
По-долу може да видите предложенията, отправени от треньорите, попълнили 

анкетата. Въпросът не бе задължителен и доста от участвалите са предпочели да 

не отговарят. Ето какви препоръки отправят българските наставници към БФС и 

БТШФ: 

 

-БФС да събират треньори от различните школи на семинари, както го правят с 

лагерите с юношите. 

 

-Семинари, лекции, конференции и много други допълнителни дейности подпомагащи 

обучението. 

 

-Задължително трима футболисти на 19 години да играят по 60 минути. 

-Трябва да се изготви 10 годишна програма за работа с деца, за да може всеки един 

треньор работещ с деца да е наясно на какво се набляга във всяка една възраст - давам 

пример с държавите Швейцария, Норвегия и Белгия. 

 

-Няма единомислие, нито в БТШФ, нито в БФС. 

 

-Всеки излага на показ своето мнение, кое е правилно и кое не. Но докато не се 

приложи, подчертавам приложи, единна и правилна методика, няма да имаме резултат. 

 

-Вижте в някои страни в Европа работят по нашата стара методика и имат дори вече 

шампиони, а ние я отрекохме. Да, най-вероятно има своите слабости, но вместо да се 

доусъвършенства, всички се отрекоха. Ние в нашата школа работим по старата 

методика. 

 

-Това с лицензите е заблуда! Футбола е усещане, а не индиго ! 

 

-Повече курсове с обучителна цел, показване на нови тенденции и съдействието на 

практики с други отбори в чужбина. 

 

-подобряване материалната база; 

-подпомагане по-малките клубове,които през последните години зареждат с таланти 

по-големите такива; 

-изпращане на треньори на стажове в чужбина; 

-провеждане на повече турнири в страната; 

-закон, с който да се задължат клубовете в мъжкия футбол поне 3-ма юноши до 21 

години да играят по пълни 90 минути. 

-семинари на треньори с чуждестранни такива за обмен на информация; 

-популяризиране на масовия спорт в България и подпомагане на спорта в по-малките 



населени места; 

-създаване на юношески национален отбор за деца до 12-13 години,които да играят 

възможно най-много международни срещи; 

-първенства и турнири по Футбол 5,7 и 9 да бъдат без резултати и класиране; 

-координати с водещи европейски школи за обмяна на опит; 

-изграждане на методика и база данни за всички клубове и играчите в тях; 

-спиране на порочната практика да се играе с нередовни играчи; 

-изграждане на регионални сборни отбори,в които да бъдат селектирани най-добрите 

играчи и уреждане на международни срещи и турнири; 

-назначаване на треньори на вратарите и кондиционни треньори за всички клубове; 

 

-Да има повече чуждестранни лектори ! Да се правят треньорски семинари няколко 

пъти в годината ! 

 

-Трябва да контрол от МОН съвместно с БТШФ И БФС, върху това, кой и как може и 

практикува тази професия. 

 

-Организиране на множество семинари, които дават кредити. Без определен брой 

събрани кредити, не можеш да се явиш на следващия лиценз. 

 

-Срещи на треньорите с действащи треньори и специалисти от А група, Национални 

отбори и чужбина, а не само с добре познатите ни лектори с едни и същи теми и хора 

без действаща практика. 

 

-Да подбират темите спрямо лиценза. Аз отивам на Б лиценз - говорят ми за мъжки 

футбол. 

 

-Да се обърне повече внимание на националните юношески и девически отбори 

Повече стажове на треньорите,повече събирания на треньорската гилдия и обмяна на 

опит. 

-Смятам,че много повече информация може да предоставя на Треньорите. 

-Трябва да се направи така, че хора които нямат лиценз да не водят отбори ,това също 

влиза в задълженията на БФС. 

-Да се спре с шуробаджанащината. 

 

- Адекватно определяне на групите за повишаване на лиценз. 

- Премахване на специализираните лицензи за хора без необходимото обучение 

( директно взимане на УЕФА А/В лиценз). 

- Задължително стартиране през 2018г. на курс за Треньор на вратари ( не е имало 

лиценз треньор на вратари вече 5-та година). 



 

-Ще е хубаво ако от БФС уреждат на българските треньори стажове в топ 5 лиги в 

Европа. Или на младите като мен, които искат да се учат поне в отборите от първата 6-

ца в Първа Лига. 

 

-Да назначат в БФС хора които са интелигентни и искат нещо да променят. 

 

-Да се дават непрестанно възможности за обмяна на опит и стаж в школи и отбори, 

които са пред нас в развитието на млади футболисти.  

-Програми за развитие на треньори в чужбина. Аз мога да помогна с това! 

 

- Нужно е да се създават симпозиуми, на които се разискват определени теми в ущърб 

на младите и тяхното усъвършенстване. Да се обменя опит между треньори, кое е в 

минус и плюс за развитието. 

