично значим и с 
висок риск за прогресия. Окултен (скрит) – изявява се клинично с ме-
тастази, без да се открива първично огнище [4]. 

Методи на лечение на карцином на млечната жлеза

Хирургичното лечение (радикално или органосъхраняващо) е основен 
метод за лечение на карцином на гърда (КГ), самостоятелно или в 
комбинация с други лечебни методи. Хормонотерапия се назначава след 
проведен курс с химиотерапия при карциноми, които са чувствител-
ни според имунохистологичното изследване. Неоадювантната химиоте-
рапия се отнася до химиотерапия от първа линия, която се прилага 
за голям тумор на гърдата, за да се свие преди операцията, като по 
този начин се избягва необходимостта от мастектомия. Адювант-
ната химиотерапия се отнася до химиотерапия, която се прилага след 
локално лечение за тумора (хирургия или лъчетерапия) за намаляване 
на риска от метастази заболяване и подобряване на преживяемост-
та без болести. Палиативната химиотерапия се прилага за подобряване 
на качеството на живот, така че ползите трябва надвишават стра-
ничните ефекти. Лъчелечението на гърдата се използва като ранно ле-
чение след широка локална ексцизия на карцином за завършване на ле-
чението чрез убиване на останалите ракови клетки, като лечение на 
локално напреднал рак на гърдата за свиване на голям, неоперабилен 
тумор, като лечение на метастатичен рак на гърдата за подобряване 
на качеството на живот чрез намаляване на туморната маса, нама-
лявайки количеството на засегнатата тъкан и намалявайки възмож-
ността за инфекция [4]. 

Интервенции свързани с физическите последици
от лечението на карцинома на млечната жлеза включват
стратегии за справяне със следните ограничения:

Подобряване на обема на движение на раменната става
Има много проучвания, които съобщават за намалена подвиж-

ност и сила на мускулите на раменния пояс след лечение на рак на 
гърдата. Използваните методи са масаж на меките тъкани и разтя-
гания съчетани с пасивни и активни физиологични движения. Поня-
кога по време на дейности от ежедневния живот или физиотерапия, 
хордите може да се „скъсат“ спонтанно и да не се реформират. Това 
често се свързва с увеличаване на обема на движение. Пациентите 
трябва рутинно да получават устни и писмени инструкции относ-
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но упражненията за мобилност, мобилизация на цикатрикса и пос-
турална реадаптация от физиотерапевта. Общата мобилността на 
горните крайници и специфичните упражнения могат да подобрят 
функцията на раменните стави [11,12,15,17,18, 9]. 

Физиотерапевта трябва да оцени и функционалните последици 
от хирургичното лечение и да предостави програма за продължител-
но лечение, адаптивно оборудване и компенсаторни техники за пре-
одоляване на всякакви увреждания свързани със самообслужването на 
пациента и активното му участие в дейностите от ежедневния жи-
вот [9, 20]. 

Намаляване на болката

Ververs J, et al., (2001) цитират, че 20% от пациентите съобща-
ват за болка и изтръпване 6 месеца след операцията [25]. Karki A, et 
al., (2005) установяват, че 25% от пациентите изпитват болка 6 
месеца и 29% 1 година след операцията и че пациентите, подложени 
на лумпектомия, съобщават за повече болка в аксилата и гръдната 
стена/областта на гърдите, отколкото пациентите с мастектомия 
[14]. От съществено значение е физиотерапевтите да са наясно, че 
пациентите с високи нива на остра болка е по-вероятно да развият 
хронична болка и други съпъстващи проблеми [13]. Физиотерапевтич-
ните подходи, включващи техники за релаксация и алтернативни и 
когнитивни терапии също могат да бъдат ефективни за облекчаване 
на болката. Robb K, et al., (2006) са изследвали, включването на когни-
тивно-поведенческата терапевтична програма [21].

Овладяване на симптоматиката свързана с развитие
на периферна невропатия

Пациентите с рак на гърдата с периферна невропатия рядко 
представят типичен модел на дисфукция, често срещан при всички 
останали пациенти с подобни проблеми, независимо от тяхното ув-
реждане, техните функционални проблеми ще бъдат срого индиви-
дуални [9]. Това трябва да се има предвид при избора на метод на 
лечение, който може да включва: оценка и анализ на анатомичния и 
физиологичния ефект на невропатията както и неговото емоционал-
но и психологическо въздействие; оценка на това как въздейства вър-
ху цялото тяло, както и върху засегнатия горен крайник; програма за 
подобряване функцията на ръцете, както и пълна оценка на възмож-
ностите за самообслужване, за извършване на домашни и/или работ-
ни дейности и хобита; осигуряване на помощни средства и компен-
саторни техники при необходимост; осигуряване на статично или 
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динамично шиниране за оптимизиране на функцията или осигуряване 
на правилно позициониране на крайника, ако няма други възможности 
за осигуряване на активно движение; осигуряване на презвръзка тип 
дезо за комфорт и предпазване от наранявания; обучение на пациен-
тите в безопасност и защита на десенсибилизираната ръка; техники 
за контрол на отока [8, 20]. 

Повлияване на оперативния цикатрикс

Образуването на цикатрикс е нормалната физиологична реакция 
при нараняване, включително и при операция, а целта на стратеги-
ите за повлияване на цикатрикса е да се създаде силен, но мобилен 
белег [14]. Използването на коригираща мобилизация на оперативния 
цикатрикс се препоръчва. Fourie W, (2006) предполага, че ранното ак-
тивно движение, съчетано с масаж/мобилизация на тъканите ще на-
сърчи прегрупирането на колагеновите влакна по посоката на линии-
те на напрежение. Това намалява образуването на прекомерно впле-
тени влакна и адхезии отговорни за ограничаването на плъзгащите 
между влакната. Смята се също, че приложението на масаж намалява 
свръхчувствителността на цикатриксите и помага на пациентите 
да преодолеят страха си от докосване на оперативната зона [11].

Повлияване на лимфедема

Комбинацията на аксиларна дисекция с лъчелечение води до 3.5-
10 пъти по-висок риск от лимфедем в сравнение със самостоятелно 
хирургично лечение. С цел снижение на риска пациентите трябва да 
бъдат съветвани да предпазват засегнатия крайник от нараняване, 
венепункции и продължително излагане на ниски или високи темпера-
тури. Необходимо е да се избягва измерване на кръвно налягане на за-
сегнат крайник, да се стимулира средна по интензитет физическа ак-
тивност с продължителни почивки и най-вече – редукция на телесно 
тегло при пациенти със затлъстяване. Комплексната деконгестивна 
терапия включва грижи за кожата – ежедневно почистване и овлаж-
няване, мануален лимфен дренаж, компресивен бандаж, физически уп-
ражнения. Липсва ефективно медикаментозно лечение на лимфедем 
[4].

Постурални нарушения

Пациентите могат да изпитат значителни постурални пробле-
ми след оперативното лечение поради продължителната протрак-
ция на раменната става, поради повишеният мускулен тонус на голе-
мия гръден мускул [14]. Ако пациентката носи външна гръдна протеза, 
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правилният вид, тегло и размер на протезата трябва да бъдат из-
брани, за да се гарантира, че тя не се допринася за претоварването 
на трапецовидния мускул и не причинява свързаните с нарушената 
позата мускулно-скелетни увреждания. Важно е пациентите да но-
сят сутиен с правилния размер и да бъдат премервани редовно, тъй 
като нормалният лимфен дренаж може да бъде компрометиран от 
неподходящо бельо [22].

Патологичната умора при пациенти с карцином на млечната жле-
за е широко разпространена и засяга пациенти и с други типове рак, 
като вида на лечението или стадия на заболяването не са от значе-
ние. (Richardson, 2004) Общата умора е най-често срещан симптом 
при пациенти със злокачествени заболявания, с очаквана честота 
25-99% по време на лечение и 25-30% – извън периоди на лечение. Ос-
новни предразполагащи фактори са туморен растеж, болков синдром, 
проблеми със съня, анемия, лошо хранене, обездвижване, провеждано 
лечение (химиотерапия, лъчелечение и биологична терапия), снижени 
нива на полови хормони, лечение с опиоиди. Контролът на общата 
отпадалост е в пряка зависимост от подлежащата причина. Препо-
ръчват се още приложение на психостимуланти и редовна физическа 
активност, която доказано повлиява общата отпадналост, свързана 
с карцином, или с прилагано лечение [4]. 

