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        УВОД 

     Настоящата програма – указание е предназначена за Баскетболните 

клубове по баскетбол за подрастващи в страната. Тя е основен, 

задължителен документ за всички треньори и преподаватели по 

баскетбол. Планирането, оперативното ръководство и отчитането на 

учебно- тренировъчния, възпитателния и възстановителния процес да се 

извършва въз основа на настоящата програма: 

        Програмата – указание е изработена с цел да уеднакви изискванията 

за отборите от БК – подрастващи, за начална спортна подготовка на децата 

от 7 до 10 годишни. Същата е съобразена със съвременните изисквания и 

тенденциите на спортната подготовка. Нейната основна задача е да 

създаде единна организация и съдържание на процеса на спортната 

подготовка с особено надарени момчета и момичета и тяхното включване 

в звената за спортна специализация и спортно усъвършенстване. 

          На основата на задълбочен анализ на дългогодишната работа по 

баскетбол бяха направени изводи за положителните и отрицателни страни 

в работата на детско – юношеския баскетбол и по конкретно клубовете за 

подбор и начална спортна подготовка.  

           В програмата са отразени: 

1. Методически указания за треньорите по години. 

2. Методически указания за собствения отбор. 

3. Периодизация на тренировъчния процес. 

4. Задачи на спортната подготовка по етапи. 

5. Примерно разпределение на учебния материал по етапи. 

6. Теоретични знания. 

7. Тестове и оценка по отбори. 

8. Качество по подбора при селекция. 

9. Документи за планиране и отчитане. 

 

ОСНОВНИ  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ТРЕНЬОРИТЕ  В  БК 

- Брой на отборите по мини-баскетбол. Всеки треньор  

трябва да работи с най-малко три отбора /групи/ или 75 – 85 деца: 

- Брой участници в един отбор /група/ 



7 год.                                               22-25 деца 

8 год.                                               22-25 деца 

9 год.                                               16-20 деца 

10год.                                              15 деца 

 

- Брой тренировки седмично за един отбор /група/ 

7 год.              3-4 пъти                  5-6 часа 

8 год.              4 пъти                      6 часа 

9 год.              4-5 пъти                  6-8 часа 

10год.            4-5 пъти                   6-8 часа 

 

- Брой часове седмично на всеки треньор: 

а/ за тренировки       - 24 часа 

б/ за организационно- методическа и селекционна работа                          

- 18,5 часа 

  Или всичко     -   42,5 работни часове. 

- Среден ръст на отборите за отлична оценка: 

Момичета   7 годишни    - 156 см.  Момчета   7 год.  155см. 

                      8 год.              – 156 см.                     8 год.   155см. 

                      9 год.              -  160 см.                     9 год.   158 см. 

                     10 год.             -  166 см.                    10 год.  167 см. 

- Ниво на общата и специална подготовка на играчите и отборите. 

То да се определя в съответствие с изискванията на учебната 

програма за всяка възраст. За оценка на качеството на работата 

да се има предвид резултатите от контролните изпити по 

техническа, игрова и физическа подготовка, проведени при 

завършване на състезателната година. 

- Брой на подготвени състезатели приети в по горна възраст. 

а/ за отлична оценка на треньора -75% от общия състав на отбора по мини-

баскетбол. 

б/   за много добра оценка - 70% 

в/  за добра оценка  - 55% 

 



 

 

КАЧЕСТВО  НА  ПОДБОРА  В  СЪОТВЕНИЯ  ОТБОР /ГРУПА/ 

Момичета 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Възраст                              7 г.                             8г.                            9г.                               10г. 

                           ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

              отл.  мн.доб.  добър     отл.  мн. доб.  добър    отл.  мн. доб. доб. отл. мн.доб. доб 

Физ. Развитие 

Ръст      145+  140      135              150+   145        140         160     155      150     165+  157    155 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Гръдна обиколка   средно    63                средно  68     средно     67            средно   69 

                                                     70                                75                        69                            72 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Телесно тегло        средно     29                средно   35    средно     39              средно   40 

в кг.                                             34                                 40                       42                              46 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Динамометрия      19   15                   20              16                         20         16               23         20 

в кг. силна ръка  

                            20+  16  12           21+  17           14                  21+  17         14       24+  21       18 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Станова сила          42    37                  44              39                          44         39               55       50 

в кг.                    43+  16   12        45+   40              35                45+   40         35       56+   51     45 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



Момчета  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ръст      140+  139      132       146+    145    137        156+  155    149      164+   163     154 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Гръдна              средно  63              средно     65          средно   68         средно    71 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Тегло          средно     30                средно    34            средно   40          средно      44 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Дин. силна 

Ръка             24+    23     18        25+   24       21          25+       24          21        28+      27        24 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Станова  

сила в кг.    65+   60       55        68+   65      59           68+      65       59           76+     75       70 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

            ОСНОВНИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА  ПЛАНИРАНЕ   И   ОТЧИТАНЕ 

     Всички документи за планиране и отчитане на учебно-тренировъчния процес и 

възпитателната дейност се разработват по изискванията на ТК към БФБ. 