 

-Единна методика за работа с деца и юноши. 

-Да са достъпни лекциите от БТШФ, да се предоставят материали и лекции от другите 

школи, които са достъпни на лекторите. БФС да организира семинари, допълнителни 

обучения и специализации за треньорите . Контрол на треньорите практикуващи 

професията (дали притежават лиценз отговарящ на съответното ниво на което работят). 

-Единна система на работа от детските градини до старша възраст и задължителен 

контрол от БТШФ по области.За да бъда по-точен ,да се работи правилно във всяка 

възраст като естествено се позволи да има и импровизация от всеки треньор. 

-Първо трябва треньорите да се чувстват защитени от клубовете . Искам да кажа ,че 

един треньор трябва да е като в европейските клубове - да има клаузи ,неустойки в 

договорите, които да го предпазват от клубовете ! Договорите се нарушават, знаем как ! 

Ако БФС не наблегнат на това да защитят треньорите от клубовете няма за какво друго 

да говорим . Затова са честите смени на треньори , през 3 месеца !!! 

-Предложението ми е БТШФ да спре да произвежда безработни треньори т.е. 

некомпетентни.Според мен не е нормално да има такъв голям брой "лицензирани 

треньори", на практика всеки който започва да учи за лиценз го завършва успешно без 

абсолютно никакви усилия.Предлагам всеки треньор да бъде атестиран на базата на 

своите качества, умения, познания и представяне в работата си, а не на базата на това 

кой познава, на кой е човек какъв футболист е бил или не бил, колко е висок или нисък, 

какъв цвят са му очите и т.н. и т.н. - последното е с леко намигване. Предлагам също да 

се организират конкурси, и то честни, с покани към чужденци, които да оценяват. 

Стига с тази шуробаджанащина, ако си бил добър футболист това автоматично не те 

прави добър треньор и обратно - не може едни да полагат усилия непрекъснато да се 

обучават,а други да не могат да обяснят какво и защо правят в дадено упражнение 

свалено от интернет и предназначено за съвсем различен отбор, футболист, ситуация, 



модел на игра и т.н. Аз имам UEFA A лиценз, за кондиционен треньор,завършил съм 

НСА работил съм и в ДЮФ и в мъжкия футбол. 

 

-Стажове в чужбина. 

 

-Специализация 

-Семинари в чужбина 

-Като допълнително условие, при получаване на лиценз и работа с деца, да се изисква 

педагогическо образование. 

 

-БФС е длъжен : 

1.Да помага с каквото може на клубове и треньори 

2.Постоянно да организира семинари , в които трябва да присъстват много от 

треньорите на ДЮШ в България, като целта е обмяна на информация , методика и 

всичко футболно от западна Европа. 

3.Бихте ли ми казали как един треньор, който все още не се е изучил може да научи 

всичко най-ново, случващо се в големите клубове? Това трябва да прави БФС - просто 

да осигури на по-младите и амбициозни треньори точно това. 

-Национална стратегия-програма за развитие на футболисти в различните възрасти 

-Въвеждане на елитна юношеска група до 21 без премахване на тази до 19, като в нея 

нямат право да играят чужденци, както и играчи от първия отбор с цел по-добри 

резултати и класиране. БФС да определя съдиите в цялата държава на Юношески 

футбол поради честите оплаквания от съдиите и това, че отборите домакини са заети с 

тази задача, което ясно ви става, че води до често манипулиране на мачовете. 

Изграждане на проекти за изкуствени терени в селата и по малките градове с цел да 

имат възможност всяко едно дете да има възможност да тренира дори индивидуално, 

при положение, че няма възможност или отбор в населеното място, в което живее. Да е 

задължително треньорите да имат завършени лиценз за възрастите, които ръководят 

поради честите тренировки от типа загрявка, квадрат и игра, което е характерно за 

извън елитните отбори и първенства. Да се правят кастинги за юношески формации в 

отборите с цел децата, които нямат възможност да бъдат гледани извън елитните групи. 

Да бъдат финансирани отборите за подобряване на пансионите предвидени за юноши. 

Във втора и трета лига да бъде въведено правило за задължителен брой юноши, които 

да започват или да бъдат в групата за тренировки и мачове, за да се адаптират към 

мъжкият футбол от по-ранна степен - това правило е добре и за първа лига, но за по-

малък брой играчи, отколкото в долните първенства . Да бъдат финансирани отборите, 

които си печелят аматьорските трети лиги, но нямащи възможност да покрият 

изискванията за стадион или бюджет. 

 

-Повече семинари, които да са достъпни за всеки един от нас. Програми за участие на 

семинари в чужбина. Мисля, че трябва да се наблегне повече на информационно ниво. 



