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 Дисертационният труд е обсъден на разширен 

научен колегиум на катедра „Теория и методика на 

физическото възпитание и спорт“ при Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, 

проведен на 15.05.2019 г. и насочен за публична 

защита пред научно жури. 

Дисертационният труд съдържа 180 страници.  

Онагледен е с 4 таблици, 59 фигури и 6 снимки, една 

матрица за SWOT анализ и 7 броя приложения. 

Библиографията включва  102 литературни източника 

на кирилица и латиница, сред които и един от 

интернет. 

 

 Публичната защита на дисертационния труд 

ще се състои на 05.07.2019 г. от 11.00 часа в зала 211 

на Педагогически факултет на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ на 

заседание на специализирано научно жури. 

 Материалите се намират в кабинет № 107, 

Корпус 1, ет. 1 на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. 

Забележка: номерацията на таблиците и фигурите в 

автореферата съответства на номерацията им в 

дисертационния труд. 

 

 



 
 

Увод 

Дисертационният труд е насочен към 

изследване на състоянието и възможностите за 

усъвършенстване на системата на детско-юношеския 

баскетбол в Североизточна България. 

В този контекст може да се обобщи, че 

актуалността на темата се предопределя от нейното 

пълно съответствие със Закона за физическото 

възпитание и спорта от 2019 г. и Закона за 

предучилищното и училищното образование и 

изведените Държавни образователни стандарти 

(ДОС) за учебния предмет „ Физическо възпитание и 

спорт“. 

Една от подсистемите на физическото 

възпитание в Република България е детско-

юношеският спорт. Тя включва специализирани 

дейности и структури (школи и училища) за начален 

подбор, спортна подготовка и спортна ориентация  на 

децата и учениците от различните училищни степени. 

Детско-юношеският спорт трябва да се 

превърне в приоритетна задача на държавната 

политика  в  Република България. Необходим е по-

широк обхват от деца и младежи, които да следват 

активен двигателен режим и здравословен начин на 

живот. Трябва да се подобрят управленческите, 

материално-техническите условия и предпоставки, 

които да доведат до  подобряване на физическата 



 
 

дееспособност  и  развитие на детско-юношеския 

спорт. 

Литературният обзор и направеният 

теоретичен анализ разкриха необходимостта от 

усъвършенстване на системата на детско-юношеския 

спорт, и по-конкретно частта, свързана с 

баскетболната игра в Република България. 

От представените факти и доказателства, и 

динамиката на процесите в двете подсистеми 

(училищно физическо възпитание и детско-

юношески спорт) произтича научният въпрос на 

нашето изследване. С него е пряко свързана и 

хипотезата на нашето изследване: 

Допускаме, че разкриването на проблемите, 

свързани с организацията на управлението на 

детско-юношеския баскетбол ще позволи неговото 

усъвършенстване ( оптимизиране). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. Методология, методика и 

организация на изследването 

По своята същност изследването е 

теоретико-приложно и прогностично свързано с 

мениджмънта на сложната социална система 

образование, възпитание и спорт. 

 Цел на изследването 

Цел на изследването е да се установи статуквото 

и тенденциите на детско-юношеския баскетбол в 

Североизточна България и да се разкрият резерви за 

неговото усъвършенстване.  

 Задачи на изследването 

За постигане на целта си поставихме следните 

задачи: 

1. Да извършим литературен обзор и 

теоретичен анализ на информационните 

източници и да конкретизираме научния 

проблем. 

2. Да формулираме хипотезата, целта, 

задачите, предмета и обекта на 

изследването. 

3. Да подготвим инструментариума на 

спортно-педагогическото изследване. 

4. Да се проучат човешките фактори, които 

влияят върху мениджмънта на детско-



 
 

юношеския баскетбол в Североизточна 

България (социологически проучвания с учащи 

се, учители, експерти и родители). 

5. Да се изследва състоянието и динамиката на 

системата на физическото възпитание и 

спорта в Република България. 

6. Чрез SWOT анализ на детско-юношеския 

баскетбол в Североизточна България да се 

маркират силните и слабите му страни, 

възможностите и заплахите, и да се 

прогнозира реалистично неговото 

оптимизиране. 

 Предмет на изследването 

Предмет на изследването е мениджмънтът на 

детско–юношеския спорт в Североизточна България. 

 Обект на изследването 

Обект на изследването е структурата и 

функциите на Системата на физическата 

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-

туристическата дейност в Република България, и на 

една от нейните важни подсистеми – детско-

юношеския спорт в Република България, респективно 

в Североизточна България. 

 Методика на изследването 
За решаването на задачите на изследването, 

постигането на неговата цел и доказване на 

хипотезата използвахме комплексна методика:  

1. Теоретико-логически методи 

 мета анализ;  



 
 

 контент анализ; 

 метод  на системния анализ; 

 метод на синтеза; 

 метод на индукцията. 

2. Социологически методи – анкетни 

проучвания и експертна оценка ……и 

надолу 

 Анкета с учениците – съдържа 17 въпроса. 

Целта ѝ бе да проучим отношението на 

учениците към предмета „Физическо 

възпитание и спорт” и  извънурочните форми, 

свързани  със занимания по баскетбол. 

 Анкета с родителите – съдържа 14 въпроса. 

Целта ѝ бе да проучим отношението на 

родителите към спорта  баскетбол и предмета 

„Физическо възпитание и спорт”, ролята и 

мястото на спорта според тях в живота на 

техните деца и др. В тази анкета 

предоставихме възможност на родителите да 

направят предложения и препоръки, които не 

са визирани в анкетния лист.  

 Анкета с учителите по предмета „Физическо 

възпитание и спорт” – съдържа 22 въпроса. 

Целта ѝ бе да проучим мнението на спортните 

педагози за теми, свързани с контрола и 

оценката на дееспособността на учениците, 

състоянието на материалната база и 

оценеността на  труда на спортните педагози, 

като им дадохме възможност да изразят и 

предложения за подобряване на системата. 

 Анкета с експерти по баскетбол – треньори, 

президенти на спортни клубове и методисти 



 
 

по  баскетбол – съдържа 12 въпроса. Целта ѝ 

бе да проучим мнението на треньорите  и 

методистите по  баскетбол, като им 

предоставихме  възможност  да направят 

предложения и препоръки, които не са 

визирани в анкетната карта.  

3. Метод за ситуационен анализ – SWOT 

анализ на подсистемата за детско-юношески 

баскетбол в Североизточна България 

4. Математико-статистически методи  

За математико-статистическа обработка на 

резултатите от изследването използвахме програмите 

Microsoft Office Excel  и Microsoft Office Word. 

 Организация на изследването 

В първия етап на изследването през 2015 г. се 

очертаха: проблемът на изследването, предметът и 

обектът, целта и задачите, хипотези, уточняване на 

понятията и методиката на изследването, цялостна 

организация на изследването.  

Вторият етап на изследването обхваща периода 

от началото  на 2016 г. до края  на  2018 г. с 

провеждането на основното изследване. 

Трети етап: месец януари – месец май 2019, 

окончателно написване  и полиграфическо 

оформление на дисертационния труд. 