          Документи за планиране 

1. Годишен учебно-тренировъчен план. Разработва се за 

съответния отбор за една година. Той е основния задължителен документ за 

планиране. 

2. Работен план. Изготвя се за всеки етап на подготовката.  

В него се планира целта и задачите на подготовката за етапа. Определят се обема и 

интензивността. Разпределят се тренировъчните планове по страни на подготовката. 

Определят се контролните задачи по страни на подготовката и състезанията, както и 

съдържанието на учебно-тренировъчната дейност. 

3. План-конспект на отделната тренировка. Изготвя се въз 

основа на работния план и е задължителен за всички треньори. 

             Документи  за  отчитане 



1. Отчет на план конспекта 

2. Отчет на работния план 

3. Годишен отчет 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ  УКАЗАНИЯ  ЗА  ПРОТИЧАНЕ  НА  УЧЕБНО- ТРЕНИРОВЪЧНИЯ  

ПРОЦЕС  Е  БАСКЕТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ 

 

7-8 годишни  -  бейби баскетбол 

 

Основната задача тук е да бъде извършен качествения  

подбор на надарени деца – момчета и момичета, подходящи за изискванията на 

съвременната баскетболна игра. В периода на четиригодишната подготовка и на 

основата на обективни показатели да се усъвършенства състава на отбора чрез 

непрекъснат подбор и търсене на таланти. Главните задачи тук са: 

- Чрез добре организиран и компетентно провеждане  

учебно-тренировъчния, възпитателния и възстановителния процес с децата от тази 

възраст, в тях да се внедрява любов към баскетболната игра, да се формират навици за 

съзнателен труд и активно приспособяване към високите тренировъчни натоварвания. 

- Правилно да се усвоява и непрекъснато да се  

усъвършенства пълния обем на техническите похвати за нападение и защита. Да се 

изгражда съвременна техническа школа на изпълнението и при висока скорост на 

придвижванията и взаимодействията. 

- Всестранна физическа подготовка на основата на  

Широк комплекс от средства с преимуществено развитие на гъвкавост, ловкост, 

координацията на движенията, бързината и скоростно-силови качества. 

- Да се развива и усъвършенства зрителната памет, 

вниманието и чувството за бързо ориентиране в обстановката. Овладяване на 

индивидуалните действия в обема на изучаваната техника и взаимодействията между 

2-3 играча. 

- Да се придобият знания за основната система за  

нападение и защита и успешно да се прилагат. 

- Създаване на условия за проявата на индивидуалните  

игрови взаимодействия и способностите на децата. 

- Възпитаване и целеустременост, самостоятелност, 



инициативност, борбеност, чувство на гордост от постигнатите добри резултати, а така 

също и навици за самоконтрол, спазване на спортен режим и хигиена. 

      Характерна особеност на най-малките баскетболисти/ки е тяхната повишена 

подвижност, която се явява физиологическа потребност на растящия организъм. 

Треньорът трябва да поощрява децата в тази тяхна подвижност и в същото време да я 

канализира в тренировъчния процес, като направлява естествената нужда на децата в 

необходимата посока. 

    Основно внимание тук да се обръща на разностранната физическа подготовка 

посредством разнообразни подвижни игри, щафети, елементи от гимнастиката, 

акробатиката, лака атлетика, както и други видове спорт. 

     Да започне изучаване на пълния обем на баскетболните основни сръчности, като 

главната цел е те да се изпълняват при голяма бързина на реагиране и движение. 

      Поради голямата гъвкавост на костно-ставния апарат да се дават упражнения за 

оформяне на правилна баскетболна стойка за защита и нападение, като се действа 

внимателно по отношение на тяхната продължителност. Същите да се редуват с 

упражнения с корегиращ и по-разностранен характер. Не се препоръчва даването на 

упражнения със силов характер. 

       Децата в тази възраст преди всичко имат развита зрителна памет. Ето защо 

показания метод тук се явява основен. Тяхното внимание р твърде неустойчиво. Те не 

умеят за дълго да се съсредоточават. Не могат добре и да разпределят вниманието си. 

Ето защо препоръчваме да не трае повече от 6-7 минути, след което да се променя 

неговата структура или да се дава упражнение , контрастно на първото с цел да се 

поддържа интереса на децата. 

 

             ПЕРИОДИЗАЦИЯ  НА  ТРЕНИРОВЪЧНИЯ  ПРОЦЕС 

     Спортната подготовка на деца от 7-8 годишни започва на 1 Септември и завършва на 

31 Юли. Провежда се в един учебно-тренировъчен цикъл с два периода: подготвителен 

и преходен. Подготвителния период – 1 септември до 31 юли, като включва в него 8 

етапа. Преходния период / лятна ваканция/ от 1 юли до 31 август. 

