
Приложение № 1 

 

Програма  

 за провеждането на тренировките за подготовката на отбора по Футбол – 

момчета, с ръководители  Андон Калайджиев – старши учител по 

физическо възпитание и спорт в ПМГ „Яне Сандански“ и Георги 

Стефанов – учител по физическо възпитание и спорт в ПМГ „Яне 

Сандански гр. Гоце Делчев 

Към т. 9 по модул 1 и към т. 7 по модул 2  

Изготвя се програма за всяка група/отбор от формуляра за кандидатстване 

 

№ 

по 

ред 

 

Тема на заниманието/тренировката 

 

 

Брой 

часове 

 

Дата на 

провеждане 

1. Усъвършенстване  на вътрешен удар. Учебна игра. 2 04.10.2022 

2. Усъвършенстване  на прав вътрешен удар. Учебна 

игра 

2 10.10.2022 

3. Усъвършенстване  на външен удар. Учебна игра 2 17.10.2022 

4. Усъвършенстване  на прав външен удар .Учебна игра 2 24.10.2022 

5. Усъвършенстване  на прав удар. Учебна игра 2 31.10.2022 

6. Усъвършенстване  на петов удар и удар с върха на 

ходилото/ боц/.Учебна игра 

2 07.11.2022 

7. Комплексно развиване на физически качества. 

Учебна  игра. 

2 14.11.2022 

8. Усъвършенстване на индивидуални тактически 

действия в нападение. Учебна  игра. 

2 21.11.2022 

9. Усъвършенстване на групови тактически действия в 

нападение. Учебна  игра. 

2 28.11.2022 

10. Усъвършенстване на отборни тактически действия в 

нападение. Учебна игра 

2 05.12.2022 

11. Усъвършенстване на индивидуални тактически 

действия в защита. Учебна игра 

2 12.12.2022 



12. Усъвършенстване на групови тактически действия в 

защита. Учебна игра 

2 19.12.2022 

13. Усъвършенстване на отборни тактически действия в 

защита. Учебна игра 

2 09.01.2023 

14. Комплексно развиване на физически качества. 

Усъвършенстване на стрелба във вратата. 

2 16.01.2023 

15. Усъвършенстване на техника на отнемане на топката. 

Учебна игра. 

2 23.01.2023 

16. Комплексно развиване на физически качества.  

Учебна игра. 

2 30.01.2023 

17. Двустранна игра. 2 06.02.2023 

18. Усъвършенстване на стрелба във вратата. Учебна 

игра 

2 13.02.2023 

19. Тактика на защита и нападение при статични 

положения. Учебна игра. 

2 20.02.2023 

20. Комплексно развиване на физически качества. 

Учебна игра. 

2 27.02.2023 

21. Разиграване на тактически комбинации при числено 

неравенство .Учебна игра. 

2 06.03.2023 

22. Усъвършенстване на постепенно нападение. Учебна 

игра. 

2 13.03.2023 

23. Комплексно развиване на физически качества. 

Усъвършенстване на стрелба във вратата. 

2 20.03.2023 

24. Усъвършенстване на персонално покритие. 2 27.03.2023 

25. Усъвършенстване на зонова защита. Учебна игра. 2 10.04.2023 

26. Усъвършенстване на стрелба във вратата. Учебна 

игра. 

2 24.04.2023 

27. Двустранна игра. 2 15.05.2023 

28. Комплексно развиване на физически качества. 

Учебна игра. 

2 29.05.2023 



29. Учебна игра с разиграване на групови тактически 

действия в защита. Учебна игра. 

2 05.06.2023 

30. Учебна игра с разиграване на групови тактически 

действия в нападение. Учебна игра. 

2 12.06.2023 

31. Състезателни игри с отбори от групата. 2 19.06.2023 

32. Комплексно развиване на физически качества. 

Учебна игра. 

2 26.06.2023 

Общ брой часове: 64  

 

Общ брой часове, предвидени за 

вътрешноучилищните и междуучилищните срещи: 

Участие на отбора в ученически, областни и национални 

състезания 

16 16.11/17.11.2022-

6 часа 

Вътрешно-

училищен турнир 

по футбол 

22..02/23.02.2023-

6 часа 

Общински 

турнири по 

футбол 

15.03/16.03.2023-

4 часа 

Областни 

ученически 

състезания 

 

 

Общ брой часове по програмата: 

 

80 

 

 

 

 Забележка: Тренировъчният процес ще се провежда на физкултурната площадка и 

във физкултурния салон на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев 

 

  Директор:  Елка Божикова ………………                                                          

                                   

                                                                                 (име и фамилия)           (подпис и печат) 

 