 

 

 



 
 

II. Анализ на резултатите 

 Анализ на регионалното статукво на 

детско-юношеския баскетбол в 

Североизточна България 

 Анализът на състоянието на детско-

юношеския баскетбол в Североизточна България е 

основна задача на нашето дисертационно изследване.  

Направеното проучване за състоянието на 

спортните клубове, школи и спортни училища в 

Североизточна България за осигуряване на 

обучението, тренировъчната и състезателната 

дейност с педагогически кадри; състоянието на 

закритите спортни бази; броя на обучаемите в детско-

юношеския баскетбол и др. сме изложили в сборна 

таблица 4. Тя презентира данни за  десет града на 

Североизточна България. 

Таблица 4 

  

Община 

УСШ

/ОДК 

Трен. 

/УСШ/ 

Спортен 

клуб 

Трен. 

/СК/ 
ЗАЛИ 

СП. 

У-ЩЕ 

Трен. 

/СУ/ 

Шумен 1 1 1 6 3 - - 

Варна - - 5 14 4 1 2 

Русе 1 - 2 5 3 1 1 

Силистра 1 1 1 3 1 1 - 

Добрич - - 2 7 1 1 - 

Разград 1 1 2 5 2 1 1 

Ген. Тошево - - 1 1 1 - - 

В. Преслав - - 1 1 1 - - 

Балчик - - 1 1 1 - - 

Търговище 1 1 1 7 1 1 1 

общо 5 4  17 50 18 6 5 

 



 
 

От изследваните лица 52% имат квалификация 

бакалавър или магистър от НСА, ШУ, ВТУ, но голям 

процент треньори още следват или притежават 

документ за завършена треньорска школа. С цел да 

подобрят своята подготовка Българската федерация 

по баскетбол провежда периодични курсове и 

семинари  с оглед внедряване на достиженията на 

спортната наука, свързани с методиката на учебно-

тренировъчния процес в спортните клубове. 

Неадекватно заплащане на труда на педагогическите 

кадри  води до снижени критерии за подбора на 

кадрите и качеството на учебно-тренировъчния и 

възпитателен процес. 

 Анализ на резултатите от 

социометричните проучвания 

 Чрез направените анкетни проучвания с 

ученици, родители, учители и експерти се опитахме 

да получим мнения от всички засегнати страни в 

Системата ДЮС. 

 Ще заострим вашето внимание към по-

съществените отговори от социометричните 

проучвания те по ФВС в СУ. Те познават системата в 

детайли и тяхното мнение има най-голяма тежест за 

нас. Техните отговори в голяма степен се 

потвърждават от информацията получена от другите 

запитани. 

 Анализ на анкетното проучване с ученици 

Анкетното проучване е проведено с ученици от 

Североизточна България. Отговори на въпросника са 

дали 54 момчета и 42 момичета, което в процентно 



 
 

съотношение е 56% към 44%. В зависимост от  

отговорите могат да се направят различни изводи. 

          

Фигура 9   Фигура 10  

     

              Фигура 11                                   Фигура 13 

Отговорите на втори въпрос Достатъчен ли е 

броят на часовете по ФВ и спорт на вашата възраст? 

– фигура 9, представя информация за нагласата и 

желанията на учениците към учебния предмет общо, 

а в не-малка степен и за обема на двигателната 

активност, неминуемо свързана с общия хорариум по 

учебен план. 

да 
47% 

не 
47% 

не 
мога 
да 

прецен
я 

6% 

Удовлетворява ли ви 
материалната база по ФВ и спорт? 

да 
60% 

не 
9% 

много 
са 

трудни 
19% 

много 
са 

лесни 
9% 

не сме 
оценяв
ани с 

тестов
е 

3% 

Допадат ли ви контролните 
нормативи за оценяване на вида  
спорт, който  изучавате по ФВ ? 



 
 

От резултатите заключаваме, че по-голямата 

част от учениците (63%) имат желание за 

увеличаване на часовете по физическо възпитание  и 

спорт, 34% смятат, че часовете са достатъчни, а 3% 

не могат да преценят. 

Като институционална страна ние сме напълно 

наясно, че подобна алтернатива на този етап на 

развитие на образователната ни система не 

съществува, но, от друга страна, мотивацията на 

учениците към увеличаване на двигателната заетост 

ясно подсказва, че има сериозни резерви. Те трябва 

да се търсят в максимално използване на 

възможностите за модернизиране, оптимизиране и 

актуализация на учебно-възпитателния процес в 

урочната и да се разнообразява узвънурочната работа 

по физическо възпитание и спорт, колкото и 

клиширано да звучи това.    

Въпросът Има ли според вас нужда от 

изграждане на нови спортни съоръжения във 

вашия град и от ремонт и реконструкция на 

съществуващите такива ? – фигура 10, е тясно 

свързан с отговорите на следващите въпроси. 78% от 

учениците намират градската спортна 

инфраструктура за недостатъчна и с потребност от 

нейното реконструиране, то вижданията им за 

състоянието на материалната спортна база в 

училищата е поляризирано: 47% изразяват 

задоволство от нея, и също толкова не са доволни от 

нейното състояние, а 6% не могат да преценят.  



 
 

Следващите три въпроса третират контрола и 

оценката по предмета „Физическо възпитание и 

спорт“. 

На въпроса Допадат ли ви контролните 

нормативи за оценяване на вида  спорт, който  

изучавате по ФВ ? – фигура 13 – учениците дават    

разнообразни отговори. Те ни позволяват да 

разсъждаваме в посока, че сегашната тестова батерия, 

която се използва, затруднява учениците. Въпреки 

това 60% от запитаните отговарят принципно, че 

нормативите им допадат. 

На следващата фигура 14 е представено 

мнението на учениците относно начина на 

оценяването по предмета Физическо възпитание и 

спорт. По-голям процент (72%) от анкетираните са 

удовлетворени от системата за оценяване, 12% не я 

одобряват, а останалите не изразяват точна позиция. 

В този аспект съществуват много дискусионни 

въпроси, които засягат отживялото схващане за 

всестранното развитие на личността, което 

определено в съвремието е твърде утопично. Нима е 

справедливо, питат някои родители, ученици с 

максимални изяви в конкретни спортни дейности да 

бъдат ниско оценявани поради невъзможност да 

покрият нормативите от тестовата система за оценка 

по предмета „Физическо възпитание и спорт”? 

 



 
 

           

Фигура 14   Фигура 16 

Един от важните въпроси в анкетната карта – 

Смятате ли, че учителите и треньорите ви са 

достатъчно квалифицирани? – цели да разкрие 

мнението на учениците по отношение подготвеността 

на спортните педагози.  75% от отговорите са 

позитивни – вж. фиг. 16.  Оценката съвпада с други 

индикатори за професионалната подготовка на 

преподавателите и треньорите. В това не бива да се 

съмняваме, като имаме предвид съвременната 

осведоменост и спортна ерудираност на учениците.   