 

         ОБЩИ  ПОКАЗАТЕЛИ  ЗА  ТРЕНИРОВЪЧНОТО  НАТОВАРВАНЕ 

 

Календарни дни                                                                  365 

Работни дни                                                                         240 

Почивни дни                                                                         135 

Тренировъчни дни                                                              220 



Състезателни дни                                                                  20 

Брой тренировки                                                                  224 

Тренировъчни часове                                                          314 

Състезателни часове                                                              30 

Общ брой работни часове                                                  344 

 

 Разпределение на тренировъчните часове по страни на подготовката. 

1. Технико-тактическа и игрова подготовка             242 

2. Физическа подготовка                                                 72 

3. Състезателна подготовка                                            30 

Общо часове                                                                           344 

 

Процентно съотношение по стани на подготовката за годината. 

1. Технико-тактическа и игрова подготовка                69% 

2. Физическа подготовка                                                  20% 

3. Състезателна подготовка                                             11% 

 

 

Етапи на подготовката. 

- Първи етап                                     01.09.   до    15.10. 

- Втори етап                                     16.10.    до    30.11. 

- Трети етап                                      01. 12.   до    05.01. 

- Четвърти етап                                06.01.   до     15.02. 

- Пети етап                                        16.02.   до      05.04. 

- Шести етап                                      06.04.   до     24.05. 

- Седми етап                                      25.05.   до     25.06. 

- Осми етап                                        26.06.    до    31.07. 

 

 

 



       Задачи на спортната подготовка по етапи: 

   Първи етап               01.09.   до 15.10. 

1. Постепенно и системно да се приспособяват децата към въздействието на 

физически упражнения. 

2. Обучение в основите на техниката на играчите. 

3. Прилагане на широк обем от средства за развитието на гъвкавостта, 

координацията на движенията в обща ловкост. 

4. Изграждане на навици за активност и съзнателност в тренировъчния и 

възпитателния процес. 

5. Полагане на изпити – норми за техническа и физическа подготовка. 

6. Обучаване и създаване на навици за водене на личен дневник на 

баскетболистите. 

Втори етап                                         16.10.     до      30.11.    

1. Обучение в техниката на играта за нападение и защита.  

2. Прилагане на широк обем от средства за всестранното им физическо развитие,  

като ударението се постави върху качествата: ловкост, гъвкавост, бързина и 

координация на движенията. 

3. Теоретически знания за процеса на техническото обучение, свързани с  

изучаването на правилника. 

4. Игрова подготовка. 

5. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 

 

Трети етап                                   01. 12.   До 05.01. 

 

1. Обучение на основните сръчности за нападение и защита, тясно свързани  с  

бързината на прилагането им. Включване на специални упражнения за изграждане на 

игровите навици. 

2. Широк обем от средства за развитието на мускулите на корема, трупа,  



задната част на бедрата и горните крайници, като се включат и коригиращи 

упражнения за подобряване на телесната стойка. Упражнения за развитие на бързото 

реагиране на внезапни сигнали. 

3. Провеждане на учебни игри в облекчени условия. Затвърждаване на  

изучаваните технически похвати. 

4. Теоретически знания за основите на тактиката.  Правилознание. 

5. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 

           Четвърти етап                                              06.01.     до    15.02. 

1. Обучение на основните сръчности за защита и нападение. Затвърждаване  

на изучените технически похвати при различно построяване на играчите, постепенно 

усложняване на упражненията изискващи внимание, пряко свързани с бързина на 

изпълнението им. 

2. Широк обем от комплекси за развитие на гъвкавостта, координацията,  

ловкостта, бързината на реакцията и точността на изпълнението. Развитие на мускулите 

на корема, трупа, задната част на бедрата и горните крайници. Използване на 

реакционните периоди през зимата за работа по посочените качества и провеждане на 

туристически походи, кросове, игри и щафети в дълбок сняг и други. 

3. Овладяване на индивидуалните тактически действия и пределите на  

изучаваната техника. 

4. Провеждане на учебни игри при облекчени условия за прилагане на изучения  

материал. 

5. Теоретически знания. 

6. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 

 

Пети етап                                    16.02.   до    05.04. 

 

1. Обучение на основните сръчности за защита и нападение. Затвърждаване на 



заучените похвати в условията на игрово съпротивление /1 на 1/. 

2. Широк обем от комплекси за развитието на общата сила, включващи  

упражнения за хвърляне, пренасяне и преместване на различни видове по размери и 

тегло топки, катерене, лазене, провиране, упражнения за точност на движенията при 

голяма скорост, акробатически  упражнения и други. 

3. Обучение в групови технико-тактически действия. 

4. Провеждане на учебни игри при облекчени условия за прилагане и  

затвърждаване на изучените технико-тактически похвати и техните упражнения. 

5. Теоретични знания. 

6. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 

 

Шести етап                               06.04.    до   24.05. 

