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ABSTRACT: The article discusses issues related to the development of the system for 
adaptive physical culture and sport for people with disabilities. Presented are the goals, 
objectives, principles of adapted physical culture and sports. Basic concepts related to 
the topic are mentioned. Attention is paid to the financing and the role of society and 
the state for the development of adapted physical education.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Проблемът за лица с увреждания е актуален с това, че голяма част от 
тях могат успешно да се социализират в обществото. За целта е необходимо 
да се работи упорито за тяхното успешно адаптиране и интеграция в детската 
градина, училище, университет, а по-късно и за професионалната им реали-
зация на обществото. В последните години се работи много в тази насока и 
най-вече за интегриране на деца със СОП в масовите училища. За да се чувст-
ват удобно и за да бъдат задоволени всичките им потребности е необходимо 
да се насочва вниманието на обществото и към изграждане на адаптирана 
физическа култура и спорт. Понятията свързани с темата, са: физическа кул-
тура, спорт, физическо възпитание, двигателна дейност, физическа дееспо-
собност, адаптирана физическа култура и спорт.

Съвкупността от практически и научни постижения, които са насочени 
към постигане на физическо съвършенство, което се проявява в ежедневие-
то и обществената практика на човека се постига чрез знания от различни 
научни области, разнообразни методи, похвати, средства за реализиране на 
целите и задачите, които се преследват.
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Двигателната дейност е фактор за социализацията на човека още от 

детството [2, с. 23 –26].
Според Ч. Сотиров „Двигателната дейност силно корелира със социал-

ното развитие на децата като процес, при който те възприемат ценностите и 
традициите на своя народ, култура, общество, в което живеят“ [3, с. 18–32]. 
Физическото развитие е детерминирано генетически и от фактори на околна-
та среда комплекс от морфо-функционални признаци. Физическата дееспо-
собност включва здравето и нормалните функции на всички органи и систе-
ми на човешкия организъм“.

Спортът включва физическите упражнения и игри, чиято цел е ук-
репването и развитието на организма, високи постижения при състезания. 
Спортът е елемент на физическата култура. Човек, който се занимава с ня-
какъв вид спорт и се състезава почтено, се нарича спортсмен [3, с. 757]. За 
лицата с различни нарушения е необходимо развитие на система за адапти-
рана физическа култура и спорт, за да могат по-пълно да се адаптират към 
самостоятелен живот, трудова дейност и да овладеят професия. Голямо со-
циално значение за тези хора има активизирането на адаптираната физиче-
ска култура и спорт, които от друга страна способстват за хуманизацията на 
обществото. Адаптираната физическа култура и спорт имат за цел да прео-
долеят дефектите във физическото развитие и компенсация на недостатъци-
те в двигателната сфера. Задачите, които решават, имат многофункционално 
направление към всестранното развитие на личността на човека с ограниче-
ни здравословни възможности, решаване на корекционни, компенсаторни и 
здравословни задачи [1, с. 1–2]. Друга важна задача до 2020 г. е да се увеличи 
броят на лицата с ограничени здравословни възможности, които системно се 
занимават с физическа култура и спорт. Наблюдава се, че най-голям е показа-
телят на занимаващите се с адаптивна физическа култура и спорт сред децата 
със здравословни проблеми. Необходимо е стимулиране на стремежа на хора 
с увреждания към ежедневни физкултурно- спортни занимания, като в бъде-
ще е важно и въвличането им в съревнователна и спортна дейност [4; 5].

Развитието на адаптирана физическа култура и спорт има следните на-
соки: 

– с цел усъвършенстване физическото възпитание на личността с огра-
ничени възможности да се използва комплексен подход; 

– с цел откриване на спортни учреждения по адаптирана физическа 
култура и спорт следва да се създават своевременни условия; 

– да се усъвършенстват мерките за достигане на високи резултати от 
сборните спортни отбори на Параолимпийските игри [1, с. 20].

Предвиждат се мероприятия за провеждане на комплексни спортно- 
масови съревнования по райони. За целта е необходимо да се повишава ква-
лификацията на специалистите по адаптирана физическа култура и спорт, 
специално да се оборудват административните сгради и спортни обекти, да 
се сдобият със спортен инвентар. Освен това е необходимо да се увеличат 
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стипендиите за този вид спортисти. Например от Министерството на здра-
веопазването в Русия по предложение на Министерството на спорта са пред-
видени длъжности за спортсмени – инвалиди с първа група инвалидност и 
спортсмен – водещ в Единния квалификационен справочник на длъжностите 
на ръководителите, специалистите и служaщите, раздела за квалификацион-
ни характеристики на длъжностите на работниците в областта на физическа-
та култура и спорт [1, с. 24].

Увеличава се финансирането на съревнованията, които са включени в 
календарен план. Всички изяви на параолимпийците са съпроводени с цел 
популяризиране на дейностите им. Специално за деца от 3 до 6 години се про-
веждат спартакиади по летни и зимни спортове, включени в програмата на 
Параолимпийските игри.

