
ФИТНЕС 
ДВИГАТЕЛНА КУЛТУРА И 

КОНДИЦИЯ

 ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: ДЕЦА над 8 год.,  ЮНОШИ И 
ДЕВОЙКИ до 18 год.,  МЪЖЕ И ЖЕНИ,  ФИТНЕС 
КОМПЛЕКСИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

 Известно е, че у нас от 14-15 годишна възраст 
голяма част от девойките и юношите, които не 
спортуват започват да влошават своите физически 
възможности и подготвят почвата да бъдат 
атакувани от болести и снижаване на жизнеността.

 Зрелите хора между 40-50 години, които се отнасят 
пренебрежително към физическия труд и спортните 
упражнения започват да все по-често да посещават 
лекарските кабинети. 

 Докато хората в напреднала и старческа възраст 
всецяло осъзнават същността на здравето, но 
повечето от тях се стремят да го поддържат с 
таблетки, прахчета и билки, като огромна част от 
тях забравят или просто знаят малко за 

 най-великия фактор на жизнеността –
движението!!!



ЕТО ГО И 
РЕШЕНИЕТО…………!!!

ФИТНЕС

 Думата идва от английски и означава "способност, спортна 
форма". 

 Фитнесът не е някакъв конкретен спорт.
 Той включва практикуването на различни спортове, между 

които е и тренирането с тежести (работно съпротивление). Може 
би точно поради тренировката с тежести фитнесът се смесва с 
бодибилдинга. 



 фитнесът включва спортове за издръжливост и 
подобряване на сърдечната дейност (бягане, плуване, колоездене, 
каране на ролери, спортни игри и др.), упражнения за еластичност 
и гъвкавост (стречинг).

 На всички тези спортове се обръща еднакво внимание. 
 Главна и основна цел на фитнеса е постигане добро общо 

физическо състояние
 «КОНДИЦИЯ» 
 (състояние на психическа, физическа и вътрешно-функционална 

пригодност на организма на човека за достигане на определена 
спортна цел)



 Активният здравословен начин на живот има три полезни аспекта:
 а) психологически,
 б) физиологичен
 в) физически.

 Психологически аспект
 Хората, които водят активен начин на живот се радват на по-високо 

самочувствие и емоционално състояние от тези, които водят заседнал 
живот. Занимаващите се редовно с физически упражнения по определени 
програми  за трениране с тежести са и по-енергични от водещите заседнал 
живот. Доказано е, че активното население е в състояние да се 
концентрира по-интензивно върху дадена задача и да работи повече и по-
ефективно от хората, които не се занимават редовно с физически 
упражнения. Двойната полза, на която спортуващите се радват, е по-добра 
отпочиналост след по-кратък сън и по-голяма готовност за 
“сътрудничество” и “работа в колектив” от останалите.

 Физиологичен аспект
 Хората, които се занимават редовно с физически упражнения могат 

да контролират по-добре теглото си и по този начин свеждат до минимум 
риска от сърдечни заболявания, причинени от заседнал начин на живот. 

 Физически аспект
 За повечето хора “да изглеждаш добре” е едно от важните неща в 

живота. Смята се, че хората, които се радват на добър външен вид се 
справят добре и в други области. Тези, които се стремят да постигнат и да 
запазят “добрата си форма” са в общи линии по-позитивно настроени. Те 
подхождат към ежедневието с по-голямо самочувствие, в резултат на което 
са по-самоуверени и живеят с усещането за успех. Доброто физическо 
състояние като че ли дава стимул за успешно постигане на поставените 
цели.

 Безспорните предимства
 Предимствата на активния начин ни живот са очевидни. Тренировка 

с тежести е един от най-преките пътища към успеха за тези, които искат да 
водят здравословен начин на живот и да поддържат физическата си форма. 
Докато в миналото тренировката с тежести се е считала за занимание, 
практикувано само от ограничен кръг хора, сега тя добива все по-широка 
популярност и се упражнява от все по-голям брой ентусиасти. Огромното 
влияние на силовата тренировка се дължи всъщност на една 
продължителна битка за признаването на тази дисциплина, която вече е 
заела достойно място сред останалите спортни дейности.