 

1. Обучение на техниката на играта в нападение и защита. Затвърждаване  

на изучените похвати в условията на игрово съпротивление / 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3/. 

2. Широк обем на акробатически упражнения. Развитие на мускулите на  

горните крайници, корема, трупа и задната част на бедрата. Коригиращи упражнения. 

Бегови и скокови упражнения. 

3. Обучение на отборни действия за нападение и защита. 

4. Игрова подготовка. Учебни и контролни игри с достъпни игрови задачи. 

5. Теоретични знания. 

6. Контролни изпити. 

 

 

 

 

 



                     Седми етап                               25.05.     до    25.06. 

 

1. Коригиращи тренировки за отстраняване на допуснатите грешки при заучаване  

на техническите похвати за защита и нападение. Експертни оценки за степента на 

постигнатите резултати. 

2. Игрова подготовка и контролни срещи с отбори от други населени места. 

3. Теоретични знания. Индивидуални групови и отборни задачи, разбор и анализ. 

4. Годишен изпит. 

 

       Осми етап                                   26.06.       до      31.07. – летен лагер – сбор 

Провеждане на двуразови тренировки. 

1. Корекция на техническото изпълнение на всички изучавани похвати в защита  

и нападение. 

2. Най-широко използване на природната среда за закаляване и продължаване  

работата за обща физическа подготовка в съответствие с мястото на лагер – сбор 

/планина или море/. 

3. Придобиване на трудови навици. 

4. Указания за полезно прекарване на лятната ваканция. 

 

9-10 годишните  - мини-баскетбол 

Като имаме предвид физическото и функционално състояние на децата  

в тази възрастова група следва да се отдели сериозно внимание на тренировките за 

всестранна физическа подготовка. За целта да се използват подходящи и разнообразни 

средства. От ширината на техния диапазон зависи и степента на усвояемост на 

поставената задача. Широката база от разнообразни навици, различни по сложност, 

облекчават формирането на нови навици. Упражненията трябва да подпомагат 

развитието на всички мускулни групи. Особено внимание да се отделя за развитието на 

мускулите на коремната преса, трупа, задната повърхност на бедрата и горните 



крайници. Значително място в тренировката да се отделя на акробатични  упражнения, 

за гъвкавост, ловкост съчетани с видове хвърляния и подавания на топката в различни 

направления. Да се избират упражнения стимулиращи координацията на движението 

т.е. умението на детето да управлява своето тяло в сложни условия, в упорно и без 

упорно положение и при висока скорост. С цел да се развие бързината на придвижване 

и реагиране, да се използват упражнения и подвижни игри със специални задачи. За 

стимулиране развитието на скоростно-силовите качества да се прилагат разнообразни 

по структура и характер на нервно-мускулното усилие, чрез кратки отсечки под 

различни ъгли на придвижване. В тренировките да се включват упражнения със 

скоростно-силов характер: подскоци-отначало на място след това в движение, отскоци 

с въженце, над единични препятствия и др. Тези упражнения да се дават внимателно и 

с малък брой повторения, като се редуват с активен отдих от упражнения с контрастен 

характер. Главна задача е при изучаване на основните сръчности да се усвоява тяхната 

правилна структура на изпълнение. Да се изисква бързо и точно изпълнение на 

техническите похвати. Задължително е техническата подготовка да се осъществява със 

специален инвентар за тази възраст /тегло и големина на топката, височина на коша и 

др/. Упражненията да имат конкретен характер.  Да се използват подготвителни 

упражнения. Един и същ похват да се изпълнява при различно построяване на 

играчите, като се включват различни движения изискващи внимание, зрителна памет, 

ориентация и съобразителност. При изучаване на основните сръчности е необходимо 

те да се обединяват в съчетание /ловене, водене и стрелба, водене и подаване, 

получаване и стрелба и др./ Значително място в процеса на обучението трябва да 

заемат специалните упражнения които да спомагат за усъвършенстване на точността / 

хвърляне на топката в цел и на определено разстояние./ . 

        Тренировъчните упражнения за създаване и оформяне на тактически умения и 

навици трябва да бъдат насочени към развитието на тези способности, които стоят в 

основата на тактическото мислене и тактическите действия. Поставя се основата за 

изучаване на индивидуалните тактически действия в обем на изучаваната техника. Да 

се изграждат основите на защитната и нападателната резултатност. Ранната 

специализация на младите баскетболисти по постове и функции е нецелесъобразна. 

Главно изискване на обучението в този период е универсиализма. Младия 



баскетболист трябва да умее да прилага в играта еднакво добре всички изучавани 

похвати. Сигурно да владее топката и адекватно да си служи с нея. Да умее да пази 

разумно и плътно противника си и да не му позволява резултатни действия. Основен 

метод за обучение е демонстрацията. При демонстрацията вниманието на децата да се 

насочва върху главното, но тук вече може да им се обръща внимание и върху някои 

детайли. Широко да се използват подвижните игри, които включват най-много 

специфични баскетболни движения и действия. Учебните игри да не са продължителни 

и да се провеждат с паузи за отдих с разнообразен характер. Почивките да се използват 

за разясняване и конструктивна критика, съпроводени от домонстративна корекция.  

