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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ  

 

На кирилица: 

ЗНЖ – здравословен начин на живот 

ИТМ – индекс телесна маса 

НСА – национална спортна академия 

СЗО – Световна Здравна Организация 

ТИЦ – териториален изчислителен център 

ФА – физическа активност 

БАН – Българска академия на науките 

ОПЛ – общопрактикуващ лекар 

ОУ – основно училище 

СОУ – средно общообразователно училище 

МУ – медицински университет 

МФ – медицински факултет 

ФОЗ – факултет обществено здраве 

 

На латиница: 

BMI – Body Mass Index   

CART – Method of Classification and regression trees 

PEF – пиков (максимален) експираторен дебит 

MVV – максимална белодробна вентилация 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Съвременната наука за човека категорично доказва, че едно от най-

мощните средства за предпазване от заболяване, за увеличаване 

съпротивителните сили на подрастващия организъм и за повишаване на 

физическия и психическия капацитет е активната двигателна дейност. 

Понижаването на физическата активност на хората е повсеместно явление, 

водещо след себе си редица неблагоприятни последици. 

Възпитанието на здраво, силно и физически развито младо поколение 

е обективна необходимост за нашето общество. 

Увеличава се броят на учениците със сериозни здравни проблеми, 

които все по-често поразяват жизнено важни органи и системи. Основните 

причини се коренят в ниското ниво на физическото здраве при 

подрастващите, в липсата на устойчива мотивация за поддържане и 

укрепване на здравето, недостатъчна двигателна активност и др. При 

физически неактивните лица е два пъти по-вероятно да се развият 

сърдечно-съдови заболявания, хипертония, захарен диабет тип 2, 

остеопороза и др., отколкото при физически активните. 

Според доклади на СЗО за здравето на нациите и резултати от 

направени изследвания върху физическата активност по възрастови групи 

в страни от цял свят, се формулират препоръки под формата на 

национални програми, национални стратегии, имащи за цел повишаване 

здравето на населението чрез повишаване физическата активност в 

ежедневието. Физическото развитие като показател за позитивно здраве е 

част от комплексната оценка на здравето на популацията, а физическата 

активност е  инструмента, чрез който се постига оптимално физическо 

развитие особено при малки деца и подрастващи. 

След търсене и анализ на литературни източници в шест електронни 

бази данни – PubMed, Hub, Medline, Scopus, ScienceDirect, Elsevier се 

установи, че за да оказва положително, превантивно и социалнозначимо 

влияние, физическата активност трябва да е минимум 60 минути дневно – 

от умерена до интензивна във възрастта, до 15 години. 

Най-чувствителни към недостатъчната двигателна активност са 

подрастващите. Установява се стремглаво увеличаване на хиподинамията 

във възрастта след 10-12 години, като в по-голям процент това се 

наблюдава при момичетата. Оказва се, че по-голямата част от 

подрастващите са физически активни само дотолкова, доколкото това е 
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заложено в образователните програми за часовете по физическо 

възпитание в училищата и само малка част са допълнително физически 

активни извън училище, практикуващи организиран спорт или свободна 

двигателна дейност. 

В училищния период особено място заема организираното обучение в 

часовете по физическо възпитание от редовната учебна програма, но само 

те не са достатъчни. Подрастващите трябва да се насочат към 

извънкласните занимания в спортни школи. 

Активната двигателна дейност в оптимални условия влияе 

благоприятно върху биологичните, физиологичните и психичните 

функции, съдейства за укрепване на здравето, за повишаване на 

дееспособността и творческата активност на човека, а най-чувствителни 

към недостатъчната двигателна активност са подрастващите. 

Двигателната активност е един от основните фактори за първичната 

здравна профилактика и за вторичната профилактика при боледували или 

болни индивиди. Ниските нива на физическа активност през юношеството 

допринасят за затлъстяване и лоши резултати в здравето в зряла възраст. 

Изграждането на здрав и устойчив организъм е резултат от множество 

компоненти, които включват здравословно хранене и здравословен стил на 

живот. За да се обхванат всички фактори, влияещи върху изграждането на 

позитивно здравно поведение сред подрастващите, трябва да се обхванат 

всички области, имащи отношение към младите хора - училище, семейство 

и социална среда.  

Като обобщение на направения литературен обзор се установи 

недостатъчен брой научни изследвания в България във възрастта 10-

19 години (подрастващи и млади хора) относно физическата активност 

през свободното време и ефекта й като позитивен показател за 

здравето. По-голяма част от научните статии акцентират върху ФА 

като водещ предиктор в превенцията на неинфекциозните 

заболявания, а не върху продължителността и интензивността й 

такава, каквато трябва да бъде според насоките на СЗО и 

последваните от това позитиви за здравето на подрастващите.  
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1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел на изследването 

Да се проучи и анализира физическата активност, физическото 

развитие и здравното поведение на подрастващите (11 – 14 г.), като 

индикатори за добро здраве, формирани в условията на училищната и 

семейната среда. 

 

Основни задачи 

Задачите, които трябва да се решат, в съответствие с целта на 

дисертационното проучване са формулирани както следва: 

1. Да се проучи и анализира физическата активност и спорта в 

училище и в свободното време на подрастващите; 

2. Да се проучат и анализират факторите, които влияят върху 

допълнителните занимания със спорт от страна на децата и от страна на 

родителите; 

3. Да се изследват и анализират вредните за здравето фактори в 

ежедневието на юношите в училищната и семейната среда; 

4. Да се изследва физическата дееспособност на подрастващите на 

база тестовете за нормативи в часовете по физическо възпитание и спорт в 

училище; 

5. Да се извърши сравнителен анализ на получените чрез изследването  

средни стойности на показателите за физическо развитие с предложените 

от колектив на Българска Академия на Науките за национални стандарти 

средни стойности от 2012 г.; 

6. Въз основа на извършените и регистрирани в картата за физическо 

развитие и физическа дееспособност измервания да се анализира и оцени 

физическото развитие при подрастващите включени в проучването, 

съпоставени по пол и възраст със използваните за сравнение норми. 