Нарушения на съня и справяне с тревожността

Всеки пациент преживява определено ниво на дистрес, свързан с 
диагноза карцином на гърда и със странични ефекти от болестта и 
провежданото лечение, независимо от стадия. Дистресът може да 
се променя през целия период на болестта, да се проявява като па-
нически атаки, ирационални страхове и проблеми в съня, чувство на 
страх и тревога, състояние на отричане от диагнозата и нарушена 
концентрация, и да персистира дълго след приключване на соматич-
ното лечение. Всички изследвания установяват, че 20-47% от ново-
диагностицирани болни и тези с данни за рецидив показват значими 
нива на дистрес. Последни метаанализи показват, че 30-40% от па-
циенти с различен тип карцином проявяват някакви разстройства 
на настроението. Дистресът е рисков фактор, който оказва негатив-
но влияние върху основното лечение, качеството на живот (КнЖ) и 
може да повлияе негативно върху преживяемостта [4]. Дистресът се 
измерва чрез стандартизирани самооценъчни инструменти (Distress 
Thermometer, PDI, ESAS, HADS, BSI-18, PSSCAN – Psychosocial Screen 
for Cancer). Началната му оценка се инициира при всеки нов пациент 
(скрининг при първоначално посещение), през подходящ период от 
време (мониториране на дистрес), при клинични индикации (особено 
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при промяна в статуса на болестта – ремисия, рецидив или прогре-
сия). Чрез скрининг се определят ниво и причини за дистрес. Ранната 
оценка и скрининг води до своевременно овладяване на психологичния 
дистрес, което, от своя страна, води до подобряване и повишаване 
на ефекта от основното лечение. При клинично значими нива на дис-
трес се идентифицират причини за пренасочване на пациента към съ-
ответни специалисти. Рутинно използване на скрининг с последващо 
пренасочване за психосоциална помощ снижава нивото на дистрес [4].

Кинезитерапевтични подходи в следоперативното
лечение на рак на млечната жлеза

В онкологичната рехабилитация проспективното наблюдение се 
дефинира като проактивен подход за периодично изследване на паци-
ентите и предоставяне на текуща оценка по време на и след лечени-
ето на заболяването, често при липса на увреждане, с цел да се даде 
възможност за ранно откриване и интервенция за физически усложне-
ния, за които е известно, че свързани с лечението на рака. Целите на 
модела за проспективно наблюдение (PSM) са:

•	Да	насърчава	наблюдението	 за	 често	 срещани	физически	 усло-
женения и функционални ограничения, свързани с лечението на рак на 
гърдата;

•	Да	осигури	образование	за	намаляване	на	риска	или	предотвра-
тяване на нежелани усложнения и улесняване на ранното идентифи-
циране на физически увреждания и функционални ограничения;

•	Да	се	въведат	интервенции	за	рехабилитация	и	приложение	на	
двигателна програма, когато се установят физически увреждания;

•	Да	насърчава	и	подкрепя	физическата	активност,	упражнения-
та и контрола на теглото.

Моделът за проспективно наблюдение предлага грижи, основани 
на клинична оценка базирана на доказателства, използвайки валидни 
тестове и методи на оценка. Моделът се стреми да гарантира, че 
физическите увреждания, функцията и упражненията се оценяват и 
управляват проактивно и периодично по време на лечението, за да се 
ускори прилагането на стратегии за физическа активност и рехабили-
тация, за които е известно, че облекчават тези увреждания. Моделът 
не е самостоятелен план, а е предназначен да бъде включен в същест-
вуващи и нововъзникващи мултидисциплинарни грижи за оцелелите. 
Цялостната рехабилитационна оценката не се извършва с едно посе-
щение, а в идеалния случай пациентите ще бъдат наблюдавани в пери-
од на многократни посещения по време и след първичното лечение [24].

През последните десетилетия става ясно, че физическата актив-
ност играе жизненоважна роля в превенцията и контрола на рака. Ня-
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кои автори предлагат рамка за физическа активност и контрол на 
рака, която подчертава специфични фази през целия период на лече-
ние на раковите заболявания, в която упражненията имат логиче-
ска роля и идентифицират два отделни периода преди диагнозата и 
четири периода след диагнозата с цели за програми с подходящи уп-
ражнения във всяка фаза. Има нарастващ брой доказателства, които 
предполагат, че упражненията намаляват риска от появата на ра-
кови заболявания и данни подкрепящи твърденията, че физическата 
активност може да удължи живота на пациенти с диагноза карцином 
на гърдата. Фокусът на кръгла маса свикана от Американският ко-
леж по спортна медицина (ACSM) и спонсориран от Центъра за рак 
на Сайтмън в болница Барнс-Джуйш, Медицинския факултет на Ва-
шингтонския университет в Сейнт Луис, Миссури и Фондацията за 
медицински сестри по онкология през юни 2009 г. е бил върху влияние-
то на редовните упражнения върху здравето, качеството на живот и 
психосоциалното благополучие на пациентите с ракови заболявания. 
Проучванията, разгледани в техните насоки, предполагат, че някои 
от психологическите и физиологичните предизвикателствата, пред 
които са изправени оцелелите от рак, могат да бъдат предотвра-
тени, смекчени, лекувани или рехабилитирани с физическа актив-
ност. Според насоките за определяне на най-подходящите елемнти 
на индивидуалните програми на пациентите трябва да се извърши 
обстойна оценка на възможнистите, съпъстващите симптоми и ус-
ложнения на всеки пациент. Тази оценка при пациенти с карцином на 
млечната жлеза се препоръчва да започне с обща медицинска оценка 
за периферни невропатии и мускулно-скелетни заболявания, вторич-
ни след лечението, независимо от това колко време е изминало след 
лечението. Ако е била приложена хормонална терапия, се препоръчва 
оценка на риска от фрактури. Хората с диагностицирано метаста-
тично заболяване в костите ще изискват оценка на активностите, 
които биха били безопасни за тях, преди да започнат тренировките. 
Лица с известни сърдечни заболявания (вследствие на рак или не) из-
искват оценка на възможностите им за безопасно извършване на уп-
ражнения. Винаги съществува риск от метастази в костите или сър-
дечна токсичност в резултат на лечението на рака. Въпреки това, 
изискването за медицинска оценка на метастатично заболяване и 
кардиотоксичността за всички оцелели преди тренировка не се пре-
поръчва, тъй като това би създало ненужна бариера за получаване на 
добре установените ползи за здравето от упражненията за по-голя-
мата част от оцелелите, при които е малко вероятно да възникнат 
метастази и кардиотоксичност [7]. 

Според насоките на Американския колеж по спортна медицина 
(ACSM) се препоръчва оценка на състоянието на засегнатия горния 
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крайник преди започването на физическа активност ангажираща гор-
ната част на тялото. Не се изисква прилагането на методи за оцен-
ка преди ходене, тренировка за гъвкавост или срещу съпротивление. 
Основните цели на съставената индивидуална програма за физиче-
ска активност са: (1) възстановяване и подобряване на физическата 
функция, аеробния капацитет, силата и гъвкавостта; (2) подобря-
ване качеството на живот; (3) подобряване на телесния състав; (4) 
подобряване на кардиореспираторни, ендокринни, неврологични, мус-
кулни, когнитивни и психосоциални показатели; (5) потенциално, за 
намаляване или забавяне появата на рецидиви; (6) подобряване спо-
собността да се издържа физически и психологически на безпокойство 
по отношение появата на рецидив или друг тип рак; (7) намаляване, 
смекчаване и предотвратяване на дългосрочни и късни ефекти от 
лечението на рака; (8) подобряване на физиологичните и психически 
способности за издържане на всякакви настоящи или бъдещи лечения. 
Тези цели ще варират в зависимост от това в коя фаза на лечението 
на карцинома се намира пациента [7]. 

Преди започване на заниманията се препоръчва да се предостави 
достатъчно време за заздравяване след операцията. Броят на седми-
ците, необходими за хирургично възстановяване, може да достигне 
до осем. Някои обособени общи противопоказания за започване на 
тренировъчна програма са силна умора, анемия или атаксия. Потен-
циалът за неблагоприятно кардиореспираторно усложнение може да 
бъде по-висок сред оцелелите от рак, отколкото при други пациенти 
в тяхната възрастова група, като се има предвид токсичността на 
лъчетерапията и химиотерапията и дългосрочните/късни ефекти от 
хирургичната интервенция. При жени с остри настъпили проблеми в 
засегнатия горен крайник преди започване на физическа активност на 
горната част на тялото се препоръчва консулатацията с лекуващи-
ят медицински екип. Упражненията за горните крайници трябва да 
се прилагат под контрол за предотвратяване на наранявания като се 
има предвид висока честота на заболеваемост на засегнатите горни 
крайници при преживели рак на гърдата. Жени с лимфедем трябва да 
носят добре прилепнали компресивни чорапи/превръзки по време на 
тренировка и да бъдат наясно с риска от фрактури сред тези лекува-
ни с хормонална терапия, особено при диагностицираните с остеопо-
роза, или костни метастази [7]. 