 Ползата от тренировка с тежести най-сетне получава признание
 Исторически, тренировка с тежести е трябвало да се придържа в 

ограниченията, поставени от недостатъчно информираната или, което е по-
лошо, зле информираната общественост. Благодарение на научните 
открития, преобладаващият негативизъм към тази дейност е отхвърлен. 
Разпространението на този вид тренировка е свързано с непрекъснато 
разрастващите се контакти между специалистите в тази област, членовете 
на медицинската общност (преподаватели и администрация) и все по-
големите изисквания на обществото, което търси повече информация, 
отнасяща се до функционирането на човешкото тяло. По-доброто 
осъзнаване на ползата от тренировка с тежести и интереса към нея са я 
превърнали в една от най-полезните дейности за поддържането на 
здравето и физическата годност.



НЕКА ОПИТАМЕ ДА СЕ ВМЪКНЕМ В 
СЪЩНОСТТА НА ФИТНЕСА.

РАБОТАТА С ТЕЖЕСТИ ИЛИ Т.Н. 
СЪПРОТИВЛЕНИЕ ИЗИСКВА ПОЗНАВАНЕТО 
НА НЯКОИ ЗАКОНИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПРАВИЛА МЕТОДИ И ОБЩА 
ТЕРМИНОЛОГИЯ.

 ДА ЗАПОЧНЕМ С МАЛКО ОБЩИ ПОЗНАНИЯ:

 Както разбрахме от написаното до тук в основата на развитието и 
усъвършенстването на човешкия организъм стои движението. 
Различната по характер двигателна дейност, (например бягане) 
може да  окаже по-голямо или по-малко въздействие върху едни или 
други звена на организма.

 Нека разгледаме:

 човешкия организъм

 като една

 проста система от три подсистеми.

ЧОВЕШКИ ОРГАНИЗЪМ

ОБЕЗПЕЧАВАЩА ПОДСИСТЕМА

РАБОТНА ПОДСИСТЕМА

КОМАНДНА ПОДСИСТЕМА



 Извършването на каквото и да е движение е 
свързано с проявлението на мускулното 
усилие (съкращаване, напрежение на 
съответните мускули), т.е. проявлението на 
някаква сила от страна на нервно-мускулния 
апарат. Този апарат ще наричаме „Работна 
подсистема”

 За да функционира тази работна система 
обаче е необходимо нейното непрекъснато 
снабдяване с енергетични и хранителни 
вещества, кислород т.н. Тези транспортно 
осигурителни функции поемат 
сърдечносъдовата и дихателна системи, които 
ще наречем „Обезпечаваща подсистема”.

 Функционирането и координирането на 
дейността на разглежданите две подсистеми 
се осъществява чрез получаване на команди 
от мозъка. Следователно Централната Нервна 
Система (ЦНС) осигуряват най-висш контрол 
върху работата на обезпечаващата и работна 
подсистеми. Затова с основание наричаме 
тази подсистема „Командна подсистема”



 НАКРАТКО…………..!!!
 РАБОТНА СИСТЕМА   това са : МУСКУЛИ, СУХОЖИЛИЯ, СТАВИ 

– Силови упражнения.
– Особености на мускулатурата: 

 Мускулите се делят на големи и малки мускулни групи –
Големите, това са: бедрените мускули на краката - предно(квадрицепс) и 

задно(бицепс) бедро, гърбът - и гръдните мускули. 

Малките са: мускулите на ръцете - рамо, бицепс, трицепс, пред мишница, 
коремните мускули и прасците на краката.

Тренировките със силови упражнения водят до повишаване на мускулната сила и 
силова издръжливост, намаляване количеството мастна тъкан и нарастване на 
мускулната маса.