                    ПЕРИОДИЗАЦИЯ  НА  ТРЕНИРОЯЪЧНИЯ  ПРОЦЕС 

    Спортната подготовка на баскетболистите от 9-10 год. започва на 1.09. и завършва на 

31.08. за всяка учебна година. Провежда се в един учебно-тренировъчен цикъл с два 

периода: подготвителен и преходен. 

    Подготвителния период – 1 септември – 31 юли, като включва в себе си осем етапа. 

    Преходен период - / лятна ваканция/ 1-31 август. 

                 ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТРЕНИРОВЪЧНОТО НАТОВАРВАНЕ 

           Календарни дни                                                        - 365 

           Работни дни                                                                - 240 

           Почивни дни                                                               - 135 

           Тренировъчни дни                                                    - 220 

           Състезателни дни                                                      -   20 

           Брой тренировки                                                       - 240 

           Тренировъчни часове                                               - 360 

           Състезателни часове                                                 -  30 

           Общ брой работни часове                                       - 390 

    Разпределение на работните часове по страни на подготовката 



1. Технико-тактическа подготовка                            - 225 

2. Тактическа и игрова подготовка                           -  45 

Състезателна подготовка                                         - 30 

3. Физическа подготовка                                              - 90 

Общо часове                                                                - 390 

 

Процентно съотношение по видовете подготовка за година. 

Физическа подготовка                                                   23% 

Технико-тактическа подготовка                                  57% 

Тактическа игрова подготовка                                     11% 

Състезателна подготовка                                                9% 

 

Етапи на подготовката. 

Първи етап                       01.09.    до       15.10. 

Втори етап                        16.10.    до       30.11. 

Трети етап                         01.12.   до        05.01. 

Четвърти етап                  06.01.    до        15.02. 

Пети етап                          16.02.     до       05.04. 

Шести етап                       06.04.     до       24.05. 

Седми етап                       25.05.     до       25.06. 

Осми етап                         26.06.     до       31.07. 

 

ЗАДАЧИ НА СПОРТНАТА ПОДГОТОВКА ПО ЕТАПИ 

Първи етап – 01.09. – 15.10. 

1. Затвърдяване и изучаване материала от 8 годишните. 

2. Полагане на изпити за техническа и физическа подготовка. 

3. Постепенно и системно увеличаване на въздействията с физически  

Упражнения. 

4. Обучение в основите на техниката на играта при увеличено съпротивление, 

със и без противник. 



5. Затвърдяване на навиците за активност и съзнателност в учебно- 

тренировъчния процес. 

6. Затвърдяване на навиците за водене на личен дневник. 

 

Втори етап    - 16.10.  -   30.11. 

1. Разучаване на нови и затвърдяване на разучаващи технически и  

тактически похвати. 

2. Прилагане на широк обем на упражнения за развитие на гъвкавост, 

ловкост , бързина и координация на движенията. Обръщане на особено внимание за 

правилно бягане, придвижване, спиране и обръщане съчетани с други технически 

похвати. 

3. Провеждане на учебни игри при по-усложнени условия и засилено 

противодействие. 

4. Теоретически знания за приноса на технико-тактическото и игрово 

обучение. Правилознание. 

5. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 

                     Трети етап  - 01.12. -  15.01. 

1. Разучаване на нови технически похвати тактически способи. 

2. Разширяване и усъвършенстване на работата за обща физическа подготовка. 

Да се обърне внимание на упражнения с кратковременен скоростно-силов характер. 

Да се прилага комплексния метод за развитието на двигателните качества. 

3. Игровата подготовка да се осъществява чрез целенасочени, многократни  

повтарящи се опити за изпълнение на поставената задача в определени игрови 

моменти, при поява на лична творческа инициатива. 

4. Теоретически знания. 

5. Контролни изпити за оценка на постигнатите резултати. 



 

Четвърти етап      - 06.01.  -  15.02. 

1. Разучаване на нови и затвърдяване на изучените технически похвати и  

тактически  способи и съчетаното им прилагане в условия на засилено 

противодействие. 

2. Развитие на точността при стрелбата в коша / изхвърляне на топката, 

направляване на полета на топката/. 

3. Усъвършенстване на ловкостта, координацията на движенията с  

преимуществено развитие на бързината. Създаване на база за развитие на сила. 

Използване на комплексния метод за развитие на двигателни качества. 

4. Да се дават преимуществени упражнения с единоборство, като строго 

Се контролира правилното техническо изпълнение на основните сръчности за 

нападение и защита. Зорко да се следи за развитието на адекватно-тактическо 

мислене. 

5. Теоретически знания. 

6. Контролни тестове за оценка на постигнатото. 