Въпрос № 19 – вж. фигура 19, изисква 

преценката на учениците баскетболисти относно 

учебната програма по предмета „Физическо 

възпитание и спорт”. От отговорите на приложената 

диаграма е видно, че учениците са с противоречиво 

мнение. След като близо половината от анкетираните 

(40%) са отговорили отрицателно, можем да приемем 

необходимостта, че трябва да се търсят резерви към 

нейното актуализиране и подобряване, разбира се, в 

консенсус с професионалното мнение на спортните 

педагози. Вече обърнахме внимание, че това са 

да 
72% 

не 
12% 

не 
мога 
да 

преце
ня 

13% 

не, 
искам 
всичк
о да 

завис
и от 
мен 
3% 

Одобрявате ли системата за 
оценяване по предмета “ФВ и 

спорт 

да 
75% 

не 
25% 

не 
мога 
да 

преце
ня 
0% 

Смятате ли, че учителите и 
треньорите ви са достатъчно 

квалифицирани ? 



 
 

сложни въпроси, които засягат курикулума на 

средното образование в частта му за предмета 

„Физическо възпитание и спорт”. Изход от тази 

позната позиция – отбелязва Д. Косева – търсят 

редица учени. Едва ли ще се намерят педагогически 

кадри, които да оспорят идеята и постановките на 

така наречената „педагогика на 

сътрудничеството” и нейната практическа 

реализация в условията на училището.   

 

      

 Фигура 19   Фигура 21 

На въпроса Желаете ли да има повече 

баскетболни занимания в часовете по ФВС? 94% 

от отговорите са положителни. Тези отговори са 

субективни донякъде, защото повечето от 

анкетираните ученици са спортуващи, а доста голяма 

част и трениращи баскетбол. Това показва и 

популярността на играта, което комуникира с 

отговорите на следващите въпроси. 

Следващите няколко въпроса показват 

разпространението и популярността на една 

да 
44% 

не 
40% 

не 
мога 
да 

преце
ня 

16% 

Смятате ли, че учебната 
програма по ФВ отговаря на 

съвременните спортни 
тенденции? 

да 
94% 

не 
6% 

Желаете ли да има повече 
баскетболни занимания в 

часовете по ФВС?  



 
 

сравнително нова баскетболна дисциплина – 3х3 

баскетбол. 

Мнозинството отговарят положително. 87% са 

запознати с тази дисциплина, която от Олимпиадата в 

Токио 2020 г. вече се включва и в олимпийското 

семейство. Тази разновидност на баскетбола е много 

достъпна, защото се играе 

от отбори по 4 човека и 

само на един кош и това 

определено спомага за 

бързото ѝ разпространение 

(вж. фигура 22). 

 

 

Фигура 22 

С последващия ни въпрос искаме да поставим 

фокуса върху организирането на ученически 

първенства по дисциплина (3х3 баскетбол). 91% от 

анкетираните отговарят положително. Това, 

несъмнено, е категорично становище, което 

подсказва, че трябва да се работи в тази насока. Вече 

се организират Световни ученически игри по „3х3”, 

така че България трябва да следва тенденциите и да 

популяризира колкото се може повече тази игра, за да 

се надяваме и на успехи и в международен план в 

бъдеще. Това логично трябва да започне от ДЮС, за 

да се изгради една добра основа, която да е гаранция 

за бъдещо възходящо развитие. 

да 

87% 

не 

13% 

Запознати ли сте с иновативната 

баскетболна дисциплина 3х3? 



 
 

От получените и обработени отговори на 

учениците могат да се направят следните 

заключения: 

1. За повишаване ефективността на обучението 

по физическо възпитание и спорт часовете да се 

ръководят преобладаващо от специалисти по 

физическо възпитание и спорт, в краен случай от 

треньори с висока професионална квалификация. 

2. С цел повишаване на резултатите от 

спортно-педагогическия процес и за засилване на 

активността на учениците в него да се оптимизира 

системата за контрол и оценка, да се разработят 

методически указания и контролни нормативи по 

изучаваните видове спорт. 

3. В часовете, предвидени за  обучение в ядро 

„Спортни игри“ –  да се  прилагат нови форми на 

баскетболната игра – 3х3, стрийтбол и др. 

Реализирането на Държавните образователни 

стандарти за 9. – 12.  клас да обогатяват учениците 

не само със знания и умения, но и да влияят 

положително върху здравето и 

работоспособността им. 

 Анализ на анкетно проучване – родители  

Бяха анкетирани 60 майки и 30 бащи на 56 

момчета и 34 момичета от следните класове: 2. кл. – 

14; 3. кл. – 32; 5. кл. – 10; 7. кл. – 22; 9. кл. – 12; от 

градовете Шумен, Генерал Тошево, Търговище, 

Силистра, Добрич и Варна. 

Първият въпрос към анкетираните е свързан с 

материалната база където спортуват техните деца – 



 
 

спортните обекти, които трябва да са люлка за 

развитие на играта с оранжевата топка. На 

диаграмата – фигура 25 се заявява от страна на 

родителите категоричната необходимост от 

изграждането на нова инфраструктура. 73% от 

отговорите са отрицателни, което подкрепя нашето 

твърдение. Едва 27% смятат, че наличните игрища и 

спортни площадки са достатъчни. 

Въпросът Според вас достатъчно ли са 

часовете по физическо възпитание и спорт, в 

които се практикува баскетбол? инициира 

следните становища:  69% намират, че заложените 

занимания с тематика баскетбол са малко в 

действащата учебна програма. 22% не могат да 

преценят степента на необходимостта и едва 9% 

изразяват мнение, че часовете по баскетбол са 

достатъчни. В цитираните отговори прозира известна 

тенденциозност, защото това са предимно родители, 

чиито деца се занимават с баскетбол, на все пак на 

фона на световната известност и престиж на този 

спорт поляризацията на отговорите е приемлива.  

          

Фигура 25   Фигура 30 

да 
27% 

не 
73% 

 Има ли достатъчно 
баскетболни игрища и 

площадки във вашия град? 

да 
60% 

не 
18% 

не 
мога 
да 

преце
ня 

22% 

 Мислите ли, че баскетболните 
треньори във вашия град са 
достатъчно квалифицирани? 



 
 

Въпросът за възможностите за потенциална 

намеса на родителите при решаването на 

проблемните въпроси на училищното физическо 

възпитание и спорт: Ако имахте възможност, 

какво бихте променили в часовете по физическо 

възпитание и спорт в училище? разкрива следните 

тенденции най-много от запитаните изразяват 

становище, че трябва да се подобри материалната 

база, за да има по-голямо желание у децата и 

учениците за спорт; второ: да се увеличи броя на 

часовете за занимания със спортни игри. Този 

отговор комуникира и с отговорите на следващия 

въпрос.     

98% от запитаните са с положително мнение  за 

баскетбола. По-интересни са мотивите за това 

мнение. Сред най-често изразяваните са, че 

баскетболът развива качества като дисциплина, труд, 

отборен дух, хигиена, отговорност и др., които явно 

са най-ценени от родителите.  

Като удовлетворителни може да приемем 

оценките на родителите за квалификацията на 

баскетболните треньори (вж. фиг. 30) – 60% от тях са 

убедени, че тя е на необходимото ниво, 22% не могат 

да преценят (допускаме, поради липса на 

компетентности) и 18% са с отрицателна оценка. По 

мнението на анкетиращите това са родители, които 

принципно са с негативно отношение към 

физическата култура, физическото възпитание и 

спорта.   