ОБЕЗПЕЧАВАЩА СИСТЕМА  това са : СЪРДЕЧНОСЪДОВА И ДИХАТЕЛНА 
СИСТЕМИ – СЪРЦЕ, БЕЛИ ДРОБОВЕ.

 - Двигателната дейност е циклична. (ходене, бягане, плуване, гребане, 
колоездене, ски-бягане и др.) Аеробен – Смесен режим на 
енергообезпечаване. Цикличната работа в аеробен режим влияе благоприятно 
върху включването на мазнините като източник на енергия, а следователно и 
до тяхното изчерпване. 

 Този вид дейност представлява най-ефективното средство за намаляване на 
телесното тегло за сметка на излишните мастни натрупвания.

 Искаме намаляване на мазнините то решението е ……. КАРДИО ТРЕНИРОВКА!!!

 КОМАНДНА СИСТЕМА  това са : МОЗЪК, ЦНС.

Предложените от мен физически упражнения използвани в комплекс 
или по единично имат комплексно въздействие върху организма, но с 

приоритет върху една или друга негова подсистема.



 Сила - максимално усилие което мускул или мускулни групи могат 
да генерират срещу дадено съпротивление

 Видове сила;
 Максимална:
 Скорост/експлозивност
 Мощ
 Силова издръжливост
 Сила на горната и долна част на тялото
 Издръжливост - способност за поддържане на дадено психо-

физическо или умствено усилие без снижаване на 
работоспособността въпреки настъпващата умора

 Видове издръжливост;
 Основна
 Аеробна
 Анаеробна лактат
 Анаеробна алактат
 Мускулна
 Гъвкавост - свобода в  ставите и връзките, еластичност на 

мускулатурата.
 Горна и долна част

КРАТКА ТЕРМИНОЛОГИЯ



ПРОДЪЛЖЕНИЕ

 Силови упражнения – упражнения, при които доминира 
силовия компонент и се преодолява значително 
съпротивление.

 Серия – еднократно или многократно изпълнение на 
определено упражнение без прекъсване.

 Натоварване – сумарното въздействие на тренировъчните 
средства и методи върху организма на спортиста.

 Интензивност – характеризира степента на усилията, т.е. 
количеството извършена работа за единица време –
скорост, съпротивление и др.

 Работно съпротивление – съпротивлението , с което се 
работи, тренира.

 Максимално съпротивление – онова съпротивление 
(утежнение) при силовите упражнения, което може да се 
преодолее от мускула (мускулната група) при единично 
съкращение, т.е. най-много един път.

 Циклична двигателна дейност – бягане, плуване, гребане, ски-
бягане, колоездене.

 Аеробен  режим на работа – двигателната активност се 
извършва при наличието на достатъчно количество 
кислород.

 Анаеробен режим на работа – двигателната активност се 
извършва в отсъствието на кислород.

 Променливо бягане – продължително кросово бягане с 
променливо темпо в аеробно – анаеробен режим.

 Фартлек (игра на скорости) – метод на бягане, провежда се в 
гора или парк с разнообразен релеф на местността.Темпото 
е променливо и развива аеробните и аеробно-анаеробните 
възможности.

 Кросово бягане – продължително бягане в аеробен режим. 
Провежда се в парк, гора и др. с равнинен или 
разнообразен терен.

 Упражнения за разтягане (стречинг)- упражнения, при 
изпълнението на които мускула бавно се удължава без да 
се противопоставя на съпротивлението, което му 
въздейства.Упражненията за разтягане трябва да се 
изпълняват бавно, позата да се задържа около 10-20сек., 
мускулите да са отпуснати и вниманието да е насочено 
върху тях, а дишането да е бавно и ритмично.

 Тренираност – устойчива адаптация на повишена 
работоспособност, която дава комплексна характеристика 
за състоянието на индивида и неговите възможности за 
достигане на високи резултати в съответния вид 
двигателна активност.

 Дъмбели – сглобяеми едно ръчни щанги.