 

Работна хипотеза 

Анализът на цялостната среда на подрастващите, която включва 

семейство, училище и свободно време, ще даде възможност за оценка на 

здравословното поведение при подрастващите.  

Допускаме, че получените резултати за физическо развитие на 

изследваните младежи имат отклонение от средните стойности на 

приетите стандарти за някои показатели и тези различия са полово 

специфични.  
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Обект на изследването 

Обект на проучването е физическата активност, физическото развитие 

и здравното поведение в свободното време на подрастващите, влиянието 

на семейната среда върху редовната ФА и рисковите за здравето фактори. 

 

Предмет на изследването 

Интересът в този изследователски труд е насочен към: 

 Отношението на подрастващите към редовната физическа 

активност в училищна среда и в свободното им време. 

 Приносът на семейството за формиране на здравно поведение сред 

младите хора и превенция на рисковите фактори, които 

провокират нездравословен начин на живот и готовността на 

младите хора да направят избор за преодоляване на вредното 

влияние на тези фактори. 

 Анализ на физическата дееспособност и физическото развитие на 

подрастващите. 

 

Единици на наблюдението. 

Логически единици на наблюдението са редовни ученици на възраст 

11-14 години, 275 деца и техните родители, общо 550 лица. За целите на 

научния труд се изиска по официален ред информация от Регионален 

Инспекторат на образованието и Териториален Изчислителен център 

(ТИЦ) за броя на редовните ученици 5
-и

 – 8
-и

 клас по класове и пол на 

територията на град Пловдив. Чрез статистическа програма на случаен 

принцип се извърши подбора на включените в проучването младежи. 

Технически единици на наблюдението – това са отделните училища в 

град Пловдив в които са наблюдавани логическите единици:  

 ОУ "Гео Милев"  

 СОУ "Любен Каравелов"  

 ОУ "Княз Александър I"  

 СОУ "Св. Паисий Хилендарски"  

 СОУ "Св. Климент Охридски"  

 Професионална Гимназия по Електротехника и Електроника  

 Национална Търговска Гимназия  

 ОУ "Васил Левски"  
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 ОУ "Димчо Дебелянов"  

 СОУ "Симон Боливар"  

 ОУ "Драган Манчов"  

 ОУ "Димитър Димов"  

 ОУ "Йордан Йовков"  

 ОУ "Панайот Волов"  

 СОУ "Христо Груев Данов"  

 ОУ "Стоян Михайловски"  

 СОУ „Димитър Матевски"  

Общо 17 училища на територията на град Пловдив. Основен принцип 

при подбора им е равнопоставеност. Избрани на случаен принцип чрез 

статистическа програма. Училища с редовно обучение на ученици 5
-и

 – 8
-и

 

клас. Такива са основните училища с обучение до осми клас, средните 

общообразователни училища и профилираните и професионални 

гимназии, в които се осъществява обучение на ученици от посочените 

класове. 

Подбор на единиците: 

 Извършен на случаен принцип, като критерии за изключване от 

списъка на техническите единици са училищата със специализирана 

спортна подготовка (спортните училища) и спортни паралелки. 

Изследвани групи лица 

В проучването са включени следните групи лица: 

 Подрастващи на възраст 11-14 години (5
-и

 – 8
-и

 клас), които не 

спортуват активно в свободното си време; 

 Подрастващи на възраст 11-14 години (5
-и

 – 8
-и

 клас), които 

спортуват активно в свободното си време; 

 Родителите на гореспоменатите лица. 

В основното проучване са обхванати 302 ученици. От тях 275 имат 

всички документи от инструментариума и всички измервания. На 27 деца 

липсват анкетната карта или картата с измервания, което означава, че в 

деня на попълване на въпросника или провеждане на измерванията са 

отсъствали от училище. Получените резултати са на база 275 ученици и 

техните родители общо 550 лица. 

Признаци на наблюдението 

Основни факториални признаци на логическите единици: 

- Факториални признаци на подрастващите: 

 Пол; 
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 Възраст; 

 Курс на обучение; 

 Местоживеене; 

- Факториални признаци на родителите: 

 Пол; 

 Възраст; 

 Образование. 

Резултативни признаци на логическите единици: 

- Отношение и нагласа към физическата активност и спорта; 

- Интересуват ли се от спорт; 

- Какъв спорт харесват; 

- Спортуват ли извън училище; 

- Честота на седмичните занимания със спорт; 

- Причините поради, които спортуват; 

- Къде предпочитат да спортуват; 

- Посещават ли спортни събития; 

- Знаят ли къде има спортни съоръжения; 

- Мнение за часовете по физическо възпитание и спорт в училище; 

 навици на хранене 

- броят на храненията; 

- ежедневната консумация на месо, млечни произведения, плодове, 

пресни зеленчуци и тестени изделия, допълнителното осоляване на 

храната; 

 рискови за здравето фактори 

- ежедневното време пред „екран”; 

- тютюнопушене; 

- алкохол; 

- дроги; 

- информираност за тези фактори; 

- агресия и стрес. 

 

Дизайн  на проучването 

Включва избор на методика, изработване на инструментариума и 

администриране на дисертационният труд. Проведено е комплексно 

социологическо проучване посредством анкетен метод, изработена е карта 

за измерване и регистриране на показателите за физическо развитие и 

физическа дееспособност, документален метод и избор на подходящите 
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статистически методи. Определяне на етапите на научното проучване и 

организиране на същинското изследване. 

 

Методика на изследването 

За основа на приложената методика е използвана част от методика на 

Третото национално изследване извършено под ръководството на проф. 