 
 

   

Фигура 31   Фигура 33  

Следващият въпрос Отделят ли се 

достатъчно средства от държавната и 

местната власт за развитието на спорта 

(баскетбола) във вашия град? е пряко свързан с една 

от най-важните подсистеми на Системата за 

физическо възпитание и спорт в Република България: 

тази, която се отнася до финансовото осигуряване и 

материално-техническите фактори. 84% от 

запитаните родители са на мнение, че в техните 

общини не достигат средствата за спорт. 

 Това рефлектира и в реализацията на техните 

деца и демонстрацията на наученото в състезания. 

40% от анкетираните мислят, че се планират и 

провеждат достатъчно състезания, а 60% от 

родителите считат, че това е недостатъчно, за да 

може децата им да демонстрират своите умения. 

По мнението на родители на деца, трениращи 

баскетбол, е необходимо увеличаване на часовете за 

занимания със спорта. Ефективността на 

обучението ще се повиши, ако заниманията се 

ръководят от треньори с висока професионална 

да 
0% 

не 
84% 

не 
мога 
да 

прецен
я 

16% 

 Отделят ли се според  вас  
достатъчно средства от 

държавната и местната власт за 
развитието на спорта (баскетбола) 

във вашия град? 



 
 

квалификация. За целта са необходими и нови 

леснодостъпни баскетболни площадки и зали. 

Повече отделени средства от държава и 

община и по-голям брой състезания ще повишат 

резултатите от  спортно-педагогическия процес на 

обучение и ще засилят активността на децата 

трениращи баскетбол. 

 

 Анкетно проучване – учители от средното 

училище 

В запитването засягаме въпроси относно броя 

на часовете по спорт, наличната материална база, 

тестовете, по които се изпитват учениците, системата 

за оценяване и други проблеми, с които ежедневно се 

сблъскват в работата си спортните педагози. 

Обратната връзка, която получихме от 

респондентите, ще ни помогне да вникнем в 

същината на проблемите, защото тези хора са всеки 

ден сред учениците и те са най-близко до реалното 

състояние на системата на детско-юношеския спорт в 

България. Според мен техният опит ще спомогне за 

оптимизиране на учебния процес по физическо 

възпитание  и спорт и ще повиши ефективността му.  

Настоящото анкетно изследване показва 

мнението и отношението на учители по физическо 

възпитание и спорт от Североизточна България. 

Отговори на въпросника са дали 40 учители от 

градовете Шумен, Търговище, Варна и Добрич. От 

анкетираните 20 са мъже и 20 жени, които работят с 

ученици в различна образователна степен.  



 
 

Факт, който потвърждава компетентността на 

анкетираните, е техният образователен ценз. 

Резултатите (фигура 37) ни показват, че от 

респондентите 35% са с научно-образователна степен 

бакалавър, 55% са магистри и 10% имат степен 

доктор. 

       
 Фигура 37   Фигура 38 

На въпроса Достатъчен ли е броят на 

часовете по ФВ и спорт включени в учебните 

програми в българското училище? 65% от 

анкетиранита отговарят положително, а 35% мислят, 

че часовете по ФВ и спорт не са достатъчни (фигура 

38). Тези мнения ни навеждат на мисълта, че 

часовете, включени в програмата, не са малко, и по-

скоро трябва да се търсят други причини за 

наличието на обездвижване и все по-малка 

двигателна активност сред подрастващите. 

Следващите  въпроси засягат проблема с 

материалната база за масов спорт. Най-голямата 

спортна база в България е училищната, но дали тя е 

достатъчна и отговаря ли на съвременните 

бакала
вър 
35% 

магист
ър 

55% 

доктор 
10% 

 Какъв е вашият образователен 
ценз-висше образование? 

да 
65% 

не 
35% 

не 
мога 
да 

преце
ня 
0% 

Достатъчен ли е броят на 
часовете по ФВ и спорт, включени 

в учебните програми в 
българското училище? 



 
 

изисквания? От становището на запитаните учители 

забелязваме няколко важни момента 

    

                   Фигура 42                    Фигура 43 

На въпрос за състоянието на спортните 

съоръжения учителите категорично, с мнозинство от 

95%, заявява, че има нужда от изграждането на нова 

спортна база и ремонт на съществуващата такава. 

55% от учителите преценяват, че разполагат с 

достатъчно методична литература. 10% са на 

обратното мнение, а 35% използват методичната 

литература, налична в училищата, въпреки че я 

определят за остаряла (фигура 43). Това не е малък 

проблем, защото педагозите трябва перманентно да 

следят новостите и последните тенденции в сферата 

на физическото възпитание и спорта. 

Основните източници, откъдето учителите 

черпят нова информация, са: 

- интернет; 

- научна литература; 

да 
95% 

не 
5% 

не 
мога 
да 

прецен
я 

0% 

Има ли според вас нужда от 
изграждането на нови спортни 
съоръжения във вашия град и 

ремонт и реконструкция на 
съществуващите такива? 

да 
55% 

не 
10% 

в 
учили

ще има 
, но е 

остаря
ла 

35% 

Разполагате ли с достатъчно 
методична литература по ФВ и 

спорт? 



 
 

- колеги. 

Това са най-често срещаните отговори на 

въпроса  Откъде черпите информация за 

новостите в системата на ФВС, и в частност в 

областта на баскетбола? 

55% от респондентите мислят, че държавните 

образователни стандарти отговарят на изискванията 

на времето, а 45% не мислят така (фигура 45). Тук 

мненията са поделени почти поравно. От тези 

отговори можем да съдим, че в по-голямата си част 

тези изисквания са актуални, но има над какво да се 

мисли и за въвеждане на промени и допълнения. Тази 

тенденция започна през последните години с 

промени в някои степени на образованието. 

Интензификацията на учебния процес и започването 

на все по-ранна детска подготовка при различните 

спортове изисква тези промени.  

 

         

 Фигура 45   Фигура 46 

 60% от учителите (фигура 46) смятат, че 

нормативите, по които изпитват и оценяват своите 

да 
55% 

не 
45% 

Според вас Държавните 
образователни стандарти по 

предмета ФВС отговарят ли на 
изискванията на времето? 

да 
40% не 

60% 

Според вас постижими ли са 
нормативите, по които 

изпитвате? 



 
 

ученици не са постижими за голяма част от 

възпитаниците им. Няма нищо чудно в това тяхно 

твърдение, тъй като обездвижването е повсеместно и 

в този ред на мисли физическата дееспособност на 

учениците е по-ниска. Тези нормативи датират 

отдавна и трябва да се помисли за тяхната 

актуализация. Всъщност, МОН вече е стартирал 

такъв проект, който се изпълнява от колектив 

специалисти на НСА „Васил Левски”. Останалите 

40% учители обаче са на мнение, че са постижими.  

С въпроса Във вашето училище как се 

определят допълнителните ядра? (фигура 48) 

представяме подходите, по които се  определят 

допълнителните ядра по ФВС в училищата. 