АНАТОМИЯ 
НА

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО



НАЙ-ОБЩО ЗА ТРЕНИРОВКАТА 
по

ФИТНЕС
ПРИНЦИПИ ОСОБЕНОСТИ СЪОБРАЖЕНИЯ

 Принципи 
 Ч - Честота – колко често трябва да се тренира?
 И - Интензивност – колко тежко трябва да се тренира?
 В - Време – колко трае една тренировка?
 Т - Тренировъчна активност – кое упражнение или 

тренировка ще помогне за постигане на индивидуалните 
фитнес цели?

 Особености
 Тренировката обикновено има 3 части
 Загряваща част. Тази част има за цел да подготви тялото за 

предстоящото натоварване.
 Използват се комплекси за стречинг и различни кардио 

упражнения 
 Основна част. В тази част се изпълнява самата програма 

или комплекс.
 Заключителна част. Тази част има за цел да разпусне 

тялото. Частично възстановяване и подготовка за 
следващата тренировка.

 Съображения:
 -Серия-
 -Повторение-
 -Тежест или работно съпротивление-
 -Почивка-
 -Техника-
 Важно е да знаем с каква тежест работим, в колко серии и 

с какви повторения за дадено упражнение. Колко 
почиваме? 

 И най-важното техниката на изпълнение.
 Нашата безопасност!!!



КРЪГОВА 
ТРЕНИРОВКА

 Комплексите и програмите които прилагам се 
базират на така наречения метод на кръговата 
тренировка

 Какво кръгова тренировка?
 Цели особености и приложения
 ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КРЪГОВАТА 

ТРЕНИРОВКА 
 е комплесно развиване на качествата сила, 

издръжливост, гъвкавост.
 Основният метод на кръговата тренировка е 

изпълнението  на различни упражнения за всяка отделна 
част на тялото едно след друго през малка почивка.



Кръговата тренировка включва работа с тежести, 
разнообразена с аеробни упражнения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪГОВАТА ТРЕНИРОВКА
...... с подобряване на  аеробния капацитет се 

повишава силата и енергията.
 Кръговата тренировка като метод е основа  за развитие на 

всички  програми по фитнес.






ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
ДЕЦА  8 до 12 год. Кратък 

обзор на възрастовите  
особености.

 Данните от Националните изследвания на българското население сочат, че 
до 10 годишна възраст момчетата и момичетата имат приблизително 
еднакъв ръст и телесна маса. Средният темп на увеличение на ръста между 
7 и 10 година е около 5 см годишно, а за телесната маса – 2- 3 кг за година. 
Гръдният кош се отличава с голяма подвижност През този период 
биомеханичната структура на движенията на децата се приближава до тази 
на възрастните. Разбира се, все още опорно-двигателният апарат не е 
завършил развитието си. Това често води до деформации на гръбначния 
стълб, които достигат за тази ранна училищна възраст до 20-25%. 
Своевременното откриване на тези функционални деформации, и 
използването на специални комплекси от физически упражнения за 
тяхното задържане или отстраняване, е приоритетна задача на 
приложените упражнения и фитнес комплекси.

 Динамиката в развитието на физическите качества се  характеризира със 
следните особености: 

 1.Качеството бързина достига най-високи стойности на прираста в 10-та 
година. От 9 до 12 години най-успешно се развиват цикличните движения с 
голяма честота на изпълнение. 

 2. Силата нараства постепенно до 10-та година, а през 11-та прави известен 
скок в своето развитие. При момчетата на 8, а при момичетата на 9 години, 
мускулната сила нараства най-значително. През периода 7-11 години 
ускорено се развиват експлозивните движения на децата, свързани с 
развитието на скоростно-силовите възможности. 

 3. Издръжливостта като критерий за аеробната работоспособност на 
детския организъм се увеличава през 9-та и 10-та година. В началната 
училищна възраст между момчетата и момичетата няма съществени 
различия в темпа на нейния прираст. Най-силно този прираст е изразен 
между    11-та и 12-та година. След тази възраст качеството издръжливост 
зависи от специфичните полово-възрастови закономерности. 