Препоръчва се пациентите да избягват инактивитета и да се 
върнат към нормалните ежедневни дейности възможно най-бързо 
след операцията. Да продължат извършването нормалните дейнос-
ти от ежеденивието и да спортуват колкото е възможно повече по 
време на и след нехирургично лечение. Физически лица с известно ме-
тастатично костно заболяване се препоръчва да изпълняват моди-
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фицирани програми, за да се избегнат фрактури. Хората със сърдечни 
заболявания (вторични поради рак или не) също може да се нуждаят 
от модификации и може да изискват повече време за изпълнение на 
програмата под надзор за по-голяма безопасност. При включване 
на  активности срещу съпротивление се препоръчва изпълнението 
на програмата да започне под контрол от страна на терапевта за 
най-малко 16 сесии с много ниска интензивност, като натоварване-
то може да се увеличава на малки стъпки. Няма горна граница за ко-
личеството на теглото, до което оцелелите могат да прогресират. 
Препоръчва се винаги да се наблюдава пациента за появата на услож-
нения от страна на засегнатия горен крайник, включително лимфе-
дем като при появата на лимитираща симптоматика трябва да се 
намали съпротивлението или да се спрат конкретните упражнения, 
Ако се наложи почивка между процедурите, при започване на процеду-
рите нивото на съпротивление трябва да се върне назад с 2 седмици 
за всяка седмица почивка (например 2-седмича ваканция = назад към 
използвано съпротивление преди 4 седмици). Винаги трябва да се има 
предвид повишеният риск от фрактури при тази пациенти. Подо-
брения предизвикани от прилагането на физическа активност може 
да се очакват по отношение на аеробната капацитет, мускулната 
сила, качеството на живот и патологичната умора при пациентите 
диагностицирани с рак на гърдата. Упражнения срещу съпротивление 
могат да се извършват безопасно от преживели рак на гърдата с и 
при тези изложени на риск от лимфедем [7]. 

Световната здравна организация съобщава, че приблизително 
35% от смъртните случаи, свързани с рак се предизвикани от модифи-
цируеми рискови фактори. Сред най-важните рискови фактори, под-
лежащи на промяна, са затлъстяването и липсата на физическа ак-
тивност. Установено е, че рутинната физическа активност е свърза-
на с намалена честота на някои от най-често срещаните злокачест-
вени заболявания, включително рак на дебелото черво, гърдата, белия 
дроб и ендометриума, както и много други. Физическата активност 
също може да подобри функционалния статус и качеството на живот 
на тези пациенти по време на терапията. Ползите от физическата 
активност за превенция и прогресия на пациенти с рак са многоброй-
ни. Въпреки това, силата на наличните доказателства е ограничена 
от наблюдателния характер на повечето проучвания. Предвид подо-
брението в превенцията, смъртността и в качеството на живот 
със структурирана физическа активност при различни злокачествени 
заболявания, важно е доставчиците на здравни услуги да обсъждат 
програмите за физическа активност с пациенти си. Препоръчват се 
по-големи рандомизирани проучвания [16]. 
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Международната класификация на функционирането, увреждани-
ята и здравето (ICF) дефинира общ език за описание въздействието 
на заболяването на различни нива. В него се описва „функциониране“ 
(дейност) като взаимодействие между индивида и тяхното здраво-
словно състояние, в рамките на социалния и личен контекст, в който 
пребивават. Тя включва „екологични“ фактори, които взаимодейст-
ват с всички сфери на живот (физическа, социална и околна среда), и 
“личните” фактори (напр. влияния или атрибути като самоефектив-
ност) които влияят на положителната адаптация. Моделът на МК-
ФУЗ (ICF) включва възгледите на лекарите за управлението на ком-
плексните и взаимодействащи симптоми при оцелелите от рак на 
гърдата, терапевтичните възгледи по отношение на управлението 
на промяната във функционалното състояние в ежедневните дейнос-
ти и перспективата им в бъдеще. В тази рамка, свързаните с рака на 
млечната жлеза увреждания (намалена подвижност и сила, лимфедем, 
болка) може да ограничат „активността“ или функцията (намалена 
способност да изпълнява задачи, невъзможност за самообслужване) и 
„участието“ (работа, семейство, социална реинтеграция) [6].

Проучвания фокусиращи се върху предоставянето на информация 
за физическа активност в домашни условия по имейл сред оцелелите 
от рак на гърдата показват, че този начин на предоставяне на ма-
териали също е ефективен, показвайки подобрение с мотивационна 
готовност за извършване на упражнения, за прилагане на диета, подо-
брение в емоционалното функциониране, намаляване на депресията и 
значителни разлики в нивата на физическа активност. Проучвания 
разглеждащи ефективността на домашните интервенции прилагщи 
различни режими на ходене показват, че те са ефективни за увелича-
ване на нивата на физическа активност, за намаляване на умората и 
подобряване на качеството на живот. Пациентите получаващи хор-
монална терапия по време на изследването, съобщават подобряване 
на съня и повишени нива на серотонин. В обобщение може да се каже, 
че домашните програми са ефективни за подобряване на физическа-
та активност сред преживелите рак на гърдата, които са завършили 
първична терапия за заболяването. Това включва жени, които полу-
чават ароматаза инхибиторна терапия за рак на гърдата. Домашни-
те програми включващи различни режими на ходене, също предлагат 
удобна и достъпна опция за жени, които желаят да увеличат нивата 
си на физическа активност и да поддържат здравословен начин на жи-
вот [10]. 

Множество американски и международни организации публику-
ват препоръки за извършване на упражнения при пациенти, диагно-
стицирани с карцином на млечната жлеза, включително Американ-
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ското дружество за борба с рака (ACS), Американския колеж по спорт-
на медицина (ACSM), Sports Science Australia, Cancer Care Ontario, и 
Клиничното онкологично дружество на Австралия. През март 2018 г. 
Американския колеж по спортна медицина свиква Втора кръгла маса 
свързана в приложението на физическа активност за превенция и кон-
трол на рака. Тази втора кръгла маса в включвала 17 организации от 
множество специалности и имала за цел да прегледа и актуализира 
предишни препоръки за превенция и контрол на рака. Експертната 
група заключила, че упражнения предотвратяват най-малко 7 вида 
рак и това е съществено доказателство, което предполага, че упраж-
ненията са свързани с подобрена преживяемост при пациенти с рак 
на гърда, рак на дебелото черво и простатата. 

Експертната група била единодушна, че има достатъчно доказа-
телства в подкрепа на ефикасността на специфично дозирани програ-
ми за физическа активност за справяне със свързаните с рака усложне-
ния като патологична умора, намалено качество на живот, намален 
физически капацитет, тревожност и депресивни симптоми. В допъл-
нение достатъчно доказателства за потвърждаване на безопасност-
та на приложение на упражнения срещу съпротивление сред пациен-
ти с или изложени на риск от лимфедем били потвърдени [23]. 

Обобщение

При онкологични пациенти се препоръчва насочване за медицин-
ска рехабилитация, включваща редовна физическа активност и изпъл-
нение на физически упражнения максимално рано след поставяне на 
диагнозата. По време и след антитуморно лечение се препоръчва па-
циентите да бъдат максимално физически активни, независимо от 
тежест и вид на провежданото лечение и неговите последици. При 
онкологични пациенти по време и след антитуморна терапия се пре-
поръчват физически упражнения като специфична форма на физическа 
активност с цел подобряване на физическа кондиция, мускулна маса 
и сила, кардиореспирторен капацитет, качество на живот, поноси-
мост към химиотерапия, преживяемост, контрол на туморна умора, 
тревожност и на депресия. Индивидуалната тренировъчна програма 
при онкологични пациенти трябва да бъде изготвена от рехабилита-
ционен екип под ръководството на лекар-специалист по физикална и 
рехабилитационна медицина след консултация и в сътрудничество 
с лекуващ онколог, кардиолог и пулмолог с оглед оценка на физическа 
кондиция и индивидуални възможности и потребности на пациента. 
Индивидуалните потребности от рехабилитация на онкологични 
пациенти се определят от вид на онкологична болест, вид на прежи-
вяно лечение, коморбидност или ятрогенни увреждания, като после-
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дици от хирургия, химиотерапия, лъчелечение или хормонотерапия. 
Препоръчва се физическата активност при онкологични пациенти да 
бъде планирана, структурирана, дозирана, повтаряща се, в аеробен 
режим, след диагностика на функционални кардиореспираторни пока-
затели, в режим на субмаксимално натоварване, в състояние стеди-
стейт, с дозирано и постепенно нарастващо натоварване и съпроти-
вление [5].
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Проучване на възможностите на кинезитерапията 
за превенция и повлияване на болезнено рамо след
увреда на централен двигателен неврон 

Христо Христов

Резюме
В кинезитерапевтичната практика при работа с пациенти след 

увреда на централна нервна система най-съществено и определящо 
за последващата терапия е установяването на състоянието на ниво 
структури и функции. Почти две трети от пациентите, преживели 
инсулт имат засягане на горния крайник. Острата или хронична болка 
в рамото е един от факторите, които нарушават функцията на ръка-
та и обслужването на пациента в ежедневния живот. Съобщават се 
данни, че персистиращата болка в рамото повече от една седмица е 
лош прогностичен белег за функционалното възстановяване или огра-
ничава значително функцията на ръката. Честотата на случаите на 
усложнения в рамото с развитие на болка при пациенти след увреда на 
централна нервна система представлява интерес и в световната ли-
тература. Не установихме целенасочени проучвания за евентуалната 
връзка между проява на болка или прогноза спрямо доминантен и недо-
минантен горен крайник, което според нас би представлявало интерес 
с оглед на подобряване на независимостта в ежедневния живот. В дос-
тъпната българска литература не се установяват данни за честота-
та на разпространение на болезнено рамо като усложнение след увреда 
на централна нервна система в нашата страна. Подобно проучване би 
представлявало интерес, тъй като то би било от полза както за паци-
ентите и техните близки, така и за широк кръг от специалисти.