„Спортът с високи постижения в това число и параолимпийслият е ви-
сша степен на развитие. И за достигането на резултати на висше равнище е 
необходимо всестранна поддръжка на неговите низови звена – масова физи-
ческа култура и спорт сред младите [1, с. 30].

Съревнованията по адаптираните видове спорт са едни от способите 
за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания. Забелязва 
се, че по време на тренировки и състезания се снижава нивото на депресии, 
намалява напрежението, тревогите, повишава се нивото на двигателната ак-
тивност и емоционално- естетическите преживявания.

Центровете за организиране и провеждане на физкултурно- оздрави-
телните и спортно-масовите мероприятия, организиране на спортно- ори-
ентировъчния процес са адаптираните спортни школи в различни области. 
Работата се води по календарен план и е свързана с мероприятия по мини 
футбол, шорттрек, волейбол, баскетбол, ски спортове, тенис, лека атлетика и 
др. Масови са съревнованията по плуване, като участниците са основно уче-
ници, за които тези изява са стартова площадка за масовия спорт.

Адаптираните школи целенасочено работят с деца с тежки нарушения 
в развитието и обучаващи се вкъщи, в психо- неврологични интернати, в 
детски домове интернати за умствено изостанали деца. В провеждането на 
спортни мероприятия се привличат студенти от университети по физическа 
култура и спорт, и педагогически университети.

Във всички организации за хора с увреждания работят кръжоци по 
шахмат, тенис на маса, стрелба. Във всички организации хората с увреждания 
имат възможност да посещават басейни по местоживеене, ледени пързалки, 
стадиони. В селските райони се провежда активизиране на физическата кул-
тура и спорт сред хората с увреждания.

Ежегодно в клубовете се провеждат следните мероприятия: 
– за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат – физкултурни 

фестивали; 
– спортни турнири по стрелба и фехтовка на инвалидни колички.
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Ежегодно се провеждат от областните болници лечебно- възстанови-

телни събори на хора в инвалидни колички. Провеждат се срещи с известни 
спортисти параолимпийци с възпитаници на училища интернати. Изплаща 
се парично възнаграждение на шампиони за успешно участие на официални 
шампионати и световни първенства в Европа, на Параолимпиади. По пътя 
на допълнителни образователни програми се осъществява подготовката на 
олимпийските резерви, организацията и провеждането на тренировъчната и 
спортната работа с деца с увреждания.

Сформират се сборни отбори по: спорт за глухи, спорт за слепи, спорт 
за лица с ментални увреждания и др. [1, с. 34–38].

Оказва се социална поддръжка, помощ за спортсмените инвалиди, тре-
ньорите и семействата им с цел подобряване организацията на физкултур-
но- оздравителната, спортно- масовата и рехабилитационната работа с хора с 
увреждания на зрението, рехабилитация и социална адаптация.

„Терминът „адаптивна физкултура и спорт“ и „адаптивен спорт“ в мно-
го от задграничните страни се разглежда широко и нерядко обхваща всички 
видове двигателни дейности, с изключение на спорта с високи постижения 
на лица без нарушения в здравето – т. е. масов спорт, физическо възпитание 
на различни етапи от образованието, реакционната двигателна активност и 
собствената двигателна активност на лица с увреждания, като се отделя осо-
бено внимание на лица с особени потребности. Адаптивното физическо въз-
питание- това е наука и изкуство за разработка, реализация и мониторинг на 
прецизно разработени учебни програми по физическо възпитание на учени-
ка с ограничени възможности на основата на предварителната им комплексна 
оценка с цел да се предоставят на обучаемия навици, необходими за пълно-
ценен живот, използване на местата за отдих, спорт и придобиване опит за 
повишаване на физическата подготовка и добро самочувствие [5].

Основните принципи за усъвършенстване и развитие на адаптираната 
физическа култура и спорт за лица с увреждания са следните: 

– принцип за единна система за управление; 
– принцип за индивидуализация и мотивация; 
– принцип за целеви постановки за развитие на адаптираната физиче-

ска култура и спорт; 
– принцип за научно обосновани подходи и адекватни системи за уп-

равление [1, с. 44–48].
Направленията за дейностите за развитие на масовата адаптирана фи-

зическа култура и спорт са следните: 
– обезпечаване на двигателната активност със съответстваща мотива-

ция и целеви насоки; 
– във всички направления на физическата култура и адаптирания спорт 

да се повишат степента на информираност и нивото на знанията; 
– разработване на програми, средства, методи за адаптиране на адап-

тираната физическа култура и спорт; 
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– определяне на базите на регионално ниво за адаптираната физическа 

култура и спорт; 
– координиране дейността на държавата, обществените организации, 