По високи критерии за взимащите лицензи и промяна на начина на подновяване на 

лицензи. 

 

-По-добри лектори и повече да се засилят нещата относно подготовка и изпити.Много 

лесно се взимат лицензи, преписва се. 

 

-Колонката на Митко Джоров във Виаспорт! Имам и забележка към вас, че залитате 

към стаж в чужбина. Идеята е всеки играч да развие и автоматизира БАЗОВИ 

УМЕНИЯ. Следователно е нужна ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И КОНТРОЛ, 

която зависи от волята на Ръководството и компетентността на треньорите и 

безусловна работа в една посока между всеки един от тях, за да се развие Максимално 

потенциала на всяко дете! 

 

-Във всяка школа има по двама-трима подготвени и образовани специалисти, отдадени 

на работата, а не само на личния просперитет, но са изключения и често ги мачкат! 

 

-На трите най-важни качества за треньора бих започнал с "образован специалист, 

усещащ футбола и знаещ как да постави ключови детайли в обучението и да ги изисква 

на мач"! Тогава вече и комуникацията със състезателите по време на мача става 

необходимост, но не е викане по съдии или забележки към състезателите. 

Последно, не можем да сложим всички треньори под общ знаменател, за това оценката 

за нивото ми е на база "болшинство". Колкото до чуждите езици, когато си се готвил 

цял живот да развиваш български футбол, защото теб не са те обучили добре и 

системата отново те изхвърли, започваш на 50 да учиш и да градиш кариера наново! 

 

-Да има повече семинари, да са по-достъпни и като цяло да се наблегне на 

информацията за тях. Програми за участие на семинари в чужбина (ежегодно) и отново 

натъртвам, да са по достъпни! 

-Прекалено много треньори излизат от БТШФ!!! Поне половината нямат дори висше 

образование! 

 

 

-Повече семинари и лекции от чужди специалисти. 

-По-добри треньори с по добри умения от чуждоземски школи. 

 

-Според мен трябва да се изгради цялостна на визия за развитието на Детско-

юношеския футбол от ранна детска възраст. БФС да я представи пред клубовете и 

школите,които след това да бъдат контролирани като постоянно се отчитат на известен 

период от време показателите на съответните футболисти при всички компоненти.Да се 

изградят тестови батерии за тестиране и подбор на деца,които да се покриват в цялата 



страна.БТШФ да спре да подарява лицензи на всеки срещу известна сума пари,а да 

обучава - не може,който някои е бил футболист и вече и треньор.... 

 

-БТШФ да спре с компромисите, да не подарява лицензите. 

 

-Да се обръща повече внимание на аматьорските кубове. 

 

-БТФШ да спре с " подаряването" на дипломите. 

 

-В 80 процента в детско-юношеските отбори не се работи с вратарите,почти всички са 

самоуки и разчитат само на рефлексите си,а по време на тренировка трябва просто да 

има някой на вратата. 

-БФС не трябва да взима само таланти от елитните  юношески набори - говоря 

конкретно за U16, нека и други деца да опитат в следващите проекто-национали. 

-Създаване на сайт, достъпен за всички клубове от страна на, БФС и БТШФ, с 

информация от Топ школите в Европа за отделните възрасти/като периодизация, 

примери от тренировъчния процес, кондиция, и др. 

 

-Да са по-взискателни на изпитите и да изискват по-голяма активност от треньорите по 

време на обучението. 

-По-голям контрол върху треньорите.(голяма част от треньорите нямат ясната идея за 

работата си.) 

-Относно развитието на треньорите ни и запознанството им с всички съвременни 

методи и практики да се даде възможност на повече треньорски стажове и обучителни 

сесии в чужбина и на чуждестранни специалисти в България,които да дават своите 

препоръки и насоки в развитието на треньорите и техните отбори. 

-Осигуряване на повече сесии и лекции във водещи градове в страната,които да имат за 

цел да запознаят настоящи и кандидат треньори с изискванията им за работа,водещите 

тенденции,иновации и модели на тренировъчен процес в световния футбол. 

 

-Създаване на повече училищни и университетски отбори, в които да се дава шанс на 

повече треньори да упражняват своята професия,а също така препоръки и подпомагане 

на треньорите в намирането им на работни места в частни,общински,детски и 

професионални клубове. 

 

-Подпомагане футболни клубове,които желаят да развиват футболни бази и терени. 

Организиране на повече лагери,турнири и контроли в страната и чужбина и с повече 

чуждестранни отбори. 



 

-Подпомагане клубовете с необходимите материални тренировъчни 

средства,компютърни програми,методики и упражнения. 

 

-Организация и създаване необходимите условия за развитие на женския футбол. 