Ключови думи: неврорехабилитация, болезнено рамо, инсулт
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Study on the Possibilities of Physiotherapy for The 
Prevention and Management of Painful Shoulder after 
Central Motor Neuron Injury

Hristo Hristov 

Abstract
In the physiotherapy practice, when working with patients after central 

nervous system damage, the most essential and determining factor for 
the subsequent therapy is the identification of the condition at the level of 
structures and functions. Almost two-thirds of stroke patients have upper 
extremity involvement. It is necessary to pay special attention to the shoulder 
region after stroke, Acute or chronic shoulder pain is one of the factors that 
impair the function of the arm and the patient’s service in daily life. It has 
been reported that persistent shoulder pain for more than one week is a poor 
prognostic sign of functional recovery or significantly limits arm function. The 
question of the incidence of shoulder complications with development of pain 
in patients after central nervous system injury is also of interest in the world 
literature. We did not find any focused studies on the possible relationship 
between pain manifestation or prognosis versus dominant and nondominant 
upper limb, which in our opinion would be of interest with regard to improving 
independence in daily living. The available Bulgarian literature does not 
provide any data on the prevalence of painful shoulder as a complication after 
central nervous system injury in our country. Such a study would be of interest, 
as it would be beneficial for patients and their families, as well as for a wide 
range of professionals.

Key words: neurorehabilitation, shoulder pain, stroke

Увод

Въпросът за честотата на случаите на усложнения в рамо с раз-
витие на болка при пациенти след увреда на централна нервна систе-
ма представлява интерес и в световната литература. Съобщават се 
данни от 11%-40% до 16% – 72% [41]. Според някои автори латерали-
зацията и вида на увредата е от значение, тъй като болката е с уме-
рено силен интензитет [28], с различна честотата в лявата (72,7%) 
и дясната (46,4%) страна и различна според вида инсулт – исхемичен 
(62,5%) и хеморагичен (40%) [11]. Не установихме целенасочени про-
учвания за евентуалната връзка между проява на болка или прогноза 
спрямо доминантен и недоминантен горен крайник, което според нас 
би представлявало интерес с оглед на подобряване на независимост-
та в ежедневния живот. Началната проява на болезненото рамо при 
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слединсултни състояния може да варира от две седмици до четвър-
тия месец след инцидента [15, 32].

Рискови фактори за развитие на болезнено рамо

Болката след увреда на централна нервна система е общ термин 
и за да се стандартизират видовете са възприети следните подти-
пове: болка с централен произход, болка вследствие на спастичност, 
болка в рамо, комплексен регионален болков синдром (симпатикова ал-
годистрофия) и главоболие. В много случаи оплакванията са свързани с 
повече от един подтип като честа комбинация е например комплек-
сен регионален болков синдром и спастичност [22].

Изследвания показват, че някои фактори са рискови за развитие 
на болка като усложнение след увреда на централна нервна система. 
Включват се условия като увеличен мускулен тонус, ограничени ак-
тивни движения на горен крайник, сензорен (Winstein C., 2016) и когни-
тивен дефицит [23] съобщават за връзка между сензорния дефицит и 
появата на болка), неглект [40] локализацията на процеса, тежестта 
на увредата, исхемичен инсулт, възраст, предишни депресивни със-
тояния и др. [36].

Развитието на болезнено рамо е мултифакторно обусловено и 
може да включва: гленохумерална сублуксация, импийджмънт синд-
ром, травма на ротаторния маншон, тендинит на бицепс брахии, 
симпатикова алгодистрофия, вторична увреда на брахиалния плексус 
и др. Множеството фактори, допринасящи за развитието на следин-
султна болка в рамо, включват централни и периферни механизми. 
Тези механизми биха могли да се категоризират в две големи групи: 
нарушения в ставно- мускулния интегритет и нарушения в резултат 
на неврологичната увреда [29].

Причини за развитие на болезнено рамо

Сублуксация на раменна става. Гленохумералната става е мултиак-
сиална, с голям обем на движение като се стабилизира основно от ак-
тивния контрактилен апарат. Поради тази причина всяка промяна 
в мускулните функции води до потенциален риск от сублуксация. Тъй 
като в началния период е налице хипотония и/или пареза/парализа е 
висока вероятността главата на хумеруса да не съвпада с гленоидал-
ната ямка. Гленохумералната сублуксация може да се проявява както 
във вертикално положение (седнало или изправено) под въздействие 
на гравитацията, в поза на покой (например при сън), както и при 
преместване на пациента от една позиция в друга (фиг. 2). Всички 
тези към патологични изменения в ротаторния маншон. При тези 
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мускули са чести дегенеративните изменения, а в острия период с 
преобладаваща хипотония се създават условия за тяхната травма. 
Смята се, че този процес е възможно да доведе до развитие на симпа-
тикова алгодистрофия, тъй като при нея роля играе както централ-
на нервна система, така и локалните процеси на възпаление [14]. Въ-
преки, че не е достоверно доказана водещата роля на сублуксацията в 
развитието на болезнено рамо повечето автори се обединяват около 
становището, че е необходима превантивна работа за недопускане-
то и [18, 19].

Позиция на лопатката. 

В периода на хипотония се отчитат и редица отклонения в по-
зицията на лопатката, най-често е ротирана и в депресия. Това по-
ложение се свързва с наличната слабост на сератус антериор, лева-
тор скапуле, трапецовидния мускул и др. При проведено изследване за 
установяване на кинематичните промени в раменния комплекс след 
инсулти (не само при активно движение, но и в покой) и евентуална 
връзка между развитието на болка и наличните кинематични нару-
шения [30] се докладват редица отклонения в кинематиката на две-
те раменни стави (контралатерална и ипсилатерална) в сравнение 
със здрави контроли. Налична е ротация на скапулата която води до 
ротация и на големия туберкул на хумеруса, което от своя страна 
създава условие за импийджмънт при движенията в рамо. Интерес 
представлява факта, че се откриват кинематични отклонения и в 
рамото от по-малко засегнатата страна, които не са свързани с оп-
лаквания от болка. Авторите смятат, че това е индикатор за на-
личието на централен компенсаторен механизъм или, че може да са 
в резултат на въвличане на двете хемисфери в процеса, като тази 
хипотеза се потвърждава и от други автори. [13,16,17]. Niessen M. еt 
al. (2008) смятат, че болката (особено хроничната) може да е в резул-
тат на порочен кръг от повторни травми на меки тъкани поради 
нарушената кинематика [30]. Price C. еt al., (2001) от друга страна 
не намират връзка между позицията на скапулата при движение и в 
покой [31].

Научните изследвания за връзката между нарушения механичен 
интегритет на гленохумерална става и развитието на болезнено 
рамо на този етап са донякъде противоречиви тъй като не всички 
пациенти със сублуксация и отклонения в позицията на лопатката 
развиват болезнено рамо [29].
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Спастично повишен мускулен тонус и контрактури

Спастично повишения мускулен тонус се определя като скорост-
но зависим увеличен тонус, свързан с оживен рефлекс на разтягане 
като този симптом е част от синдрома на увреда на централния 
двигателен неврон и е проява на невронална реорганизация след увре-
дата [18,24] и може да се прояви в различен период след увредата. Три 
локализации на увредата предполагат и развитие на спастичност: 
мозъчен ствол, мозъчна кора (първични, вторични и допълнителни 
моторни зони) и гръбначен мозък (пирамиден път) [37]. Характерно 
е, че в горен крайник доминира тонусът на флексорната група муску-
ли (субскапуларис, пекторалис майор, терес майор и латисимус дор-
зи) и често води до позиция на ретракция и депресия на скапулата с 
вътрешна ротация и аддукция в рамо. Смята се, че субскапуларис и 
пекторалис майор са с най-голяма роля при характерната позиция на 
рамото с ограничаване на външната ротация, абдукцията и флекси-
ята [29].