Слънчев и колектив „Методика за физическо развитие, физическа 

дееспособност и психическа реактивност на населението на България, 

1980-1982”. От използваните в тази методика осем групи параметри, в това 

проучване се прилагат шест. Първа група параметри се отнасят до 

паспортни данни и някои демографски показатели; втора група параметри 

се отнасят до някои социологически данни за родителите на изследваното 

лице; третата група показатели са данни за двигателната активност на 

респондентите и отношението им към спортната дейност; четвъртата група 

показатели, които се отнасят за налични или прекарани заболявания; 

петата група параметри са антропометрични и шестата група тестират 

основни двигателни и физически качества. Първите четири групи 

параметри са събрани посредством анкетен метод, като въпросника за 

деца, е попълван в присъствието на докторанта, а останалите две групи 

параметри са събрани чрез документален метод (работа с листове за 

регистриране на физическата дееспособност на учениците, в които 

учителите по физическо възпитание регистрират резултатите от тестовете 

за нормативите извършени в часовете по физическо възпитание и спорт в 

училище) и измервания на включените в изследването деца извършени 

лично от докторанта. Тези измервания включват показатели за оценка на 

физическо развитие. Три са основните морфологични белега, които 

определят физическото развитие на човека: ръст, тегло и гръдна обиколка. 

Тези три показателя определят и основните структурно – механични 

свойства на човешкото тяло. Теглото определя масата на тялото, ръстът и 

гръдната обиколка – формата на тялото, а теглото и гръдната обиколка  - 

плътността на тялото. За оценка на физическото развитие тези три 

показателя не са достатъчни. За определяне на физическото развитие се 

измерват още някои диаметри, обиколки, кожни гънки и др. Показателите 

на базата, на които се извърши оценка на физическото развитие са три 

групи: 

 Показатели за физическа дееспособност; 

 Антропометрични показатели; 
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 Физиометрични показатели. 

Методиката на изследването налага проучването да се осъществи в 

няколко последователни стадия, съобразени с целта и задачите на труда.  

 

Администриране 

- Кореспонденция с писма до Регионалния инспекторат по 

образованието и Министерство на образованието за съдействие и 

разрешение за осъществяването на научния труд. 

- Писма до директорите на подбраните училища (схема 1). 

 
Схема 1 Етапи на администрирането 

 

- Среща с класните ръководители, учителите по физическо 

възпитание и спорт, училищните психолози и медицинските сестри 

за уточняване деня, часа и мястото на провеждане на проучването. 

При извършване на измерванията се установи, че времето, 

необходимо да бъдат извършени всички измервания на едно лице, е 

средно между 5 и 7 минути. Това означава, че в рамките на един 

учебен час могат да се измерят не повече от 10 ученици. За 
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регулярното протичане на проучването и с цел съобразяване с 

учебния процес измерванията на един клас трябва да се осъществят 

за време от 2 или 3 учебни часа. Това изисква стриктно спазване на 

предварително определен график от докторанта,  съгласуване с 

учителите по физическо възпитание и класните ръководители, а и с 

учебната натовареност на самия докторант. Самите измервания се 

извършват по време на часовете предвидени за „Час на класа“ и 

„Физическо възпитание и спорт”. 

- Осигуряване на необходимото оборудване: електронен апарат за 

измерване на артериално налягане и сърдечна честота, дигитален 

калипер, шублер, динамометър, ръстомер и електронна медицинска 

везна. 

 

Етапи при провеждане на научното изследване 

 

Първи етап – пилотно проучване 

С цел адаптиране и тестване на валидността на въпросника за ученици 

се проведе пилотно проучване през месец февруари на учебната 2013/2014 

година в СОУ „Христо Г. Данов“, град Пловдив. Изследването се проведе 

сред един клас ученици от 6
-и

 клас. Изследването се реализира с любезното 

съдействие и разрешение на директора на учебното заведение в 

присъствието на училищния психолог и педагози – преподаватели на 

съответния клас. Преди стартиране на изследването се проведе инструктаж 

на класа относно попълването на въпросника, въпреки това се зададоха 

доста въпроси от анкетираните, което категорично доказа, че събирането 

на информацията трябва да се осъществява задължително в присъствието 

на докторанта. Наложи се въпросникът за учениците да бъде адаптиран на 

по-разбираем, с оглед възрастта на анкетираните лица, стил. 

Втори етап - същинско изследване: 

Включва определяне на сигнификантната група, подбор единици, 

администриране и провеждането на основното изследване, което се 

проведе за период от две учебни години 2015/2016 г. и 2016/2017 г. на 

територията на град Пловдив. 

За всеки един от изследваните ученици е подготвен набор от 

инструментариум включващ: информирано съгласие на родителите, 

анкетна карта за родителите, анкетна карта за учениците и карта за 

измервания. Всички тези формуляри са номерирани с един номер. 
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Проучването стартира с попълване на информираното съгласие от 

родителите и анкетната карта за родителите на всеки ученик включен в 

изследването. Предвижда се изследването да се извършва за два дни като 

първия ден се попълва въпросникът от учениците след представяне на 

попълненото информирано съгласие и анкетна карта от родителите. 

Попълването на анкетната карта от учениците се предхожда от инструктаж 

и в присъствието на изследващия в рамките на 20 минути. Вторият ден се 

извършват измерванията, необходими за Картата с измервания. Двата дни, 

необходими за цялостното изследване на един клас не са последователни, а 

са съобразени с учебната програма и с времето за което се събират обратно 

попълнените от родителите информираните съгласия и анкетни карти. 

Всеки един от предвидените за проучването дни е предварително 

съгласуван и уточнен с директорите и класните ръководители на 

съответните класове така, че да не възпрепятства учебните занятия. 