които се занимават с въпросите за адаптираната физическа култура 
и спорт; 

– повишаване нивото за достъп до услуги в сферата на адаптираната 
физическа култура и спорт; 

– построяване на ефективна и стройна система за спортно- масови ме-
роприятия за хора с увреждания; 

– създаване на структурни единици на регионално ниво за коорди-
нация и мониторинг на масовата адаптирана физическа култура и 
спорт; 

– привлекателност на материалната база за адаптираната физическа 
култура и спорт; 

– увеличаване броя на участващите хора с увреждания в [1, с. 51-53].
Основните направления в развитието и научно- методическото обезпе-

чаване на адаптираната физическа култура и спорт са следните: 
– за привличане към работа в адаптираната физическа култура и спорт 

да се провежда целенасочена работа, като се включват специалисти, 
хора с увреждания, млади специалисти и др.; 

– мониторинг на качествения и количествен състав на работещите спе-
циалисти в системата на адаптираната физическа култура и спорт; 

– обобщаване опита на специалисти, работещи в системата на адапти-
раната физическа култура и спорт; 

– внедряване на ефективни физкултурно- спортни технологии; 
– внедряване на съвременни научни технологии; 
– водене на информационна база данни на адаптираната физическа 

култура и спорт; 
– създаване на нови работни места за треньори и специалисти в систе-

мата на адаптираната физическа култура и спорт; 
– привличане към дейности, адаптирани към системата на адаптира-

ната физическа култура и спорт на научния потенциал от висшите 
учебни заведения.

Системата за развитието на адаптираната физическа култура и спорт 
включва следното: 

– предучилищни образователни заведения; 
– специални (корекционни) образователни заведения за обучение на 

ученици с отклонения в развитието; 
– заведения от началното, средното и висшето образование; 
– рехабилитационни заведения; 
– училища на олимпийския резерв; 
– физкултурно-оздравителни клубове за хора с увреждания, включи-

телно клубове по местоживеене; 
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– центрове за спортна подготовка; 
– други организации, занимаващи се с адаптирана физическа култура 

и спорт; 
– спортни съоръжения, приспособления за занимания на хора с ув-

реждания; 
– система на държавни и обществени органи на управление, които 

обезпечават ефективността и развитието на адаптираната физическа 
култура и спорт, отчитайки териториалните възможности [5, с. 18].

Източниците за финансиране на адаптираната физическа култура и 
спорт са следните: 

– финансовата политика на държавата, насочена към хора с уврежда-
ния; 

– усъвършенстване на законодателството в областта на адаптираната 
физическа култура и спорт; 

– финансиране не само от бюджетни, но и от извънбюджетни източници; 
– организации, подпомагащи развитието на програми, насочени към 

развитието на адаптираната физическа култура и спорт за хора с ув-
реждания; 

– спонсори и инвеститори, финансиращи със собствени средства раз-
витието на адаптираната физическа култура и спорт.

Аспектите за сътрудничество в практиката за деца с подобни проблеми 
е на индивидуално, процесуално- дейностно и съдържателно равнище. При 
пълен синхрон на тези равнища се предполага, че ще бъде в полза за разви-
тието на тези деца и младите хора в обществото [1, с. 58–60].

Заключението, което може да бъде направено е, че системата за адапти-
рана физическа култура и спорт обслужва интересите на хора с увреждания, в 
това число и на деца с различни здравословни проблеми и специални образова-
телни потребности. Колкото повече внимание се отделя от обществото, държа-
вата и различните неправителствени организации, толкова по ефективна ще е 
дейността за включване в масови физкултурни и спортни занимания на широк 
кръг от хората с увреждания. Това от своя страна ще подпомогне по-пълната 
им адаптация, интеграция и социализация в обществото и ще се превърне в на-
чин за осмисляне на живота. Излизането от дома и еднообразното ежедневие, 
включването в различни отбори за тренировки и занимание според възмож-
ностите и здравето на хората, участието в спартакиади, спортни състезания, 
Параолимпийски игри и проч. ще снижи депресиите, ще намали ежедневния 
стрес и ще допринесе за емоционалното благополучие на тези хора.

Известно е, че в Република България много е направено в това отно-
шение, но считаме, че не всички хора, които желаят да се включат в подобни 
програми и спортни мероприятия, са включени. Поради това е необходимо да 
се работи още в тази насока, като се пропагандират всички мероприятия на 
адаптираната физическа култура и спорт, да се подпомагат както финансово, 
така и да се мотивират хората, за да се включат в подобни дейности.
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За хората с високи спортни постижения да се полагат специални грижи 

и да се стимулират, както материално така и морално, за да не загубят интерес 
към участие в подобни изяви. Да се обогати материано- техническата база в 
системата на адаптираната физическа култура и спорт.

За хората, които желаят да се занимават със спорт, да се осигури спе-
циален транспорт от жилището им до базите за тренировки и обратно.
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