В резултат на неврологичната увреда настъпват и промени в 
мускулите, характеризиращи се със скованост, фиброзиране и атро-
фия [37], водещо също до променена биомеханика с развитие на кон-
трактури. Те от своя страна се свързват с промени в ставната кап-
сула и развитие на адхезивен капсулит, характеризиращ се със силно 
ограничен обем на движение и може също да се появи като резултат 
от имобилизацията и инактивитета. Налице е силна асоциация меж-
ду спастичността, адхезивния капсулит и развитието на болезнено 
рамо [19].

Превенция и лечение

Позициониране

Редица ръководства и автори се обединяват около мнението, че 
развитието на болезнено рамо след увреда на централна нервна сис-
тема подлежи на превенция и би следвало да се третира още в остър 
период, съчетано с интервенции за профилактика на усложнения от 
други органи и системи [19, 27, 33, 38, 39, 42]. Препоръчва се позицио-
ниране на тялото в леглото, особено за пациенти с нарушено съзна-
ние.

Carr J., Shepherd R. (2003) препоръчват за да се превентира разви-
тието на болката в рамото да се позиционира в страничен и тилен 
лег, поне за 30 мин. дневно, с длан зад тила (рамо в абдукция, външна 
ротация и флексия, фиг. 3) или в седеж, ръката подпряна на маса, а 
рамото е във флексия, лакът в екстензия, а предмишницата в супи-
нация с допълнително фиксиране. Авторите посочват, че целта на 
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точно тази позиция е да се предотврати евентуалната болка чрез 
разтягане на мускулите, развиващи спастично повишен тонус и да се 
предотвратят или повлияят контрактури, тъй като редовното и 
продължително разтягане води до морфологични промени в мускули-
те с подобряване на еластичността [13].

При ежедневната кинезитерапевтична практика в България ос-
вен в страничен лег, се използва масово позиция в тилен лег, която е 
препоръчана и от български автори [1,2,3,4,8,9]. Дозировката на за-
държане в позиционна терапия варира от 15-20 мин неколкократно 
през деня [4] до 1-2 часа дневно [1]. Не успяхме да установим проведе-
ни проучвания в нашата страна за ефекта от приложението според 
времетраенето, начина на фиксиране и точните градуси на поставя-
не на горния крайник, нито дали при прилагането се отчитат кли-
нични критерии, определящи някакъв индивидуален подход. Bender L, 
McKenna K, (2001) също считат тази позиция за подходяща, но пък 
същите автори подчертават, че този начин на позициониране (длан 
зад главата) всъщност не се подкрепя консенсусно [12].

Въпросът за дозировката, начинът на прилагане и ефектът от 
разтягането, приложен по различни начини (чрез позициониране, 
шини, мануално, апаратно, постоянно, интермитентно и др.) за пов-
лияване на контрактури е разгледан по-подробно при две обзорни из-
следвания. Едното проучване се спира конкретно върху проблема при 
пациенти със състояния след неврологични увреди, а другото включва 
и ортопедични случаи [20, 26].

Katalinic O, et al., (2011) проследяват ефекта от техники на разтя-
гане при пациенти с неврологични увреди с установени контрактури 
върху обем на движение, качество на живот, болка, спастично пови-
шен тонус и подобряване на независимостта. Обработени са 19 ран-
домизирани проучвания, проследяващи въздействието при слединс-
ултни състояния, гръбначномозъчни и черепномозъчни травми, дет-
ска церебрална парализа и други неврологични заболявания. От тях 7 
проучвания са проследявали въздействието върху раменна става като 
разтягането е било прилагано пасивно чрез позициониране, допълни-
телни помощни средства, автоизпълнение и др. Прави впечатление 
голямото разнообразие от продължителност и дозировка – от един, 
два или три пъти по 20 мин, до един път дневно по 45 мин за период 
от 2 до 16 седмици. Установява се, че стречингът няма клинично зна-
чим ефект върху ставната подвижност при пациенти с или в риск от 
развитие на контрактури. Съответно въздействието върху болка-
та, спастично повишения тонус или двигателните дейности е малко 
или без ефект [26].

Със същите заключения е обзорното проучване върху рандомизи-
рани изследвания за въздействието на разтягането на Harvey L. et al., 
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(2017), като са включени освен неврологични и ортопедични състоя-
ния [20].

Считаме, че на този етап няма консенсус за положителния ефект 
от приложението на продължително разтягане чрез поставяне в оп-
ределена позиция за предотвратяване или въздействие върху налич-
но болезнено рамо. Подкрепяме обаче съществуващия консенсус че, 
позиционирането на горен крайник в период на вялост намира при-
ложение и е с цел да се минимизира сублуксацията, за да се избегнат 
травматичните моменти, предразполагащи към последващо разви-
тие на контрактури [15,19,27]. Набляга се на използването на цялост-
ни стратегии за протекции на ставата например поставяне в пози-
ция, при която няма риск от тензия на меки тъкани в раменна става 
[24, 27]. Мнението, че най-честата причина за развитие на болезнено 
рамо са травматичните моменти на меки тъкани се подкрепя и от 
български автори [3, 8, 38, 39]. В същото време от особена важност 
е да се отбележи, че протекционните стратегии се използват и при 
всички останали дейности, трансфери на тялото, вертикализиране и 
др. като в седеж се препоръчва горният крайник да е опрян, а в стоеж 
да се използва допълнително средство за поддържане на оптимална-
та позиция на раменна става [18,19]. Изпълнението на тези страте-
гии изисква участието на целия медицински екип, но и въвличане на 
пациента с активното му участие. Ние се присъединяваме към мне-
нието, че в период на вялост и хипотония в раменна става трябва 
особено внимание да се обръща на оптималната позиция на рамото, 
да се набляга на необходимостта от внимание при движенията в ра-
менна става (активни и пасивни) за предпазване от увреда на меки 
тъкани. При работа с подобни пациенти трябва да се има предвид, 
че рискът от развитие на болезнено рамо се повишава при налични 
сензорни и перцептуални дефицити и в ежедневната практика (екип 
от специалисти и близки) трябва да се обръща особено внимание  за 
да се избегнат повторни травми на меки  тъкани поради нарушената 
кинематика [19,41]. 

Включване на допълнителни средства – ортези, превръзки, шини и др.

Ортезите са различни по вид технически средства, които имат 
за цел да поддържат крайника в определено положение с цел предпаз-
ването му от травми, поради, че конгруентността между cavitas 
glenoidalae et caput humeri се осъществява основно от контрактил-
ните структури (мускули). При пациенти след увреда на централен 
двигателен неврон, в периода на хипотонус (плегия), се препоръчва 
да се използват ортезни средства с цел профилактика на сублуксаци-
ите и последваща увреда на меките тъкани, но не и при развитие на 
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спастично повишен тонус [15]. В практиката може да се използва и 
митела, крайника се поставя в неутрална позиция спрямо флексия и 
екстензия в РС и във вътрешна ротация до трупа, 90° флексия в ла-
кътната става и неутрална позиция китка и пръсти и се фиксира на 
врата като близките на болния се обучават да го поставят правилно.

Средства за поддържане или подобряване на обема на движение

За превенция и подобряване на възстановяването на функцията 
на горен крайник редица автори се обединяват около мнението, че е 
необходимо да се прилагат средства за поддържане или подобряване 
на обема на движение в ставите  като средствата са с различен ха-
рактер, но могат да се обединят в две големи групи: пасивни и актив-
ни движения[24,27,16,17,18,13,34].

Пасивни движения

Редица български автори препоръчват използването на пасивни 
движения за предпазване от контрактури и поддържане на трофи-
ката [1,2,4,6]. Насоките са свързани с неколкоратно приложение през 
деня (2-3 пъти) с акцент на крайните градуси от обема на движение, 
противоположни на контрактурните тенденции, бавни и плавни, в 
пълен обем и в посока от проксималните стави към дисталните.