 Най-голям дял – 42%, от отговорите се обвързват 

с „наличната материална база“. Това винаги е 

определящо при формирането на допълнителните 

ядра и съответно групите по тях. Това обаче пак ни 

връща към интерпретацията на състоянието и 

възможностите на базите за осигуряване на 

достатъчни условия за спорт. Естествено, че тези 

допълнителни дисциплини трябва да са съобразени с 

географските дадености, но същевременно трябва да 

се предоставят достатъчно добри условия и за избор 

на спортове по интереси. 25% отговарят, че 

допълнителните ядра се определят от 

предпочитанията на учениците, а 20% – според 

традициите на училището.   

Чрез последните въпроси на анкетата в голяма 

степен проучихме мнението на учителите може би по 

най-наболелите за тях проблеми: за системата на 

провеждане на ученически игри, самооценка за 



 
 

подготвеността на педагогическите кадри и дали е 

оценен подобаващо техният труд.  

 

 
  Фигура 48 

 

 

На фигура 50 е илюстрирано становището на 

учителите относно системата на ученически игри. 

Категорично – 85%, отговарят положително, а едва 

на 15% не им допада. 

Едва 5% от педагозите (фигура 52) определят, 

че са достатъчно компенсирани финансово. 

Категорично се налага становището на 95% от 

анкетираните, че трудът им не е добре оценен от 

финансова гледна точка. Въпреки увеличенията на 

възнагражденията на педагогическите кадри в 

България през последната година, това все още не е 

достатъчно. 

 

предпочита
нията на 

учениците 
25% 

наличната 
материална 

база 
42% 

спортните 
традиции на 
училището 

20% 

личен избор 
13% 

друг фактор 
0% 

Във вашето училище как се определят допълнителните 
ядра? 



 
 

            

 Фигура 50   Фигура 52 

В резултат на  обработената анкета и 

направения анализ можем да обобщим, че учебният 

процес по физическо възпитание и спорт в 

Североизточна България, и по-точно в градовете 

Шумен, Търговище, Варна и Добрич се реализира от 

висококвалифицирани спортни педагози, които имат 

натрупан педагогически стаж и познават много 

добре законовата и нормативна база на Системата 

за физическо възпитание и спорт в Република 

България. Необходимо е обаче подмладяване на  

спортно-педагогическата общност, поради 

очаквания голям брой учители, на които предстои 

пенсиониране в близките години. 

Избираемите области на учебно съдържание 

наистина трябва да се превърнат в желани спортни 

дейности. Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното 

образование те трябва да се ръководят от  тесни 

специалисти – „учител" или „треньор" по даден вид 

спорт. Това би дало сериозен тласък на 

възможността за подбор на талантливи деца, 

да 
85% 

не 
15% 

Одобрявате ли системата за 
провеждане на ученически игри? 

да 
5% 

не 
95% 

Оценен ли е достатъчно трудът 
на спортните педагози от 
финансова гледна точка? 



 
 

които да стимулират впоследствие развитието на 

спорта за високо спортно майсторство у нас. 

Системата за оценяване трябва да се осъвремени. 

Нужно е да се направят сериозни инвестиции 

по отношение на спортната база в подсистемата 

„училищно физическо възпитание и спорт“, както и 

да се осигурят повече възможности за повишаване 

квалификацията на учителите по учебния предмет 

„Физическо възпитание и спорт“. 

 

 Анкетно проучване – експерти 

Настоящото анкетно изследване показва 

мнението и отношението на експерти за моментното 

състояние и перспективите пред детско-юношеския 

спорт в България, и в частност в баскетбола. В 

запитването участваха 21 мъже и 15 жени , от които 

21 треньори, 9 експерти и 6 президенти на спортни 

клубове, всичките в областта на баскетболната игра. 

Освен за контингента на анкетираните, 

вторият въпрос ни показва и професионалния опит на 

запитаните. При анкетираните треньори средният 

стаж е малко над 8,5 години, при експертите е над 25 

години средно, а при президентите е над 14 години 

средно. Тези данни показват, че респондентите имат 

немалък житейски и професионален опит, и придават 

допълнителна стойност на мнението им. 



 
 

  

  Фигура 55  

Друг факт, който потвърждава 

компетентността на анкетираните, е техният 

образователен ценз. 92% от всички анкетирани са с 

висше образование и едва 8% нямат такова. От тези 

92%, 42% са магистри, 33% бакалаври и 17% имат 

научна степен „доктор“.  

От отговорите на следващите два въпроса 

получаваме информация как и откъде експертите 

подобряват своите знания и умения в областта на 

баскетбола. 75% от запитаните са посещавали 

семинари в България, а 17% и в чужбина. Основният 

източник, откъдето респондентите се информират за 

новостите в областта, е интернет и различните нови 

книжни издания със специализирана литература. 

Продължаваме с въпроси, насочени към 

получаване на  информация за броя на трениращите в 

мъжко и женско направление. Тук отново се 

потвърждава становището, че в мъжка част има 

много повече трениращи, и това показва категорично, 

че баскетбола е много по-популярен сред мъжката 

бакалавъ
р 

33% 

магистър 
42% 

доктор 
17% 

нямам 
8% 

 Какъв е вашият образователен ценз? 



 
 

част от подрастващите. Тезата се подкрепя от анализа 

на баскетболните първенства при подрастващи и 

броя на участващите отбори при двата пола. 

 

  Фигура 59 

В нашето социологическо проучване с 

експерти засягаме проблема за селекцията на 

трениращи деца и начините, по които ги привличаме 

към спорта. Една много сериозна тема, която е в 

основата на постигането на високи спортни 

резултати. Данните от фигура 59 ни показват най-

големите конкуренти при спортовете в опитите за 

подбор. Това са дисциплините волейбол, хандбал и 

лека атлетика. Интересно, че най-много от 

запитаните (39%) отговарят, че срещат най-голяма 

конкуренция от други баскетболни клубове. Това се 

обяснява от факта, че в региона на научното 

изследване повечето от големите градове начело с 

Варна имат по няколко баскетболни клуба. След 

баскетбола се нарежда волейболът с 33%. Това може 

да се отчете като логична връзка, след като двата 

спорта са в постоянна борба за високоръстови деца. 

Като се отчете, че високите хора са рядкост в нашия 

волейбол 
33% 

баскетбо
л 

39% 

лека 
атлетика 

11% 

хандбал 
17% 

Има ли конкуренция при подбора на децата 
спрямо другите спортове във вашия регион? 



 
 

регион, тази конкуренция е много сериозна. През 

последните години баскетболът не е в много 

конкурентна позиция спрямо волейбола, заради по-

добрите резултати на националните волейболни 

отбори на международно ниво и по-широкото 

медийно отразяване. Друга сериозна конкуренция 

при подбора на деца има от хандбала (17%) и 

царицата на спортовете – леката атлетика, която поне 

според запитаните се оказва, че губи позиции, като се 

нарежда на четвърто място с 11%. 