 

-Създаване и организация на регионални национални отбори с доказани 

специалисти,които да следят и работят поне 5 пъти в годината по 1-2 седмици с 

подбрани групи деца ( 15-20 на брой), от които да бъдат избирани най-добрите,за да 

съставят селекцията на националните ни гарнитури. 

На тези обучителни сесии да се канят чуждестранни специалисти от водещи 

европейски футболни сили,които развиват на високо ниво детско-юношеския футбол 

като Германия,Испания,Холандия,Белгия,Франция,Хърватия,Сърбия и други,както и 

националните селекционери и треньори,които да могат да обменят опит и информация. 

Създаване на национален отбор за деца до 12 или 13 години,които да играят поне 10-12 

пъти в годината международни контролни мачове. 

 

-Въвеждане на трансферни компенсации за детско-юношеските школи за деца над 12 

години. 

 

-Голяма част от отборите са частни и не разполагат с ресурса на големите грандове, но 

по аналог на Аякс,която си партнира с над 80 по-малки клуба около Амстердам и в 

Холандия и тук може да се даде шанс на по-малките клубове предимно да развиват 

качествата на деца и юноши и най-изявените да бъдат изпращани в по-големите 

клубове,но срещу определена компенсация за положения труд от треньорите през 

годините и клуба. 

 

-Деца,които отпадат от селекцията на водещите клубове да бъдат изпращани да трупат 

опит в по-малките клубове. 

 

-Въвеждане на младежка лига за юноши и младежи от 16 до 23 години или Резервни 

отбори за всички професионални клубове, в които да могат да участват 5 резервни 

играчи от първите отбори на клуба,а останалата бройка да се допълва от играчи между 

17 и 23 години. Тези Резервни отбори да се включат към ''Б'' РФГ по подобие на 

западните държави. 

 

-Насърчаване и подпомагане за развитието на футбола в по-малките население места и 

създаване на необходимата материално-техническа база. 

 

-Създаване на медицински и физически центрове с модерна апаратура във всяка по-

голяма област,в която ежегодно да се провеждат тестове,които да следят за това даден 

играч дали се развива чисто физически и какво ниво достига. 



 

-Задължаване клубовете и академиите да работят по определена методика, да изготвят 

отчетни програми за свършената работа през годината,с прилагане на видео 

материали,проведени медицински,физически,технически,психологически и технико-

тактически тестове. 

 

-Задължаване клубовете и най-вече детско-юношеските да разполагат с кондиционен 

треньор, треньор на вратарите и психолог. 

 

-Задължаване клубовете да събират информация в база данни за всеки отделен играч 

въз основа на проведени 3 комплексни тестове (преди започване на подготовка,преди 

започване на първенството и след края на първенството),статистика от изиграните 

мачове през годината и претърпени контузии или медицински намеси,ръст,тегло и 

други. 

Целта е всеки един играч да разполага с личен профил,който да може да се следи от 

треньорите и селекционерите на националните отбори във всеки един момент и да ги 

улеснява при избора им,а освен това да се даде шанс на по-голям кръг от играчи да се 

реализират в по-големи отбори в страната и чужбина,защото често се е случвало най-

големите таланти да бъдат отписани от едни,но в последствие да се превърнат в 

световни звезди,благодарение на други. 

Примера е за Матея Кежман,който навремето бе отписан от Христо Бонев за 

Локомотив София,същото и с Кинкладзе,а по-късно в ЦСКА разсърдиха Яя 

Туре,искайки го на проби,малко по-късно той подписа с Металург Донецк,а след това 

изгради невероятна кариера. 

 

-Промени може да се направят много и футбола ни да се развие,вярвам в това,няма да е 

лесно,няма да е евтино,няма и да е изгодно на много хора,но се надявам,че все някой 

ще ни чуе нас треньорите и ще ни даде възможност и ние да работим с огромно 

удоволствие и удовлетворение,след като знаем,че изграждаме бъдещият играч на 

Байерн Мюнхен,Реал или Барселона,а не на резервата на Адениджи или Джонго Присо 

в Левски и ЦСКА. 

-Да се осъществява строг контрол за необходимата правоспособност на ангажираните 

лица с треньорска дейност у нас. Масово в школите работят лица, които нямат никакъв 

лиценз за осъществяване на треньорска дейност. Ето как подрастващите попадат в 

ръцете на хора, които нямат елементарни познания за водене на учебно-тренировъчна 

дейност. Обстоятелство, от което страдат подрастващите състезатели. 

 

-БТШФ да не си крият материалите и когато има лиценз или курс да пускат целия 

материал в електронен формат и по време на лекциите да се води диалог по дадените 

теми! 

 

-Стажове в европейски клубове. 



-В БТШФ трябва да се залага на повече практически занимания. Не практически с 

курсантите, а с различни възрастови групи от елитните клубове. Да се набляга на 

повече програми и упражнения за двете фази на игра. 

 