Трябва да се има предвид обаче, че неправилното позициониране, 
неадекватния захват или „агресивно“ извършваните пасивни движе-
ния всъщност водят до усложнение болезнено рамо набляга на някои 
особености при извършването на пасивни движения особено в рамен-
на става [17,18,41,42]. Авторът счита, че от особена важност е движе-
нието да е безболезнено и да не се извършва като преместване на дъ-
лъг лост, а да се отчита реакцията не само в механиката на ставите, 
но и от страна на тялото и долният крайник. При движението на 
горния крайник над главата (близо до крайния обем), особено с екстен-
зиран лакът може да се отчетат редица асоциирани реакции като 
свръхреакция от страна на екстензорите на трупа, водещо до промя-
на в позицията на гръдния кош и/или в долен крайник [16]. Тъй като 
най-вероятно е нарушена механиката на раменна става поради не-
врологичната увреда, трябва мануално да се поддържа оптималното 
алиниране на ставата, особено при движения над 90°. Според нея най-
удачно е за захвата да се използват двете ръце на терапевта, като 
едната контролира движенията на лопатката, а другата придвиж-
ването на хумеруса като по този начин може да се контролира чрез 
тракция, ротация, елевация или депресия оптималната моментна 
позиция на главата на хумеруса спрямо гленоидалната ямка.
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Важността на правилното изпълнение и захват е представено и 
в препоръките на Canadian Stroke Strategy Best Practice Guidelines ,2015 
и KNGF Clinical Practice Guideline for Physical Therapy in patients with 
stroke, 2014 [25, 27]. Авторите установяват с високо ниво на доказа-
телственост, че ръката не трябва да се движи над 90° флексия или 
абдукция в рамо ако позицията на скапулата и хумеруса не е физиоло-
гична и при нужда коригирана  като в същото време персонала трябва 
да бъде обучен как да извършва задълженията си без да предизвиква 
рискови движения в рамото [24]. Препоръчва се също така движени-
ята да се извършват така, че крайника да е във визуалното поле на 
пациента и в същото време да се привлича вниманието му към пози-
цията на ръката. При не интензивна болка се препоръчват също и 
ставни мобилизации при оценка на реакцията не само от неврологич-
на, но и ортопедична гледна точка.

По отношение на последователността на пасивните движения (от 
проксимално към дистално), Davies P. (1994) смята, че е по-важно терапи-
ята да се адаптира и да се променя последователността за да се постиг-
не най-добър ефект [17]. Например при болка предлага да се започне дви-
жението от най-далечния компонент от кинетичната верига (напри-
мер от дисталната част – пръсти и китка, от движения на скапула или 
от тялото, например гръден кош или шиен дял на гръбначния стълб).

Суспенсионна терапия

Под суспенсионна терапия се разбира извършването на определе-
ни упражнения на даден сегмент или сегменти, при които е елимини-
рана гравитацията (Краев Т. 1986) с помощта на клетката на Роше. 
Търсеният ефект (в резултат на аналитичната работа на опреде-
лена става или мускулна група) е да се получи увеличаване на обема на 
движение, релаксиране, обезболяване и създаване на двигателни нави-
ци (Краев Т. 1986), тъй като позволява с минимална сила да се извър-
ши движение в пълен обем. В нашата страна този метод е възприет 
цялостно и се прилага рутинно, включително при слединсултни със-
тояния. Дори през 2011 г. на приет „Национален консесус за профилак-
тика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите забо-
лявания“ е представен алгоритъм на поведение при рехабилитация 
на тези пациенти като в схемата участват предложения като пое-
тапна вертикализация, обучение в ДЕЖ, но също и суспенсионна те-
рапия. Суспенсионната терапия е приела много голямо приложение в 
България и присъства като задължително оборудване в медицинския 
стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“ (НАРЕДБА 
№ 30 от 19.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Фи-
зикална и рехабилитационна медицина“) [10].
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От направения литературен обзор на чужди автори и ръковод-
ства за работа с пациенти със слединсултни състояния, до момента, 
не успяхме да открием приложение на суспенсионната терапия, съ-
ответно липсват проучвания за въздействието върху раменна става 
след приложението и. Редица чужди ръководства обаче се обединяват 
около мнението, че с висока степен на доказателственост може да се 
каже, че използването на въженце над главата (като автоасистирано 
упражнение) води до увеличаване на случаите на болезнено рамо при 
тези пациенти [15,25,19].

Hardwick D, Lang C, (2011) провеждат проучване за да установят 
скапуларните и хумерални модели на движение при някои от най-чес-
то използваните в кинезитерапевтичната практика упражнения за 
поддържане и увеличаване на обема на движение след инсулт [21]. Ав-
торите проследяват промените при пасивна (мануално от терапе-
вта) и автоасистирана (чрез захват с двете ръце на тояжка и чрез 
подпомагане от по-силната ръка) флексия в рамо чрез кинематична 
техника, определяща позициите на всеки един сегмент през целия 
обем на движение. Изследването установява отклонения при всички 
позиции (свързани с ограничаване на външната ротация на хумеруса и 
движенията на лопатката), но най-големи отклонения се откриват 
при мануално извършваната флексия и при подпомагане от по-силна-
та ръка. Специално внимание се обръща на това, че в практиката ряд-
ко се мониторират постоянно движенията на тези два сегмента. За 
съжаление по-честата практика е да се дадат инструкции и движени-
ето да се изпълнява самостоятелно с голям брой повторения или за 
определен период от време. Същата практика, но при суспенсионната 
терапия се използва и в България. Най-често се фиксира сегмента (с по-
мощта на въженца и маншети), дават се инструкции какво движение 
да се извършва и се засича време (често около пет или повече минути).

Нашето мнение е, че тъй като в практиката при използването 
на суспенсия не се извършва постоянен контрол от терапевта, а ели-
минирането на гравитацията не е функционално за движенията в 
раменна става (тъй като изключва мускулите стабилизатори, стра-
дащи вече от неврологичното заболяване) използването на клетката 
на Роше ще създава допълнителни условия за риск от импийджмънт и 
травмиране на меки тъкани.

Преформирани фактори за лечение при болезнено рамо

При преглед на данните в българската литература, относно ал-
горитъма на лечение на вече получено болезнено рамо след увреда на 
централен двигателен неврон, не установихме точни насоки и после-
дователност на приложение. След консултация с трима практикува-
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щи лекари по физикална и рехабилитационна медицина (МЦ „Победа”-
Варна, УМБАЛ „Света Марина”-Варна и ВМА-Варна), установихме, 
че от преформираните физикални фактори най-често се използва 
интерферентен ток, TENS,честотно магнитно поле,йонофореза 
и ултразвук. Интерферентният ток се ползва в честота 90/100Hz, 
която основно има аналгетичен ефект или 0/100Hz, която комбинира 
възбуждащ (дразнещ), трофичен и аналгетичен ефект, по преценка на 
лекаря специалист по физикална медицина. Ниско честотното маг-
нитно поле действа съдоразширяващо, противооточно, антикоагу-
лационно, аналгетично, подобряващо трофиката и регенерацията на 
тъканите. При йонофореза най-често с помощта на прав ток се вкар-
ва лидокаин,като се образува депо и действа като локален анестетик. 
Използването на ултразвук при лечението на болка се свързва с него-
вите въздействия – обезболяващо, противовъзпалително, спазмоли-
тично, стимулиращо регенерацията, подобряващо микроциркулаци-
ята и обмяната на веществата. От непреформираните фактори се 
използват също лугата и криотерапията. Според Cotoi A. et al. (2016) 
нервно-мускулната електростимулация приложена повърхностно в 
рамките на 6 месеца след инцидента има по-голямо отношение към 
сублуксацията, отколкото към болката [15]. Приложена интрамускул-
но повлиява болката до 12 месец. Според Painful Hemiplegic Shoulder 
(2016) третирането на болката с интерферентни токове показва до-
бри резултати, подобен ефект има при масаж в комбинация с арома-
терапия и акупресура, но за по-добра доказателствена стойност са 
необходими повече проучвания.

Медикаментозна терапия при болезнено рамо

Упоритата болка често налага медикаментозно лечение, инже-
кционно и/или per os по избор на лекуващия лекар. При перорално ле-
чение избора на медикаменти основно е нестероидни противовъзпа-
лителни или аналгетични медикаменти. Ако лечението не даде резул-
тат се преминава към инжекционното лечение може да се аплицират 
вътреставно или субакромиално кортикостероиди. В чуждестранни 
ръководства за лечение на болката в рамото на пациенти се хемипа-
реза се описва и използването на ботолинов токсин инжекционно [25]. 

Средства за възстановяване на функционалните движения
на горен крайник

За възстановяване на функционалност е необходимо активно уп-
ражняване като в световната практика съществуват редица подхо-
ди или комбинации между тях. Към традиционните подходи спадат 
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използването на физическите упражнения, които обикновено са пов-
тарящи се и има риск от загуба на интерес [8]. Освен това в светов-
ната литература се съобщава за постигнато функционално възста-
новяване чрез билатерално обучение, соматосензорна тренировка, 
използване на невростимулираща терапия (NDT), огледална терапия, 
принудително-индуцирана терапия, роботизирана тренировка, из-
ползване на компютърни игри и др. [9]. Основен принцип при всички 
тях е активното и съзнателно участие от страна на пациента.