 

Научни методи 

 

Социологически методи  

Социологическата информация е събрана посредством:  

Анкетен метод – проведено е анкетно проучване на включените в 

подбора ученици чрез пряка групова анкета, а за техните родители чрез 

пряка индивидуална анкетна карта. Въпросниците са специално 

изготвените за целите на дисертацията авторски анкетни карти (за 

подрастващи и за родителите), като въпросникът за учениците съдържа 61 

систематизирани, според информацията, която носят, въпроси (открити, 

закрити и смесени). Въпросите са групирани в четири модула/панела: 

А – социално-демографска характерестика на респондентите; 

Б – проучва физическата активност и спорта в свободното време на 

юношите, както и нагласата, предпочитанията и интереса им към 

тези активности; 

В – проучва зависимостта към електронни устройства и навиците за 

хранене на младежите; 

Г – анализира вредните за здравето фактори като тютюнопушене, 

употреба на алкохол, различни дроги, стрес и агресия в живота на 

децата. 

Въпросник за родителите е съставен от 16 въпроса (открити, закрити и 

смесени).  
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Документален метод  

Проучени са учебни документи, като са използвани данни от листове 

за оценка на двигателните способности на учениците. Резултатите са 

съпоставени с националните нормативи за оценка на двигателната 

дееспособност на подрастващите сравнени по възраст и пол; Листове за 

профилактични прегледи от ОПЛ представени на училищната медицинска 

сестра в началото на всяка учебна година. От профилактичните прегледи 

са взети данни за ръста на подрастващите в случаите в които е било 

възпрепятствано измерването на ръста от докторанта. 

 

Статистически методи: 

Изхождайки от целта и задачите на проучването, както и от обема и 

вида на данните при провеждане на проучването са използвани следните 

статистически методи: 

 Приложена е дескриптивна статистика за обощаване на 

количествено измерими показатели. Резултатите са представени 

чрез средна аритметична стойност и стандартна грешка  

(mean ± SEM). 

 Оценката на относителен дял и честотните разпределения при 

качествени (неметрирани) и групирани данни се извърши чрез 

алтернативен анализ. Резултатите са представени чрез оценка на 

относителен дял и стандартна грешка (p ± Sp). 

 За съпоставка на резултатите при двумерни разпределения са 

приложени критерия χ
2
. Той е използван при многократни 

честотни таблици за оценка наличието на връзка между 

изследваните показатели. 

 При анализ на бинарни честотни разпределения представени в 

четирикратни честотни таблици и за доказване наличието на 

влияние на изследваните фактори е приложен точния тест на 

Фишер (Fisher’s exact test). 

 Приложен е методът на класификационните и регресионни дървета 

(Method of Classification and regression trees (CART) for statistical 

data processing including data of ordinal and nominal type) за 

определяне на факторите с най-силно влияние върху наличието на 

наднормено тегло. 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието P<0.05. Данните 

са обработени с помощта на специализирания статистически продукт SPSS 
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(версия 17). При графичното предстаняне на резултатите е използван 

MicroSoft Excel 2010. 

 

Метод за изследване и оценка на физическото развитие – включва 

следните измервания: 

 

 Показатели за регистриране на физическа дееспособност.  

За целта в картата с измервания докторантът предварително попълни 

резултатите от покритите нормативи на ученика, взети от учителя по 

физическо възпитание, необходими за изследването и регистрирането на 

физическата дееспособност. 

 

 Регистриране на показатели за физическо развитие. 

Антропометрия. 

Антропометрията е метод за изследване на физическото развитие 

посредством измерване на човешкото тяло. Задължително условие за 

правилността на антропометричните измервания е те да се извършват по 

определена стандартизирана методика и с точна и изправна апаратура. 

 Телесна маса в килограми, стойностите са взети от „Талон за 

здравословно състояние на ученика“ . 

 Ръст в сантиметри, стойностите са взети от „Талон за 

здравословно състояние на ученика“. 

Ако към момента на извършване на измерванията ученикът няма взет 

такъв талон от ОПЛ, то ръстът и теглото се измерват от докторанта със 

съответната апаратура по следната методика: 

 Измерване на телесна маса в килограми. Извършва се с 

калибрирана електронна везна с възможност за запаметяване на 

последните 30 измервания и точност до 50 грама. Учениците са 

боси, по спортни екипи и преди всяко измерване на везната се 

поставя лист еднократна хартия. 

 Измерване на ръста в сантиметри. Извършва се със стандартен 

ръстомер или антропометър с точност до 0,5 сантиметра. При 

измерването ученикът е бос по спортен екип, застава мирно със 

събрани пети и с гръб към ръстомера, като има три опорни точки 

(пети, междуглутеална гънка и интраскапуларна област). Главата е 

в т.н. стандартно положение (франкфуртска равнина) – линията, 

свързваща долния ръб на орбитата с трагуса на ушната мида, е 
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хоризонтална на пода. Ръстът се отчита по разстоянието от пода до 

най-високата точка на сагиталната линия на черепа. 

В началото на всяка учебна година учениците предават на училищната 

медицинска сестра този талон, който се попълва от личния лекар и е част 

от документооборота на първичната здравна помощ. Ако към момента на 

провеждане на измерванията този талон не е предаден на училищната 

медицинска сестра то докторантът измерва ръста и телесната маса лично. 

 Измерване на гръдна обиколка. Извършва се със сантиметрова 

неразтягаща се лента, която се дезинфекцира след всяко измерено 

дете. Ученикът е с лице към изследващия с повдигнати ръце в 

страни, момчетата съблечени до кръста, момичетата с лека и тънка 

горна дреха. Сантиметърът минава отзад под долния ъгъл на 

лопатките, а отпред – под areolae mammae при момчетата, при 

момичетата – под glandula mammae. Гръдната обиколка се измерва 

последователно в три положения, без да се сваля сантиметровата 

лента (в момент на дихателна пауза, при максимално вдишване и 

при максимално издишване). При измерването мускулите не 

трябва да са напрегнати. От получените резултати може се 

изчисли и дихателна амплитуда. 