На въпроса Как подбирате децата за вашия 

клуб? най-често даваните отговори са: 

- От училище; 

- С реклама в интернет; 

- Чрез плакати и листовки; 

-  От детските градини; 

- Чрез съвместна работа с учителите по 

физическо възпитание и спорт; 

Тези мнения показват използването на 

традиционните начини за подбор, главно от 

училищата, но преплетени и със съвременни 

публикации в социалните мрежи и интернет. Нещо, 

което несъмнено трябва да се търси в условията на 

„информационния бум“, в който живеем. 

Последните два въпроса от нашето анкетно 

проучване имат най-голяма тежест. Запитаните 

експерти отговарят по следния начин на въпроса Кои 

са най-големите трудности, които срещате във 

вашата работа?: 

- Липсва база; 



 
 

- Липсата на отборни тренировки, заради 

двусменното обучение и разделянето на 

децата от града, породено от учебните им 

занятия; 

- Много извънкласни занимания на 

трениращите; 

- Слаба мотивация за развиване в областта 

на високото спортно майсторство; 

- Невъзможност за тренировки по 

празниците; 

- Липса на професионализъм. 

Тези отговори показват доста затруднения в 

работата на експертите, които можем да 

предполагаме, че присъстват и в работата на 

учителите.  

На база на отговорите на предния въпрос не 

можем да очакваме много оптимистични нагласи и 

при последния ни въпрос Какви са, според вас, 

перспективите за развитието на детско-

юношеския баскетбол?. Доста сериозно 

притеснение буди фактът, че ¼ от запитаните смятат, 

че няма перспектива. Още петима остават без отговор 

на този въпрос. От останалите запитани се открояват 

следните отговори: 

- Повече работа с треньорите и 

преподавателите; 

- Подобряване на финансирането; 

- Подобряване на подбора на трениращите; 

- Подобряване на спортния календар при 

подрастващите. 



 
 

След дълбок анализ на мнението на 

респондентите правим следните изводи: 

1. Образоваността на треньорите в 

Североизточна България е сравнително добра. Малко 

са специалистите с образователна степен 

„магистър” и „доктор”. Трябва да се насочат 

повече усилия в организирането на допълнителни 

семинари в България и чужбина и за стимулиране на 

кадрите да повишават образователния си ценз. 

2. Преобладава мнението на експертите, 

че има доста сериозна конкуренция от страна на 

спортовете – футбол и волейбол. Препоръчваме по-

ранен подбор в началните класове, с цел децата по-

рано да бъдат привлечени от магията на 

баскетбола и да бъдат спечелени за играта, въпреки 

силната конкуренция на другите спортове. 

3. Проблемите, които най-много пречат 

за развитието на баскетбола в България, са лошата 

материална база и слабото финансиране. 

4. Перспективата за излизане от 

тежкото моментно състояние виждат само 17% 

от експертите. Последното показва нерадостна 

картина за бъдещето на баскетбола при младите в 

България. 
 

 SWOT анализ на детско-юношеския 

баскетбол в Североизточна България 

Първият етап на ситуационния анализ 

обстойно изследва предимствата и недостатъците на 

системата. Анализът на ситуацията вътре в системата 

има за цел да очертае основните тенденции на 



 
 

развитие на ресурсния капацитет и потенциал на 

детско-юношеския спорт в Североизточна България и 

насоките за подобряване на нейното функциониране.  

Вторият етап на ситуационния анализ беше 

свързан с оценка на възможностите и 

опасностите на подсистемата, определена 

методологично като Детско-юношески баскетбол в 

Североизточна България. Усилията не бяха 

концентрирани върху иследването на външната среда 

и на външните фактори, благоприятстващи или 

ограничаващи нейното развитие – активност и 

жизненост. Принципно това е съвкупност от 

разнородни и в повечето случаи неконтролируеми от 

всяка система фактори с положително или 

отрицателно влияние върху нейната дейност. От 

особена важност считаме, че е изучаването и 

овладяването на ключовите и на рисковите фактори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Североизточна България 

Общини Варна, Добрич, 

Търговище,  Шумен Области Информираност 

Административни 

центрове  – община гр. 

Варна, община гр. 

Добрич, община гр. 

Търговище, община гр. 

Шумен 

 

Варна, 

Добрич, 

Търговище, 

Шумен 

Национална: 

МОН; ММС; 

БФБ; 

Национален 

статистически 

институт 

Регионална – 

областна 

Местна – 

общинска 

(спортни 

клубове, УСШ, 

училища)  

  

Предимства Недостатъци 

 Благоприятно 

териториално и 

административно  

положение в 

националната 

инфраструктура; 

 

 Относително 

стабилизирана 

демографска 

динамика на 

възрастовите 

контингенти общо 

при децата и 

учениците и тези, 

 Субординирано 

подчиняване на 

териториалните визии 

за развитието на 

физическото 

възпитание и спорта (в 

това число и на ДЮС и 

баскетбол) на 

националните 

мегастратегии. 

Изостава иновативният 

подход при решаването 

на проблемите; 

 

 Липса на оценка на 



 
 

които участват в 

спортни прояви (по 

статистически данни 

за участие в 

ученическите игри);   

 

 Наличие на 

традиции в 

училищното 

физическо 

възпитание и спорта;  

 

 Наличие на 

традиции в 

баскетбола и в 

детско-юношеския 

баскетбол;  

 

 Принос на младите 

спортисти от 

Североизточна 

България към 

националния детско-

юношески баскетбол 

– добрата работа на 

водещите 

баскетболни школи в 

Североизточна 

България има 

сериозен принос в 

развитието на спорта 

баскетбол на 

национално и 

международно ниво. 

предходни стратегии и 

приемственост на 

положителните ефекти 

от различни 

управленчески 

структури; 

 

 Небалансирани грижи и 

помощ на БФБ за 

развитието на детско-

юношеския баскетбол 

по региони и ясни 

стратегически 

приоритети в тази 

насока; 

 

 Продължава 

традиционното 

възприемане на 

проблемите на 

училищното физическо 

възпитание в цялост с 

тези на детско-

юношеския спорт, 

което е в 

несъответствие с 

новите постановки на 

ЗФВ в сила от 2019 г; 

 

 Недостатъчно 

сътрудничество и 

партньорство между 

държавните спортни и 

образователни 



 
 

Състезатели и 

треньори от 

клубовете във Варна, 

Шумен и Русе са 

включени и са в 

основата на 

юношеските 

национални 

селекции, и 

представят достойно 

България на 

европейски, 

балкански и 

регионални спортни 

форуми; 

 

 Наличие на засилен 

интерес у децата и 

учениците за 

занимания с 

баскетбол (начална 

спортна ориентация 

и спортна 

подготовка по 

баскетбол); 

 

 Подчертана 

подкрепа на 

родителите по 

отношение 

развитието на спорта 

в училище и 

целенасочено в 

баскетболната 

институции и 

общинските и частни 

структури; 

 

 Необходимост от 

модернизация на 

спортно-материалната 

база, поддържана от 

община Варна. 

Изграждането на 

”Арена Шумен” не 

решава проблемите с 

периферната спортна 

инфраструктура. 