Обобщение

Налице е голямо разнообразие при докладването на честотата на 
болезнено рамо според различните автори. Развитието на болезне-
но рамо е мултифакторно обусловено и включва нарушения в ставно-
мускулния интегритет и нарушения в резултат на неврологичната 
увреда. Не съвсем изяснена остава ролята на сублуксацията в процеса, 
но е налице връзка между контрактурите, спастично повишения мус-
кулен тонус и болката в рамото. Съществува асоциация между болка-
та в рамо и тежестта на двигателния дефицит. Болезненото рамо 
при пациенти с хемипареза е труден за третиране проблем и затова 
е уместно да се прилагат мерките за превенция. Разнообразието от 
терапевтични подходи при болезнено рамо, изисква от терапевта 
по-задълбочено клинично мислене и индивидуален подход към пациен-
тите.
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мениджмънТ на спорТа

Резултати от анкетно проучване относно
финансирането, проблематиката, кадрите
и информационното осигуряване в български
спортни федерации като съществени страни
от мениджмънта в тях  

Калинка Иванова

Обект на проучването са ръководни дейци от федерации с възмож-
ности за развитие (V-та група от класификацията на ММС. Анкетата 
бе анонимна с 24 въпроса.

Основни акценти. Анкетирани са 34 деятели от три спортни феде-
рации, а именно БФ „Хокей на трева“, БФ „Стрелба с лък“ и  БФ „Сумо“.

Целта на настоящето проучване е да се оцени качеството на ме-
ниджмънта в четири направления обхванати от анкетната карта: 
материално състояние, основната проблематика, кадрови ресурс и ин-
формационно осигуряване.

Ключови думи: Мениджмънт, спортни федерации, SWОT- анализ.

Results of a Survey on Financing, Challenges, Personnel 
and Information Provision in the Bsf as Essential Aspects 
of Their Management

Kalinka Ivanova

The object of the study are managers of “Federations with opportunities 
for development” (group V of the classification of the MYS). The survey was 
anonymous with 24 questions.
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Main highlights: 34 officials from three sports federations were surveyed, 
namely BF “Field Hockey”, BF “Archery” and BF “Sumo”.

The aim of the present study is to assess the quality of management in four 
aspects covered by the questionnaire: material condition, the main problems, 
personnel resources and information provision.

Key words: Management, sports federations, SWOT- аnalysis.

Увод

Обект на проучването бяха ръководни дейци в български спортни 
федерации (БСФ) „с възможности за развитие“ (V-та група от класи-
фикацията на ММС).

Идеята бе да се сондира мнението на изтъкнати спортни деяте-
ли от проучваните федерации, които имат натрупан организационен 
и управленски опит относно проблемите в мениджмънта като цяло 
и в частност. Анкетата беше анонимна и съставена от 24 въпро-
са, някой от които бяха с повече от един отговор. Въпросите бяха 
структурирани според изискванията на анкетния метод в четири 
направления на мениджмънта.

Бяха анкетирани 34 деятели от 3 федерации, а именно БФ „Хокей 
на трева“, БФ „Стрелба с лък“ и БФ „Сумо“. Анкетирането беше про-
ведено по време на редовни заседания на общите събрания на федера-
циите и чрез електронна форма (Google Forms).

Хипотеза

Допуснахме, че проучването на мениджмънта в четирите на-
правления с установяване на позитивите и негативите, би подобри-
ло функционирането на българските федерации „с възможности за 
развитие“. Очакваме, че това би било принос за теорията и практи-
ката на БСФ, доколкото ни е известно подобни изследвания до сега не 
са правени. 

Цел

Целта бе да се оценят и степенуват факторите влияещи вър-
ху качеството на мениджмънта, както и да се установят общите и 
частни външни и вътрешни фактори имащи отношение към проуч-
ваната проблематика.
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Задачи

Задачите са адресирани към четирите направления от менидж-
мънта обхванати от анкетната карта, а именно:

1. Установяване на материално състояние и финансиране;
2. Проучване на основната проблематика;
3. Определяне на състоянието на кадровия ресурс;
4. Уточняване характера на информационното осигуряване.

Анализ на резултатите

1. Материално и финансовото осигуряване.

Финансирането и материалното осигуряване за ефективното 
функциониране на БСФ е основно направление във всяко изследване 
посветено на мениджмънта.

Допитването е за източниците на финансови средства, приори-
тетите при усвояването им, формирането на бюджетите, както и 
прогнозните становища за подобряване на ситуацията 

Тъй като за финансовото състояние на федерациите от значение 
са социологическите и маркетинговите изследвания, бе осъществено 
допитване доколко това е актуален проблем в тяхната дейност и 
кои са източниците на финансирането им (фиг. 1).

Основно за функционирането на федерациите се разчита на фи-
нансови постъпления от Министерството на младежта и спорта 
(ММС) – 100 %, членски внос и картотека (97.1%), дарения (79.4%), 
спонсорство (58.8 %), както и организиране на спортни събития 

Фиг. 1. Източници на финансиране
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(38.2%). Ситуацията е стандартна, отдавна известна, която обрича 
федерациите на постоянен недостиг на средства, което не им позво-
лява да имат принос от участие в международни спортни събития и 
закупуване на необходимото им материално техническо оборудване 
(МТО).

От изследването пролича, че не се осигуряват финанси от между-
народни проекти, както и подпомагане от Световна или Европейска 
федерация. Минимално е и сътрудничеството и съвместните иници-
ативи с общините ( 2.9 %).

Не се извършват социологически и маркетингови проучвания 
(фиг. 2) във връзка с подобряване на финансовото им състояние ( 68% ). 

Фиг. 2. Реализирани проучвания по проблеми за развитието и управлението 
на БФС

2. Основни проблеми и тяхното разрешаване.

Проблемите в дейността на федерациите са много и значими, но 
се открояват такива с постоянно присъствие. Важна за проучването 
бе представата на управленците за разрешаването на проблемите 
(фиг. 3).

Открояват се: вечните проблеми – недостигът на финансови 
средства (94.1%), липсата на национална спортна база (64.7%), недос-
татъчното материално-техническо осигуряване (55.9%). Около 1/3 
от анкетираните са на мнение, че липсва качествено кадрово осигу-
ряване (29.4 %), което може би се дължи на недостига, на средства за 
възнаграждение. 
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Фиг. 3. Основни проблеми в управлението на БФС

Проблемите са известни, но не са решавани системно и дълго-
срочно. Осъзнава се необходимостта от разработката на дългосроч-
на стратегия за развитие (70.6%), привличането на спонсори (88.2%) 
и кандидатстване с проекти за допълнително финансиране (55.9%). 
Анкетираните считат, че подобренията могат да се постигнат, 
чрез ефикасен мениджмънт (52.9%), качество на кадровия ресурс (50 
%) и системен контрол (11.8%) (фиг. 4).

Еднакъв брой от анкетираните (фиг. 5), считат, че федерации-
те полагат достатъчно усилия за развитието на съответния спорт 
„Да“ (44 %) и „По-скоро Да“ (44 %). Това е доста висок процент от 
общото мнение на спортните деятели. Минимален е процентът на 
тези, които считат, че федерациите не полагат усилия (3 %), като 

Фиг. 4. Насоки за разрешаване на основните проблеми в БФС
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Фиг. 5. Ангажираност на БСФ в развитието на спорта

някой смятат, че са предприети мерки, но резултатът е незадово-
лителен.

3.Състояние на кадровия ресурс

От значение за изследването бе да се уточни, доколко изпълнява-
ните длъжности на анкетираните в техните федерации е фактор за 
признание в международните федерации.

Също така, как са устроени трудовите им взаимоотношения и 
какъв е управленския им стаж. Интерес представляваше и квалифи-
кационната политика във федерациите. 

Фиг. 6. Разпределение по възраст
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От разпределението на отговорите (фиг.6) се вижда, че възрас-
тта на работещите във федерациите в диапазона 21 – 30 (6 %) е дос-
та ниска, а при 31 – 40 г. (38 %) е с доста по-висок процент. От тук 
може да изведем извода, че младите деятели все още се обучават в 
тази възраст. От друга страна възрастта в диапазоните – 41-50 г. 
(23 %), 51-60 г. (24%) и над 60 г. (9 %) представлява общо 56 % от кад-
ровия ресурс. Има приоритет на тези, които са в диапазона 41 над 60 
години, спрямо тези от диапазона 31-40 години, с тенденция за нара-
стване на възрастта.

При заемането на длъжностите има предпочитание към мъжете 
(70.6%), квалификацията е според установената практика, а участие-
то в международни структури – символично (3%).