 Измерване обиколка на корем. Извършва се със сантиметрова 

неразтягаща се лента по време на дихателна пауза и отпусната 

мускулатурата. 

 Спирометрия – регистрира се в милилитри. Измерването се извърши 

със спирометър Jaeger с индивидуални накрайници за всяко 

изследвано лице на място в катедрата по физиология на МУ – 

Пловдив от главен асистент, който е доктор по медицина и 

лаборант включени в изследването за гарантиране на достоверност 

на получените резултати и метода на извършването им. 

Спирометрия се извърши на 22 ученици от различни възрастови 

групи подбрани случайно. 

 Силови антропометрични показатели. В изследването е включена 

ръчна динамометрия. Извършва се с детски силомер, като се 

правят три последователни измервания през 1 минута и се взема 

най-високата стойност от трите. Ръчният динамометър се поставя 

удобно в ръката със скалата навън без да се опира ръката в тялото 

или другаде, изследваното лице рязко, бързо и максимално силно 

стиска динамометъра. Точността на измерването е до 2 кг.  
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Метод за определяне на соматотип   

Определяне на соматотипа по Шелдън (модификация на Хийт - 

Картър). 

Показателите необходими за определяне на соматотипа са определени 

след проведена консултация с НСА.  

 Измерване на кожни гънки в милиметри. Извършва се с дигитален 

калипер. При изследването се осъществява стандартен натиск 

върху захванатата между палеца и показалеца (2-5 см
2
) вертикална 

кожна гънка. Точността на измерването е 0,5 мм. За определяне 

соматотипа е необходимо да се измерят следните кожни гънки: 

- Кожна гънка № 4 на средата на десния триглав мускул при 

отведена в страни ръка, свита под прав ъгъл в лакетната става и 

отпусната мускулатура.  

- Кожна гънка № 5 на гърба под десния ъгъл на лопатката, като 

гънката се захваща косо под 45 градуса в посока отгоре – 

навътре в посока надолу и навън. 

- Кожна гънка № 8 по предна дясна аксиларна линия 

непосредствено на crista iliaca. 

- Кожна гънка №14 на вътрешната страна на дясна подбедрицата 

в най-голямата и ширина. Изследваният е седнал, със сгънато 

под прав ъгъл коляно. 

 Измерване на диаметри. Извършва се с шублери за измерване на 

дължини в сантиметри. 

- Биепикондиларен диаметър на хумеруса. Разстоянието между 

двата епикондила на мишничната кост при прав ъгъл в 

лакътната става. 

- Биепикондиларен диаметър на фемуриса. Разстоянието на двата 

епикондила на бедрената кост при парв ъгъл в колянна става. 

 Измерване на обиколки в сантиметри. Извършва се със 

сантиметрова неразтягаща се лента. 

- Обиколка на дясна подбедрица. Измерва се при разкрачен на 

ширината на раменете стоеж и равномерно разпределение на 

тежестта върху двата крайника. Сантиметровата лента минава 

през най-изпъкналата част на триглавия мускул на 

подбедрицата. 

- Обиколка на дясна мишница. Измерването става при 

максимално контрахиран m. biceps brachii като сантиметровата 
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лента минава през най-изпъкналата му част. Мишницата е в 

хоризонтално положение и прав ъгъл между нея и 

предмишницата. 

 

Клинико – диагностични методи  

Включват измерване на физиологични показатели. Измерванията се 

извършват след 10 - 15 мин. пълен физически и психически покой, седнало 

положение и спазване на правилата за измерване на соматични показатели. 

 Измерване на сърдечна честота.  

 Измерване на артериално налягане. Извършват се три 

последователни измервания през 1 минута, като се регистрират и 

изчислява средна стойност от получените три. 

Измерванията се извършват с електронен калибриран медицински 

апарат модел SENDO ADVANCE снабден с подходящ за възрастовата 

група по размер маншет и адаптер за ел. захранване. Възможност за 

запаметяване на последните 50 измервания. Индикатор за възникнали 

артефакти по време на измерването. Едно измерване регистрира и двата 

показателя.  

 

Метод на индексите  

Използва се за изчисляване на Body mass index (BMI), препоръчван от 

Световната здравна организация: BMI = теглото (кг)/ръста (m)
2
. Индексът 

се изчислява след получени резултати от ръста и телесната маса. 

 

Всички измерени стойности се регистрират в картата за 

измервания на ученика.  

 

Научният труд бе представен пред Комисия по Научна етика на 

21.09.2017 г., която даде своето становище със заповед на Ректора  

№ Р – 2550/ 12.10.2017 г. 

Комисията счита: 

Научното изследване отговаря на стандартите и критериите за 

научност, етичност и е съобразено с изискванията на: Декларацията 

от Хелзинки за етичност в науката и Българските закони и наредби. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

3.1. Резултати от анкетно проучване на подрастващи относно 

физическа активност, здравно поведение и рискови фактори. 

 

Демографска характеристика 

 

Обект на проучването са 275 ученици от 5
-и

, 6
-и

, 7
-и

 и 8
-и

 клас на 

Средни образователни училища от гр. Пловдив. От тях момчета 144 

(52.4%±3.01), момичета 131 (47.6%±3.01), като няма асоциация между 

възрастта и пола на юношите (χ
2
=5.979; df=5; p=0.308). Най-голям е броят 

на учениците от 5
-и

 клас 91 (33.1%±2.84), следват учениците от 6
-и

 клас 82 

(29.8%±2.76), 7
-и

 клас 55 (20.0%±2.41) и 8
-и

 клас 47 (17.1%±2.27), като 

статистически значима разлика в разпределението по пол в различните 

класове също не се доказа (p>0.05). Установи се зависимост между 

възрастта и местоживеенето на учениците (χ
2
=15.84; df=5; p=0.007), но не и 

между пола и местоживеенето (p>0.05). Във всяка възраст преобладават 

градските деца и това са общо 249 (90.5%±1.76) от всички. Най-голям е 

делът на дванадесет n=90 и единадесетгодишните n=83 (32.7%±2.83 и 

30.2%±2.77).  