Спортната 

инфраструктура за 

баскетбол за водещите 

общини в областите на 

Североизточна 

България не отговаря 

на съвременните 

изисквания и 

стандарти; 

 

 Недостатъчно 

модернизирана е 

материалната база в 

училищата, която 

принципно е  

стимулираща за 

интереса на учениците 

за двигателна 

активност, и за 

конкретни занимания с 



 
 

ориентация на 

децата им;  

 

 Наличие на добра 

воля на обществено-

политическите и 

държавните 

институции за  

развитието на спорта 

в съответствие с 

приетите 

евроангажименти и 

приемането като 

основен приоритет 

работата за 

стимулирането на 

двигателната 

активност на децата 

и учениците, и на 

детско-юношеския 

спорт, в частност и 

на ДЮБ; 

 

 Наличие на 

разработени 

концепции и 

общински стратегии 

за развитието на 

физическото 

възпитание и спорта 

в съответствие с 

националните 

приоритети и 

стратегическите 

определен вид спорт, 

сред които от групата 

“спортни игри” след 

футбола е баскетболът. 

 Не са достатъчно 

висококвалифициранит

е специалисти в 
областта на спорта и 

мениджмънта на 

спортните обекти и 

съоръжения. Все още 

осезателно се чувства 

острата необходимост 

от социализиране на 

общинската спортна 

база; 

 

 Силно изразена е 

мобилността и 

професионалната 

ангажираност на 

педагогическите 

ресурси по спорт – 

главно треньори със 

съответния ценз и 

професионални 

компетентности;  

 

 Професионална 

неудовлетвореност на 

спортните педагози, 

свързана главно с 

условията на труд и 

оценката на полагания 

труд и съответствие на 



 
 

документи на МОН, 

ММС и др. 

Изключение за това 

прави община гр. 

Шумен;  

 

 Наличие на желание 

и полагане на усилия 

за подобряване на 

спортната 

инфраструктура на  

общините на 

територията на 

Североизточна 

България; 

 Наличие на спортно-

педагогически 

специалисти в ДЮБ 

с висока 

квалификация и 

професионални 

компетентности; 

 Съществуват 

регионални 

възможности за 

преквалификация и 

заплащането му; 

 

  

 Запазва се нормативно 

несъответствие на 

спортната материална 

база по европейските 

стандарти1; 

 

 Недостатъчно е 

целокупното за ДЮС и 

ДЮБ финансово 

осигуряване; 

 

 Липсват иновативни 

идеи за използване на 

проектните 

възможности за 

подобряване на 

спортната 

инфраструктура и 

финансирането на 

спортно-състезателната 

дейност. 

 

                                                             
1 При средни стандарти за европейските страни на един ученик 

трябва да се падат по 3 – 3.5 м² покрита и 15 – 20 м² открита спортна площ, 

докато на български ученик се падат съответно 0.34 м² и 3 м². „Сериозна 

промяна в съществуващото положение за сметка на държавния бюджет в 

близките десетина години не може да се очаква” (вж. Изследвания на 

младежта. София, Народна младеж, 1978, с.160).  

 



 
 

повишаване на 

квалификацията на 

спортно-

педагогическите 

кадри в сферата на 

детско-юношеския 

спорт и баскетбола; 

Възможности Заплахи 

 Добра комуникация 

между общините на 

Североизточна 

България (Варна, 

Добрич, Търговище, 
Шумен) и всички 

други държавни 

институции и частни 

учреждения, 

училища, 

университети, 

граждански 

организации, 

спортни клубове и 

други структури, 

ангажирани със 
спорта;   

 Запазване на 

устойчив ръст на 

бюджетите на 

общините и отделяне 

на минимум 0,5% за 

спортна дейност от 

общия им бюджет; 

 Подобряване на 

градската училищна 

спортна 

инфраструктура. 

 Липса или 

недостатъчно добра 

комуникация между 

отговорните 

институции и 

организации в областта 

на спорта и 

здравеопазването; 

 

 Неизпълнение на 

националните и 

регионалните стратегии 

за паралелно развитие 

на училищното 

физическо възпитание 

и детско-юношеския 

спорт;   

 
 Ненавременни 

действия за 

подобряване и 

поддържане на 

спортните бази: 

- неподдържане в 
оптимално 



 
 

Осигуряване на 

функционално годна 

и достъпна спортна 

материална база за 

практикуване на 

физически 

упражнения и спорт. 

Добро и 

професионално 

управление на 

същата;  

 Подобряване на 

средата и 

материалните 

средства за 

практикуване на 

баскетбол в урочната 

работа по физическо 

възпитание; 

 Повишаване 

квалификацията на 

треньорите по спорт 

и учителите по 

физическо 

възпитание и 

разработване на 

иновативни идеи и 

проекти за 

подобряване на 

качеството на 

урочната и 

извънурочната 

работа по физическо 

възпитание; 

състояние на 

спортната 

инфраструктура за 

спорт за всички; 

- неподдържане в 

оптимално 

състояние на 

спортната 

инфраструктура за 

елитен спорт; 
. 

 Ограничаване или 

намаляване на 

бюджетните средства за 

спортни дейности и 

спортни бази; 

 

 Недостатъчно голям 

обхват на спортните 

активности и програми 

според интересите на 

децата и учениците в 

спортните игри – ДЮБ; 

 

 Липса на адекватна 

обществена подкрепа и 

влошаване на субект-

обектните отношения 

родители – училище – 

спорт и ученици – 

спортен клуб – 

училище – родители. 

 

 



 
 

 Осигуряване на 

адекватно на 

положения труд от 

спортните кадри 

заплащане и 

допълнителни 

стимулирания; 

 Добра координация и 

взаимодействие при 

планирането и 

провеждането на 

различните спортни 

прояви от всички 

участващи страни; 

 Засилване на 

интеграционните 

процеси и 

подобряване на 

съвместната работа с 

родителите по 

проблемите на 

училищното 

физическо 

възпитание и детско-

юношеския спорт; 

 Оптимизиране на 

маркетинга и 

рекламата сред 

учениците за 

повишаване на 

мотивацията им за 

ориентиране и 

активни занимания с 

баскетбол. 

 



 
 

 Изводи и препоръки 

 

 Изводи: 

1. В съответствие с настъпилите промени 

в Закона за физическото възпитание и спорта – приет 

от 44-ото Народно събрание от октомври 2018 г. и в 

сила от 2019 г. – от законова и нормативно-правна 

гледна точка се въвежда ново понятие съгласно чл. 1. 

от Първа глава: Система на физическата 

активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическата дейност в Република 

България. 

Цитираната формулировка има основателен 

замисъл, но тя в никакъв случай според нас не 

променя във функционален аспект предходната 

Система за физическо възпитание и спорт. В 

новия вариант по-ясно са очертани границите на 

структурните подсистеми и преструктуриране на 

новите приоритети.  

2. Анализът на постановките за  

управлението на Системата на физическата 

активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическата дейност на принципите: 

публичност, прозрачност и защита на обществения 

интерес; взаимодействие между държавните и 

местните органи и спортните организации; 

свободен избор на средства и форми на занимания с 

физическа активност, спорт и спортно-

туристическа дейност; равни възможности за 

достъп до занимания и недопускане на 

дискриминация; спазване на общоприетите 



 
 

ценности в спорта, в достатъчна степен оправдава 

нашия интерес към осъщественото проучване в 

светлината на съвременния спортен мениджмънт. 