 

Пети етап      16.02.  -  05.04. 

1. Разучаване на нови и затвърдяване на научените похвати и тактическите  

способи. 

2. Прилагане на по широк обем от упражнения с динамичен характер,  

изпълнявани с не големи утежнения за развитие на бързината, общата сила и 

отскокливост. 

3. Усъвършенстване на основните изисквания за игрова подготовка. 

Създаване навици и умения за организирано водене на баскетболен мач. 

4. Провеждане на контролни състезания и тренировки с коригиращ 



характер. 

5. Теория. 

6. Контролни тестове. 

Шести етап                 -    06.04. -  24.05. 

1. Разучаване на нови и затвърдяване на научените похвати и тактически 

похвати. 

2. Комплексно развитие на двигателните качества. Преимущество за 

развитие на скоростно- силовите качества с краткотраен режим на работа. Основни 

средства: специфични и специални баскетболни упражнения. 

3. Усъвършенстване на игровата и състезателната подготовка при  

засилено противодействие. 

4. Провеждане на контролни и подготвителни състезания с коригиращ  

характер. 

5. Теоретически знания, анализ и разбор на тренировката, контролите 

и официалните състезания. 

6. Контролни тестове. 

 

Седми етап      - 25.05.  -     25.06. 

1. Затвърждаване на взетия материал по техническа и тактическа 

подготовка. 

2. Прилагане на оптимален обем от средства за развитие и  

усъвършенстване на двигателните качества чрез специфични и специални баскетболни 

упражнения. 

3. Участие в контролни и официални състезания. Развитие на умение 

на умение за максимално мобилизиране на силите в полза на интересите на отбора. 

4. Провеждане на тренировки с коригиращ характер. 



5. Теоретически знания. Анализ и разбор на мачовете. 

6. Контролни тестове. 

 

Осми етап       26.06.     -      31.07. 

1. Смяна на характера на работа. 

2. Провеждане на двуразови тренировки в условията на лагер-сбор. 

3. Закалителни процедури. 

4. Походи, излети. 

5. Провеждане на годишен тест. 

6. Теоретически знания. Анализ на постигнатите резултати през  

учебно-спортната година. Анализ и оценка на наклонностите и влеченията на всяко 

дете /определяне на талантите/. Оценка на образователната и спортна успеваемост на 

всеки състезател от отбора. 

7. Указания за ползотворно прекарване на лятната ваканция. 

 

           Теоретични знания 

1. Физическа култура и спорт. 

2. Почва и развитие на баскетбола – древни игри с топката: игрите с  

топка през средните векове. Съвременни игри с топка. Поява и развитие на 

съвременния баскетбол – първите правила. Етапи на развитие на играта в света. 

Баскетбола в България. Международни прояви на българския баскетбол, баскетболът 

на Олимпийски игри, Световни , Европейски и Балкански първенства, Универсиади. 

3. Характерни черти на съвременния баскетбол и тенденции на  

неговото развитие /структурно изграждане на отборите, характеристика на 

съвременната тактика в защита и нападение, характеристика на съвременната техника 

в защита и нападение, характеристика на съвременния състезателен баскетбол, игра на 

централните, крайните и тиловите нападатели. 

4. Особености на двигателната дейност при баскетбола – 

биомеханични особености , физиологични особености, психологични особености. 



5. Същност на спортната тренировка – същност, методи, принципи, 

тренираност и спортна форма, фази на развитието на спортната форма, контрол върху 

тренираността и спортната форма, самоконтрол – същност на самоконтрола, водене на 

личен дневник за самоконтрола – съдържание на дневника. 

6. Физическа подготовка на баскетболиста – съвременната  

активизация на баскетболната игра и проблемът за физическата подготовка, 

двигателна дейност и двигателни качества, същност на физическата подготовка, общо 

физическо развитие и усъвършенстване на специалната сила, на взривна сила, 

развитие и усъвършенстване на обща и специална издръжливост, развитие и 

усъвършенстване на обща и специална ловкост. 

7. Анализ на техническите похвати за нападение и защита. Анализ на  

формите и способите за игра в защита и нападение. Задълбочени знания по 

преподавания учебен материал. 

8. Индивидуална тренировка и самоподготовка – съставяне план  

за тренировка. 

9. Цел и задачи на психическата подготовка на баскетболистите. 

Специфични психически качества и умения, общо-състезателни психически качества: 

Изграждане на знания за състезанието, самоконтролиране на психическото състояние, 

формиране на психическа устойчивост. Етапи на психическата подготовка – етап на 

обща психическа подготовка, етап на пред-състезателна психическа подготовка. Етап 

на непосредствена психическа подготовка – устойчивост и контрол на психическото 

състояние по време на състезание. Методи на психическата подготовка на 

баскетболистите – метод на упражняването,  метод на непосредствено психическо 

въздействие и др. 

10. Модел и функции на централния нападател, на крайния нападател,  

на тиловия нападател – организатор. 