 4. Гъвкавостта, свързана с подвижността в ставите, се развива най-
интензивно през 8-та и 9-та година за момчетата и 9-та при момичетата.  

 5. Ловкостта, зависеща от развитие на бързината, силата, гъвкавостта и 
координационните способности, се развива ускорено през целия период на 
ранната училищна възраст. 

 6. Във възрастов аспект основните физически качества: бързина, сила, 
издръжливост, гъвкавост и ловкост се развиват хетерохронно 
(разновременно). Комплексно с най-висок прираст на развитие на 
физическите качества при момчетата се очертава 8-та година, а при 
момичетата – 9-та и 10-та година.  

 Съобразявайки се с тези възрастови особености прилагам следните фитнес 
комплекси:

 Фитнес комплекс  за стречинг
 Фитнес комплекс за развитие на качеството бързина координация
 Фитнес комплекс за развитието на качеството сила
 Фитнес комплекс за общо укрепване при домашни условия





ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ 
от 13 до 18 год.

 Възрастови особености 
 Най-общо тази възрастова група се характеризира с:
 Полово съзряване . То е основание периодът да се определя 

като пубертетна възраст. То е ускорено и влияе върху дейността 
на всички органи и системи. Не правят изключение мозъкът и 
сърцето. Появяват се така наречените вторични полови белези - у 
двата пола окосмявания под мишниците и около половите органи, 
изменение тембъра на гласа у момчетата, развитие на млечните 
жлези и начало на мензис у момичетата ((менархе) и първата 
еякулация при момчетата. Половото съзряване обаче не настъпва 
едновременно у всички подрастващи. При едни процесът е по-
ускорен, а при други – по-забавен. Това влияе

 Бърз физически ръст. Средното увеличаване на ръста у 
момчетата за година е от 4 до 7 см. и стига до 8 – 10 см. към 15 г. 
У момичетата израстването е най – интензивно към 13 г. За две 
години при тях ръстът може да се увеличи с 20 см. Изразено е 
израстването на крайниците. Изостава това на гърдите и на таза. В 
резултат се нарушава хармоничността на тялото, което особенно 
безпокои момичетата. Дисхармонията се допълва и от по-бавното 
развитие на мускулите. При небалансираните съотношения на 
пропорциите на тялото движенията на подрастващите са резки и 
несъгласувани (некоординирани). При ходене размахват ръцете, 
позата им не е устойчива и лесно могат да се блъснат в др. хора.

 Вътрешни промени в организма. Неблагоприятна е връзката 
между развитието на сърцето, масата на тялото и състоянието на 
кървоносните съдове. Обемът на сърцето се увеличава два пъти, 
тялото нараства – един и половина, а диаметърът на артериите 
остава стеснен. Оттук настъпват и противоречия с неблагоприятни 
отражения. 

 Съобразявайки се с тези възрастови особености прилагам следните 
фитнес комплекси:

 Фитнес комплекс  за стречинг
 Общо укрепваща фитнес програма за момчета
 Общо укрепваща фитнес програма за момичета



МЪЖЕ И ЖЕНИ

 Кратко послание и разяснение:
 Специално към жените.
 В повечето от  случаите когато жените влизат във фитнес залата 

имат следните желания и съответно страхове и опасения. 
 Като например:” Аз искам да отслабна, да се стегна, но да не 

правя мускули” са най-честите съображения. 
 Мъжете имат почти обратни изисквания. Те искат да натрупат така 

наречената мускулна маса и да изгорят излишните мазнини. 
 И в двата случая аз казвам:
 “Всичко е генетика. Работата с тежести или т.н. фитнес тренировка 

е   достатъчно безопасна и ефективна. 
 Предлагам ПРИМЕРЕН  фитнес МОДЕЛ  програма за  четири 

посещения на седмица.
 Два модела за мъже
 Два модела за жени
 Главната ми цел е да Ви въведа правилно в света на фитнеса и 

да Ви докажа, че никога не е късно човек да промени нещо в себе 
си. 

 Всичко зависи от Вас. 
 Решението е Ваше.