3. Теоретичният и структурно-

функционален анализ (обхващащ периода на 

последните 25 години) разкрива, че Системата – 

почти без значение на нейното лого, изживява все 

още дълъг и мъчителен процес на преустройство и 

адаптиране към принципите на демокрацията и 

пазарната икономика. Все още не може да се 

преодолее спадът на нейния обхват, качеството на 

дейностите и общата ѝ ефективност. Съществена 

слабост е липсата на приемственост и устойчивост на 

концепциите, програмите и стратегиите (национални, 

регионални и федерационни), както и на  

множеството нормативни документи.   

SWOT анализът разкри, че са налице сериозни 

трусове както на национално, така и на регионално 

ниво (включително за областите и общините на 

Североизточна България). 

4. Основният проблем е финансирането на 

Системата, независимо откъде произтича дефицитът 

– недостиг на целеви средства от държавата и 

общините, или от бизнеса и други неправителствени 

структури. Не по-малко притеснителни са фактите за 

разпределението на държавните субсидии, за 

използването им за представителни дейности със 

съмнителен имидж и ефект. 

5. Системният анализ и експертната 

оценка на специалистите недвусмислено показа, че 

детско-юношеският баскетбол продължава да бъде в 

забавен растеж и в почти перманентна криза. Една от 



 
 

причините е от социално-демографско естество. 

Отрицателният тренд е значително по-силно изразен 

от този на западноевропейските страни. Нашите нови 

резултати потвърждават аналогични данни от 

предходни спортологични изследвания, представени 

в аналитичната част на дисертационния труд. 

Чувствително намалелият брой на талантливи млади 

баскетболисти е в диалектическа взаимозависимост с 

високото спортно майсторство и  застрашава 

неговото бъдеще.   

6. Децентрализацията на спортните 

структури, която е една от съществените причини за 

затрудняване на контрола по развитието на детско-

юношеския баскетбол, изисква по-добра стратегия и 

функционална координация между държавните и 

обществените институции и бизнес структурите. В 

това отношение водеща трябва да бъде стратегията и 

дейността на БФБ, която е сред 10-те национални 

федерации с над 100 асоциирани спортни клуба.  

7. В контекста на предмета на 

изследването и пета задача, на базата на 

социологическите изследвания – резултатите от 

които обстойно са изложени в трета глава,  

генерализирано може да обобщим, че: мотивацията 

и устойчивостта на аргументацията на учениците 

за занимания с баскетбол; преобладаващата 

подкрепа на родителите и  нагласата и 

отношението на спортно-педагогическите кадри 

(учители, треньори и инструктори) на 

територията на Североизточна България са 

основни фактори за излизане на детско-юношеския 

баскетбол от регионална рецесия. 



 
 

8. Като водеща териториална структура за 

развитието на ДЮБ в Североизточна България на 

настоящия етап се очертава Варненска област и 

община гр. Варна, което е закономерно с оглед 

населението, развитието на икономиката на региона и 

традициите в развитието на спорта. Стимулиращи за 

развитието на ДЮС и баскетбола определено 

значение имат спортните училища в градовете Варна, 

Търговище и Добрич (в това училище обаче няма 

специалист по баскетбол!!!). 

9. Подготовката и квалификацията на 

учителите в средните училища по физическо 

възпитание и спорт (баскетболни знания, умения и 

компетенции) оценяваме като задоволителни. Това 

поставя под съмнение постигането на държавните 

образователни стандарти в задължителна област на 

учебно съдържание „Спортни игри“. 

10. Спортно-педагогическата 

квалификация на треньорите по баскетбол в средните 

училища за осигуряване на допълнителните дейности 

по Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование, и на треньорите в 

баскетболните клубове в Североизточна България, 

оценяваме (като средна стойност) в диапазона 

задоволителна – добра. За отделни треньори оценката 

е много добра
2
. 

11. SWOT анализът разкри, че на 

регионално ниво не са разработени целеви програми 

за развитие и управление на детско-юношеския 

                                                             
2
 На база на постижения на регионално и национално ниво и принос към 

националния баскетбол – Европейски първенства треньори като Христо 

Борисов, Костадин Димитров, Симеон Варчев, Венцислав Гечев и др. 



 
 

баскетбол. Приложените регионални стратегии 

показват, че в тях само са маркирани принципни (по-

скоро декларативни) позиции за общо развитие на 

ДЮС като цяло. За община и област Шумен въобще 

не са приемани подобни стратегически документи.   

 

 Препоръки: 

1. Да се актуализират регионалните (областни и 

общински) стратегии за развитието на 

физическото възпитание и спорта в контекста 

на ЗФС от 2018 година и за оставащото време 

на функциониране на Националната стратегия 

за развитие на физическото възпитание и 

спорта до 2022 година. 

2. На базата на ЗФВС от 2018 г., Националната 

стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта до 2022 г. и на 

Националната стратегия (програма) за 

развитието на баскетбола в Република 

България за периода 2009 – 2019 година да се 

разработят целеви регионални програми за 

приоритетно развитие на детско-юношески 

баскетбол в общините на  Североизточна 

България. 

3. Със съдействието на БФБ в контекста на 

Националната стратегия за развитие на 

баскетбола в Република България за периода 

2009 – 2019 година да се изработи 

дългосрочна програма и да се подобри 

мениджмънтът на продължаващата 

квалификация, и основно на практико-



 
 

методическата подготовка на учителите и 

треньорите. 

 

 

 Научни приноси 

 В резултат на задълбочен ретроспективен 

историко-теоретичен анализ е разкрита 

динамиката на детско-юношеския 

баскетбол в Североизточна България. 

Разграничени са два основни периода в 

историята на спорта: периодът след 1944г. 

до 1989г. и периодът на прехода към 

пазарна икономика и демократично 

управление на страната, което силно засяга 

и мениджмънта на детско- юношеския 

баскетбол. 

 Извършени са многоаспектни 

социологически проучвания с ученици, 

родители, учители и треньори по 

баскетбол, в резултат на които са разкрити 

съвременните фактори, проблеми и някои 

тенденции за  развитието и статуквото на 

детско-юношеския баскетбол в 

Североизточна България.  

 Чрез съвременни методи за научно 

изследване и главно SWOT анализ, 

адаптиран към спортната практика са 

разкрити силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите за развитието 

на ДЮБ в Североизточна България, където 



 
 

водеща роля има община Варна и 

Варненска област. 

 Дисертационният труд разкрива печалното 

състояние на спортните училища и 

необходимостта да се възстанови тяхната 

водеща функция в развитието на ДЮС, 

респективно и на детско-юношеския 

баскетбол. 

 Изведени са препоръки към регионалните ( 

областни и общински) държавни 

структури, към БФБ и други национални 

институции за оптимизиране на дейността 

по развитието на ДЮБ за оставащото 

време до 2022г. на Националната стратегия 

за развитие на физическото възпитание и 

спорт. 
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