Научното изследване обхваща групата на т. нар. млади юноши или 

подрастващи 11-14 годишни. След анализ на получените резултати се 

установи, че към момента на попълване на въпросника е имало деца 

ненавършили 11 години n = 2 (0.7%±0.51) и такива, които са навършили 15 

години n=9 (3.3%±1.07) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 Характеристика на сигнификантната група 

Характерис

тика 

Общо Момчета Момичета 

Брой 

(n) 

Процент 

(%) 
Sp. 

Брой 

(n) 

Процент 

(%) 
Sp. 

Брой 

(n) 

Процент 

(%) 
Sp. 

Общ брой 275 100% - 144 52.4% 3.01 131 47.6% 3.01 

По населено 

място: 
 

- Град 249 90.5% 1.76 133 92.4 2.21 116 88.5 2.78 

- Село 26 9.5% 1.76 11 7.6 2.21 15 11.5 2.78 
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По класове:  

- 5 клас 91 33.1 2.84 45 31.3 3.86 46 35.1 4.17 

- 6 клас 82 29.8 2.76 46 31.9 3.89 36 27.5 3.90 

- 7 клас 55 20.0 2.41 29 20.1 3.34 26 19.8 3.48 

- 8 клас 47 17.1 2.27 24 16.7 3.11 23 17.6 3.32 

По години:  

-10-годишни 2 0.7 0.51 2 1.4 0.98 - - - 

-11-годишни 83 30.2 2.77 41 28.5 3.76 42 32.1 4.08 

-12-годишни 90 32.7 2.83 48 33.3 3.93 42 32.1 4.08 

-13-годишни 51 18.5 2.34 28 19.4 3.30 23 17.6 3.32 

-14-годишни 40 14.5 2.13 23 16.0 3.05 17 13.0 2.94 

-15-годишни 9 3.3 1.07 2 1.4 0.98 7 5.3 1.96 

 

Проучване върху ФА и спорта в училище  

и свободното време на подрастващите. 

 

От всички анкетирани деца по-малко от половината 126 (45.8%) са 

категорични, че се интересуват от спорт, 79 (28.7%) се интересуват само от 

определен вид, 53 (19.3%) се интересуват „понякога”, а останалите не се 

интересуват от спорт това са отговорилите с „по-скоро не” 8 (2.9%) и „не” 

9 (3.3%), което се потвърждава от факта, че 108 (39.3%) от респондентите 

не спортуват допълнително извън училище. Резултатите отчетоха по-

голяма заинтересованост към спорта при момчетата 79 (54.9%) спрямо 

момичетата 47 (35.9%) (фиг.1). Доказа се статистически значима разлика 

(χ
2 

= 11.137; df = 4; p = 0.025) между тях. Почти половината от всички 

заявяват, че трябва да се спортува за по-добро здраве 204 (45%), защото се 

чувстват добре 123 (27.2%) и за добра фигура 109 (24.1%). Разгледани по 

пол посочените причини са в същата последователност. 
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Фигура 1 Заинтересованост на юношите към спорта  

и физическата активност по пол 

 

Не се установи асоциация между пола и причините поради, които 

младежите спортуват (χ
2
=1.77; df=3; p=0.627) но се доказа статистическа 

зависимост между пола и предпочитания за практикуване в свободното 

време спорт (χ
2
=77.124; df=5; p<0.0001). Очаквано момчетата предпочитат 

футбола (χ
2
=52.57; df=1; p<0.0001) и бойните спортове (χ

2
=20.47; df=1; 

p<0.0001), а момичетата художествената гимнастика (χ
2
=44.08; df=1; 

p<0.0001) и лека атлетика (χ
2
=15.26; df=1; p<0.0001). За баскетбола и 

плуването не се установи връзка между пола и предпочитаната спортна 

дисциплина (p>0.5). 

От всички анкетирани ученици 108 (39.3%) не спортуват 

допълнително извън училище, а 167 (60.7%) спортуват. Установи се 

разлика между двата пола и практикуването на спорт в свободното време, 

която доказва, че момчетата спортуват повече (χ
2
=11.22; df=1; p=0.001). 

Потвърди се асоциацията между въпрос №13 (Колко често спортувате?) 

и въпрос № 9 (Спортувате ли извън училище?), която  доказа, че тези 

деца, които спортуват допълнително извън училище спортуват повече 

(χ
2
=122.74; df=4; p<0.0001). 

Децата спортуващи в свободното време предпочитат това да става на 

следните места: на първо място момчетата са посочили на стадион 57 

(67.1%), следва спортна площадка 28 (57.1%); спортна зала 77 (54.6%); 

училище 32 (52.5%); пред дома 21 (46.7%) и в къщи 17 (38.6%). 

Момичетата на първо място посочват в къщи 27 (61.4%), следва пред дома 

24 (53.3%); в училище 29 (47.5%); спортна зала 64 (45.4%); на спортна 

площадка 21 (42.9%) и на стадион 28 (32.9%) (фиг. 2). Установи се, че 
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момичетата са по-малко информирани и заинтересовани от наличието на 

спортни площадки до дома им в сравнение с момчетата като се доказа 

статистически значима разлика за това (χ
2
=6.94; df=2; p=0.031).  

 

 
Фигура 2 Предпочитани места за спорт в свободното време на юношите 

 

Основен елемент в часовете по физическо възпитание и спорт са 

тестовете свързани с покриване на нормативите въз основа на които се 

определя и оценява физическата дееспособност на учащите. Резултатите от 

проучване върху мнението на учениците дали да ги има в учебната 

програма посочват, че с „да” са отговорили 110 (40%) от децата; с „по-

скоро „да” са отговорили 43 (15.6%) от анкетираните; „не могат да 

преценят” 48 (17.5%);  по-скоро „не” са заявили 48 (17.5%) и категорично 

„не” са декларирали 26 (9.5%) от юношите.  