11. Съставяне на анализ на играта на противниковия отбор и отделни  



Играчи. Съставяне на план за игра срещу противниковия отбор и отделни играчи. 

Водене на технико-тактически запис на играта на даден отбор. 

12. Правилознание – съдийска практика. 

13. Същност, поява и развитие на мини-баскетбола. 

14. Организация и провеждане на състезания по баскетбол. Планиране  

на състезанието: видове състезания, способи за провеждане на състезанията / кръгов, с 

елиминиране, смесен/. 

 

                                                                            ТЕМИ 

                                   ПО ФИЗИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ХИГИЕНА НА СПОРТА 

 

1. Дишане. Транспорт на кислорода. Тъканно дишане. Промени на дишането 

към спортиста. 

2. Кръв. Състав. Функция. Промени при спортистите. 

3. Сърдечно- съдова система. Функция. Промени при високоръстови спортисти. 

4. Храносмилане. Режим на хранене на спортистите. 

5. Мускулна тъкан – мускулно съкращение. Промени при спортни условия. 

6. Регулация на обмяна на веществата: нервите и хуморална регулация при покой 

и при физически усилия. 

7. Електролитен баланс и водно солеви режим при спортни натоварвания. 

8. Енергетичен баланс при спортни усилия. 

9. Аеробен и анаеробен обмен при спортни усилия. 

10. Характеристика на тренираност, разтренираност и претренираност. 

11. Характеристика на умората и възстановителния процес. 

12. Биостимулиране и допинг. 

 

 

 

 



 

 

                   ФОРМАТИВНИ ПЕРИОДИ В РАЗВИТИЕТО НА МОТОРИКАТА ПРИ 

                                       ПОДРАСТВАЩИТЕ БАСКЕТБОЛИСТИ 

 

Моторни 

способности 

                 Формативни периоди 

Сила До десетата година мускулната сила нараства постепенно. 

Във възрастовия период от 7 до 17 год. мускулната сила 

има възходящо , но неравномерно развитие. 

Бързина Бързината на реакция на звук и визуален сигнал най-

бързо нараства при 8-9 годишните. Честотата на 

движение е с най-високи темпове на развитие е във 

възрастовия период 10-11 год. като този период е 

благоприятен за въздействие до 13-14 год. 

Скоростно-силови С най ускорени темпове на повишаване на експлозивните 

движения е периода от 7 до 11 години и от 13 до 16 

години. След този период, макар и не така интензивно, 

резултатите продължават да се повишат през следващите 

2 -3 години. 

Издръжливост  До десетата година не се забелязват съществени 

различия на прираста на тези функционално- двигателна 

способност. При момчетата прирастът се увеличава 

сравнително бързо от 13 до 15 години и с най високи 

темпове в юношеския период от 15 до 17 год. 

Гъвкавост  Най висок е прираста през девета, десета и тринадесета 

година. 

Координация и 

ловкост 

 

Оптималната възраст за развитие на 

кинестетичнодиференционната способност е между 6 и 9 

год., ритъмът е с най-висок прираст във възрастта 9-10 



 

 

Координация и 

ловкост 

год., реактивната способност е с най-високи стойности на 

прираста на 10 и 11 год. При способността за ориентация 

най-подходящ за въздействие е периодът между 9 и 14 

год. Способността за приспособяване на движенията се 

развива с високи темпове в по-продължителен период от 

11 до 17 годишна възраст. 

Техника  Обучението в основната баскетболна техника има голяма 

връзка с развитието на координационните способности. 

Най-подходящо време за обучение в основната техника е 

8-11-12 и 14-15 години. 

 

 

                                            ОПИСАНИЕ НА ТЕСТОВЕ 

 

1. СПРИНТ   - 20 м.  – От изходно положение висок старт се пробягва с 

 максимална скорост разстояние от 20 м. Тръгва се след сигнал със свирка. Всеки 

състезател  пробягва разстоянието два пъти. Отчита се по-доброто постижение, с 

точност до 0,01 сек. 

2. БЯГАНЕ МЕЖДУ СТОЙКИ -  Изпълняващият се движи по равностранен  

триъгълник  с дължина на страната 10м. На трите върха на триъгълника и в средата са 

поставени стойки. Те се обхождат по посочената фигура №1. Посоката на тръгване е по 

избор – надясно или наляво. Постижението се отчита с точност до 0,01 сек. 

3. ОТСКОК НА ВИСОЧИНА ОТ МЯСТО -  Измерва се ръстът с обтегната ръка /на  

предварително разграфена летва , поставена до стената/, след което изследваният 

прикляква мах с ръцете и отскача от два крака от място. Отчита се достигнатата 

височина. Разликата между двата показателя дава чистия отскок, с точност до 1 см. 