4. Информационна осигуреност и комуникация.

Половината от анкетираните (50 %) я определят като рацио-
нална и ефективна, но с мнение, че се нуждае от подобрения (44 %) 
(фиг. 7).

Всички федерации използват уеб сайтове и не разчитат на собст-
вени телевизионни канали или печатни масмедии. Социални мрежи 
(Facebook и Instagram) се ползват за обща информация, а не за целена-
сочено решаване на проблеми. 

Относно актуализацията на специалната и оперативна инфор-
мация (фиг. 8), анкетираните считат, че това не се случва ежедневно 
(3%), а само когато има новина (67%).

Фиг. 7. Оценка на информационното и нормативното осигуряване в БФС
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Фиг. 8. Честота на актуалицация на информацията

Относно публичността на информацията (фиг. 9) се твърди, че 
тя е публична (50%), изпраща се на имейлите (26,5 %) и се поставя на 
уебсайта на федерациите в обособена секция (14,7%).

Основни изводи и обобщения 

При анализа (таблица 1 Swot – анализ) се открояват няколко тен-
денции свързани с естеството на вътрешните и външни позитиви и 
респективно-вътрешните и външни негативи.

Фиг. 9. Публичност на предоставяната информацията
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Относно вътрешните позитиви – отнасят се за съществени подо-
брения, които са във възможностите на федерациите, но в перспек-
тива тъй като проблематиката е с дългосрочно постигане. Такива 
са спонсорските отношения, кандидатстването за субсидии от меж-
дународни програми. В тази връзка са обясними необходимостта от 
дългосрочна стратегия, мениджърско управление и ефективността 
на информационното осигуряване.

Спрямо външните позитиви – федерациите би могло да се възполз-
ват от тях в перспектива, но при условие, че се формират благо-
приятни правно-нормативни и законови причини. Създаването на 
национална спортна база би се отразило положително за развитие-
то на спортовете. Промените в статута на федерациите е въпрос 
на нормативна уредба в критериалната система на ММС. Относно 
щатния състав на федерациите, са възможни промени, но при преци-
зиране на длъжностните наименования и техните функции.

Негативите произтичащи от вътрешни причини са най-многобройни 
(6). Те се отнасят до небалансирания кадрови състав, ниския социален 
статус на федерациите, наличието на нерешени основни проблеми, 
недостатъчното развитие на спортовете, липсата на маркетин-
гови и социални проучвания. Най-същественото в ситуацията е, че 
изброените негативи са във възможностите на федерациите за пре-
одоляване.

Външните негативи са причинени от външни фактори и обстоя-
телства, които не зависят от федерациите тъй като тяхното ес-
тество произтича от правно-нормативното и законово статукво. 
Федерациите биха могли да придобият ползи и въведат подобрения 
в неопределена перспектива. Негативната проблематика засяга бю-
джетирането и финансовия дефицит. Би могло да се разчита на про-
мени в критериалната система за субсидиране от ММС.

В заключение може да обобщим, че това изследване, чиято цел е 
да се оцени качеството на мениджмънта в българските федерации 
„с възможности за развитие“ (БФХТ, БФСЛ, БФС) би могло да бъде 
полезно и за други спортни федерации, като би подобрило функциони-
рането им.
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Таблица 1. SWOT – анализ 
П

О
З

И
Т

И
В

И

ЗА ПОСТИГАНЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Н
Е

ГА
Т

И
В

И

	Необходимост от 
дългосрочна стратегия за 
развитие;
	Привличане на спонсори;
	Оптимално информационно 
осигуряване;
	Необходимост от 
мениджърско управление;
	Финансиране чрез 
международни програми.

В
Ъ

Т
Р

Е
Ш

Н
И

	Небалансиран и 
неефективен кадрови ресурс;
	Нисък социалния статус 
на федерациите;
	Липса на маркетингови и 
социални проучвания;
	Нерешаване на основни 
проблеми;
	Неползване на модерни 
дигитални средства за 
комуникация;
	Недостатъчно развитие 
на спортовете.

	Създаване на национална 
спортна база;
	Статут – с възможности за 
развитие;
	Оптимизация на щатния 
състав.

В
Ъ

Н
Ш

Н
И

	 Традиционно 
финансиране;
	 Недостатъци в правно-
нормативната уредба;
	 Недостатъчно 
бюджетиране;
	 Усъвършенстване на 
критериите за оценка на 
федерациите.
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СПОРТ И НАУКА
Научно-методическо списание

Брой 3, 4/2022

годишно съдържание 

Теория и меТодика на спорТнаТа Тренировка 

Траян Попкочев, Валери Цветков – Отношения с треньора в ор-
ганизационната култура на три младежки футболни клуба (ситуация 
от Благоевградска област 2020 г.)  1, 2

Михайл Клечоров – Основни грешки при стрелбата в биатлона 
вследствие на неправилно прицелване  1, 2

Георги Ангелов – Анализ на ефекта от пандемията от Сovid-19 
върху детско-юношеските школи по футбол  1, 2

Пламен Матеев – Превенция на риска от травми в управлението 
на спортни терени чрез индексиране на здравето, качеството, стреса 
и напояването от данни от термични и визуални изображения   1, 2

Пламен Матеев – Устройства за тестване на повърхности в 
управлението на естествени спортни терени  1, 2

Георги Игнатов, Желязко Георгиев – Университетски зимни 
игри Боровец 2019  3, 4

Валентин Вуков - Управление на тренировъчния процес в годиш-
ния цикъл при млади биатлонисти (18-19) години 3, 4

Тервел Пулев – Ретроспективен анализ на развитието на спорт-
ната техника в бокса от древността до съвременните олимпийски 
игри 3, 4

Валентин Вуков – Развитие на кондиционните способности при 
подрастващи биатлонисти 3, 4

Йоан Крумов – Сигурност и безопасност при началното обучение 
по хокей на лед 3, 4

Николай Димитров, Иван Колев – Изследване влиянието между 
антропометричните показатели и спортните показатели на 7-10 го-
дишни деца, играещи кърлинг 3, 4
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Теория и меТодика на физическоТо възпиТание 

Станислав Пляков – Изследване на физическото развитие и де-
еспособността на първокурсници от Икономически университет – 
Вар на за целите на ефективното им обучение по физическо възпита-
ние и спорт   1, 2

Станислава Стоянова,  Николай Иванчев - Мета-анализ на спорт-
ни интереси към тенис при ученици 3, 4

Станислав Пляков, Явор Несторов – Факторна структура на фи-
зическото развитие и физическата дееспособност на студентки от 
Икономически университет – Варна в началото на обучението им във 
висшето училище 3, 4

Янко Руменов – Усъвършенстване работата с ученици изпитва-
щи трудности при обучението 3, 4

Янко Руменов – Подвижни игри – възможности за реализиране на 
учебното съдържание по физическо възпитание и спорт от страна на 
началните учители 3, 4

физиология, спорТна медицина и кинезиТерапия 

Иван Иванов – Кинезитерапия базирана на доказателства при бо-
лни с хронична дихателна недостатъчност   1, 2

Иван Иванов – Методика на кинезитерапия при пациенти с хро-
нична дихателна недостатъчност  1, 2

Гергана Деспотова – Повлияване на болката в лумбалния дял на 
гръбначния стълб със средствата на кинезитерапията    3,4

Иван Иванов – Влияние на инспираторна тренировка с уред при 
пациенти с хронична дихателна недостатъчност  3, 4

Христо Христов – Влияние на кинезитерапията върху функцио-
налните дейности и мускулната сила на засегнатия горен крайник 
след прекаран остър мозъчно-съдов инцидент 3, 4

Михаела Митова – Подобряване качеството на живот на паци-
енти преживели рак на гърдата с приложението на специализирана 
програма за домашна кинезитерапия 3, 4

Христо Христов – Методика на кинезитерапия при болезнено 
рамо след преживян мозъчени нсулт 3, 4

Михаела Митова – Проучване върху възможностите за 
психофизическо повлияване при болни след лечение на рак на млечната 
жлеза в късен следоперативен стадий 3, 4
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ХристоХристов  – Проучване на възможностите на кинезите-
рапията за превенция и повлияване на болезнено рамо след увредан  
централен двигателен неврон 3, 4

мениджмънТ на спорТа 

Калинка Иванова – Резултати от анкетно проучване относно 
финансирането, проблематиката, кадрите и информационното 
осигуряване в български спортни федерации като съществени страни 
от мениджмънта в тях  3, 4

спорТ и рекреация

Станислав Пляков – Пешеходният туризъм като възможност за 
спорт и рекреация 1, 2

годишнини 

Силвия Бакалова – 120 години от рождението на проф. д-р Драгомир 
Матеев, член-кореспондент на Българска академия на науките и 
ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“  1, 2