Сравняването на получените резултати свързани с проучване на ФА и 

отношението към часовете по спорт в училище ни дава сходни за двата 

пола данни и не се доказа статистически значима разлика в отговорите на 

двата пола (p > 0.05). 

 

Проучване на свободно време и хранене на подрастващите. 

 

През последните десетилетия все по-често се доказва връзка между 

времето прекарано пред компютър, електронна игра, смарт телефон, 

телевизор и др. електронно устройство обединени под общ термин „екран” 

и начина на хранене при младите хора. 

Установи се, че само 146 (53.1%) от респондентите прекарват под 3 

часа дневно пред „екран”, а за останалите 129 (46.9%) от анкетираните 
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това време е по три и повече часа дневно. Съпоставени по пол се установи, 

че момичетата ежедневно прекарват повече време пред екран спрямо 

момчетата. Между 3 и 4 часа дневно пред монитори прекарват 35 (26.7%) 

от момичетата и 27 (18.8%) от момчетата; 2-3 часа ежедневно пред екран 

прекарват 29 (22.1%) от момичетата и 43 (29.9%) от момчетата. Под 2 часа 

е времето при 42 (29.2%) от момчетата и при 32 (24.4%) от момичетата. 

Приблизително равни са относителните дялове за двата пола при тези, 

които прекарват 4 до 5 часа дневно пред екран съответно момчета 19 

(13.2%) и момичета 17 (13%). И повече от 5 часа дневно пред монитори 

прекарват 13 (9%) от момчетата и 18 (13.7%) от момичетата (фиг. 3). 

 

 
Фигура 3 Разпределение на времето на подрастващите прекарано пред „екран” 

ежедневно по пол 

 

Не се доказа асоциация между пола и ежедневното време пред „екран” 

(χ
2
=5.421; df=4; p=0.247). Анализа на данните категорично доказва и 

потвърждава връзката между практикуването на спорт в свободното време на 

подрастващите с времето, което те прекарват пред „екран” (χ
2
=10.122; df=4; 

p=0.038) и ролята на родителите за това. Понякога контрол оказват 

родителите при 44 (30.6%) от момчетата и  на 57 (43.5%) от момичетата.  Не 

оказват контрол на това време родителите на 28 (19.4%) от момчетата и на 30 

(22.9%) от момичетата. В резултат на тези данни се установи, че момчетата са 

по-контролирани относно екранното време от страна на родителите им в 

сравнение с момичетата (χ
2
=9.121; df=1; p=0.05), което обяснява факта, че 

само 43 (29.9%) от момчетата заявяват, че непрактикуват спорт 

допълнително извън училище, докато при момичетата това са почти 

половината от тях 65 (49.6%). Статистическа зависимост се доказа между 
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времето, което младите хора прекарват пред монитори и контролиращата 

функция на родителите (χ
2
=52.899; df=16; p<0.0001). 

Резултатите от проучването върху навиците на хранене сред 

подрастващите се оказаха тревожни и са в противовес на приетите наредби 

за здравословно хранене при учениците. Получените данни са 

приблизително идентични и за двата пола, като връзка между пола и 

сутрешната закуска не се установи (χ
2
=3.280; df=2; p=0.194). Не се доказа 

асоциация между пола и броя на основните хранения на подрастващите 

(χ
2
=1.775; df=1; p=0.186). Статистическа зависимост между пола и 

седмичната консумация на основни хранителни продукти месо, риба, 

млечни произведения, тестени изделия, пресни плодове и зеленчуци също 

не се доказа (p>0.05). Общо за двата пола се установи, че учениците не се 

хранят здравословно. Пропуска се поне едно основно хранене на ден, най-

вече за сметка на сутрешната закуска и не се консумират в достатъчни 

количества основни групи хранителни вещества. 

 

Проучване върху рисковите за здравето фактори при подрастващите. 

 

Тютюнопушенето е широко разпространен фактор, със силно 

негативно въздействие върху здравето и се разпространява от ранна 

училищна възраст. Последните години се наблюдава феминизиране на този 

рисков фактор. Относно този рисков фактор се получиха следните 

резултати: заявилите, че пушат са 19 (6.9%) от всички като лек превес имат 

момчетата 11 (7.7%) на 8 (6.1%) от момичетата като пола не е от значение 

(p>0.05). Ниския процент на пушачите е очакван като се има предвид по-

големия дял на възрастовата група 11-12 годишни спрямо 13-15 

годишните. Не се потвърди и връзката на тютюнопушенето със спорта в 

свободното време (χ
2
=5.378; df=2; p=0.06). Въпреки малкото определили се 

като пушачи деца много тревожни данни се получиха за т. нар. „пасивни 

пушачи”. От всички респонденти включени в проучването 140 (50.9%) са 

декларирали, че са изложени на тютюнев дим и то в къщи. От останалите 

78 (28.4%) са изложени на тютюнев дим на обществено място и едва 57 

(20.7%) са тези за които няма място на което да са изложени на тютюнев 

дим (фиг. 4).  
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Фигура 4 Разпределение на отговорите за местата, на които децата 

са изложени на тютюнев дим 

 

Защитени от тютюнев дим са повече момчетата 40 (27.8%) от колкото 

момичетата 17 (13%), които са по-малко от половината момчета (χ
2
=9.537; 

df=2; p=0.0.008) (фиг. 5).  