 



4. СКОК ДЪЛЖИНА -  От изходно положение стоеж с ръце напред /стъпалата 

леко разтворени , разположени на една линия/ се извършва приклякване, съчетано с 

мах на ръцете през долу до назад, следва обратен мах с ръцете и отскок на дължина от 

два крака, със стремеж да се приземи тялото максимално далече. Отчита се 

разстоянието от стартовата линия до последния белег, оставен от стъпалата на 

скачащия, с точност до 1 см. Изпълняват се два опита и се зачита най-доброто 

постижение. 

 

5. ТРОЕН СКОК ОТ МЯСТО -  Изходящо положение – стъпалата на краката на  

една линия. Отскача се от два крака, следва оттласкване от земята с единия, след това с 

другия крак и приземяване на два крака. Отчита се разстоянието от стартовата линия 

до последната следа, оставена от скачащия, с точност до 0,01 м. Изпълняват се два 

опита и се зачита по-доброто постижение. 

 

6. КОРЕМНИ ПРЕСИ – Изходно положение тилен лег със свити колене  

90 градуса, стъпалата разтворени на ширината на раменете. Ръцете са поставени на 

тила, лактите – насочени встрани. Партньорът държи глезените и фиксира стъпалата 

към пода. Изпълняват се повдигания със стремеж да се докоснат колената. Между 

брадичката и гърдите през цялото време трябва да има един юмрук разстояние. 

Лактите остават насочени встрани. Отчита се броят на правилно изпълнените коремни 

преси за 1 мин. 

 

 

7. СОВАЛКА – ОТ ЛИНИЯ ДО ЛИНИЯ – Изпълняват се кратки спринтове със  

смяна на посоката. Бяга се винаги с лице напред. Преминават се три дължини на 

игрището /252 м. при размери на игрището 28/15 м./ При всяка промяна на посоката 

единият крак трябва да стъпи зад съответната линия. Отчита се времето за изпълнение, 

с точност до 0,01 сек. 



 

 

 

 

 

8. НАКАЗАТЕЛНИ УДАРИ – 10 серии по 2 наказателни удара. Изпълняват се по  

двойки – единият играч стреля, другият подава като сменят функциите си след всеки 

два удара. Отчитат се вкараните наказателни удара. 

 

9. ПРИДВИЖВАНЕ В ЗАЩИТЕН СТОЕЖ – Изпълнението е индивидуално и се  

характеризира с 3 начина на придвижване – странично придвижване, напред и назад.  

Използват се очертанието на наказателното поле. Започва се от средата на крайната 

линия на игрището със звуков сигнал и се състои от осем последователни фази. 



а/ странично придвижване на ляво по крайната линия, докато левият крак докосне 

линията на наказателното поле. 

б/ странично придвижване на дясно – до изходното място. 

в/ спринт напред до наказателната линия. 

г/ връщане назад / с гръб/ до изходното място. 

 

10. ГРЪДНА ОБИКОЛКА – РАЗЛИКА. Използва се сантиметър. При измерването 

сантиметъра минава отзад под долния ъгъл на лопатките, а отпред на равнището на 

мамилите или непосредствено под тях. Измерва се последователно в две положения, 

без да се сваля сантиметровата лента. При максимално вдишване състезателят поема 

дълбоко въздух, без да повдига раменете и без да се отклонява от трупа назад. При 

издишването е необходимо максимално да се освободи гръдната клетка от поетия 

въздух, но изследваният не може да навежда раменете си и да наклонява трупа 

напред. Разликата между вдишването и издишването е дихателна разлика за теста. 

Измерва се с точност до 1 см. 

 

11. ДИНАМЕТРИЯ НА РЪКАТА - /силна ръка/. Изпълнява се два опита и се отчита 

по-добрия. Измерва се в сантиметри с точност до 1 см. 

 

12. СТРЕЛБА С ОТСКОК ОТ 10 ПОЗИЦИИ  по 2 стрелби. Изпълнява се по двойки.  

Стрелящ и подавач. Позициите са разположени около наказателното поле. След всяка 

серия от 20 стрелби играчите се сменят. Стрелбата може да бъде с един дрибъл на 

топката но да се спазва разстоянието:  7 годишните – 2 м., 8 годишните – 3м., 9 

годишните 4 м., 10 годишните – 5 м. Отчита се сполучливите стрелби. 

 

 



                 Умението на треньора да подбере, да измери и оцени обективно състояние 

на бъдещите баскетболисти, да прогнозира тяхното развитие, както и да прилага 

подходящи методи и средства за тренировка, да използва ефективни методи за 

контрол върху подготвеността на своите възпитаници на различни етапи от тяхното 

развитие, е особено важно за успешното управление на учебно-тренировъчния процес. 

Сравняването на получените етапни резултати с тези на други отбори от същата възраст 

и квалификация, позволява да се внесат своевременни корекции в тренировъчните 

програми и да се набележат конкретни мерки за оптимизиране подготовката на 

отбора. 

 

                                       Изготвил: Методист към БФБ - Петър Клечков, доктор 

 

 

 

 

 

 

             

 