 

 
Фигура 5 Относителен дял на изложените на тютюнев дим младежи по пол 

 

Друг рисков с негативното си действие фактор – алкохола, също бе 

обект на изследването и на въпросите свързани с него се получиха 

следните резултати. От всички респонденти 19 (6.9%) употребяват алкохол 

като това са повече момчета 14 (9.7%), а от момичетата 5 (3.8%). Отново 

проверихме дали има връзка между употребата на алкохол и спорта в 

свободното време но такава зависимост не се доказа (χ
2
=1.527; df=1; 

p=0.232). Анализа установи, че пола има статистическа значимост върху 

употребата на алкохол като повече момичетата консумират алкохол в 
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сравнение с момчетата (χ
2
=3.719; df=1; p=0.05) но върху честотата на 

консумацията такава значимост не се доказа (p>0.05). 

От изследвания контингент 4 (1.5%) са посочилите, че са опитвали 

наркотични вещества. Това са по равни относителни дялове за двата пола 

момчета 2 (1.4%) и 2 (1.5%) момичета като полът не е статистически 

значим за това (p>0.05). Относно информираността за ефекта от 

употребата на дрога 218 (79.3%) са декларирали, че са информирани, 44 

(16%) отчасти запознати и само 13 (4.7%) заявяват, че не са информирани 

като това са повече момичета 7 (5.3%). 

В еднаква степен са информирани момчета и момичета съответно 114 

(79.2%) и 104 (79.4%) и отново полът не е от статистическа значимост за 

това (p>0.05). При момчетата тази информация е получена по-често от 

семейството 93 (37.1%), следвано от училището като институция 83 

(33.1%), а при момичетата в еднаква степен от училището и семейството 

по 85 (38.1%). На трето място младежите са посочили като източник на 

информация приятелите съответно при момчета 48 (19.1%), при момичета 

41 (18.4%) (фиг. 6). 

 

 
Фигура 6 Източника на информация за ефекта от употребата на различни дроги 

 

Повече от половината 153 (55.6%) от анкетираните заявяват, че са 

преживели стрес през последната една година от живота им, който най-

често е свързан с развод на родителите, смърт на близък роднина, тежко 

заболяване на близък, преместване в друго населено място, преместване в 

друго училище. Като преживели стрес са повече момичета 82 (62.6%) 

отколкото момчета 71 (49.3%) и се потвърди връзката на пола за това 

(χ
2
=4.909; df=1; p=0.029).   
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Получените резултати не потвърдиха зависимост между спорта и 

склонността към прояви на агресия в училище от страна на младите хора 

(p>0.05).  

Тези стресови ситуации при 162 (58.9%) от младежите са свързани с 

училището и отново повече такива ситуации е имало за момичетата 83 

(63.4%) отколкото при момчетата 79 (54.9%) но полът не оказва 

статистическа значимост (χ
2
=2.046; df=1; p=0.177). При 42 (50%) от 

момичетата този стрес е свързан с учебния процес, а при повечето момчета 

39 (48.8%) той е свързан със съученици от същия или друг клас, полът не е 

от значение за естеството на стресовите ситуации (p>0.05). Повече от 

половината ученици 158 (57.5%) са проявявали агресия или са били 

свидетели на такава. Резултатите са еднакви и за двата пола. Обект на 

агресия са били 93 (33.8%) от всички респонденти като относителните 

дялове са приблизително равни и за двата пола. Момичетата са 46 (35.1%), 

а момчетата 47 (32.6%) (фиг. 7). Полът не оказва влияние върху тези два 

въпроса (p>0.05). 

 

 
Фигура 7 Каква част от младежите са били обект на агресия  

от съученици или други лица 

 

От преживелите стрес или агресия в училище предимно момчетата 14 

(9.9%) не са превъзмогнали този проблем. Делът на момичетата е 11 

(6.4%). Оказва се, че тези които са се справили със ситуацията са го 

направили чрез разговори със семейството и приятелите като много голям 

дял от момчетата 61 (43.3%) и не малка част от момичетата 49 (28.7%) са 

се справили сами т.е. не са споделили с никой и не са потърсили 

съдействие от семейството, приятелите или училищния психолог (фиг. 8). 
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Фигура 8 Начини за справяне със стреса и агресията в училище 

 

Последно във въпросника включихме въпроси за проучване честотата 

на боледуване сред младежите за да проверим дали това е свързано с 

практикуването на спорт в свободното време на юношите. Не се доказа 

връзка между пола и честотата на боледуване на учениците (p>0.05). 

Статистическа значимост се доказа между честотата на боледуване и 

практикуването на спорт в свободното време като спортуващите боледуват 

по-рядко спрямо неспортуващите млади хора (χ
2
=9,270; df=4; p=0.05).  

 

 

3.2. Проучване мнението на родителите относно здравословните 

навици на юношите 

 

Съобразно поставените цели на дисертационния труд и 

необходимостта от проучване мнението и отношението на родителите към 

спорта и физическата активност на техните деца към инструментариума се 

изработи авторска анкетна карта от 16 въпроса. Въпросника бе попълван 

заедно с информираното съгласие, което учениците представяха на 

родителите си преди включването им в изследването. Това означава, че 

общия брой на родителите отговаря на общия брой на юношите обхванати 

в проучването (n = 275) (Таблица 2). 
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Таблица 2 Демографска характеристика на родителите 

Родители 
Брой 

(n) 

Процент 

(%) 

Стандартна грешка 

(x ± Sp.) 

Пол:    

- Мъже 52 18.9 2.36 

- Жени 223 81.1 2.36 

Образование:    

- Магистър 77 28.0 2.71 

- Бакалавър 44 16 2.21 

- Средно 108 3.3 2.94 

- Основно 37 13.3 2.06 

- Незавършено основно 9 3.3 1.07 

 

Преобладават майките  223 (81.1%) за сметка на бащите 52 (18.9%) 

обхванати в проучването. Най-голям е относителния дял на родителите със 

средно образование 108 (39.3%) следвани от родители с ОКС „Магистър” 

77 (28.0%) и ОКС „Бакалавър” 44 (16%), останалите са с основно или 

незавършено основно образование. От всички родители 166 (60.4%) са 

практикували спорт в свободното време като ученици, а към момента на 

проучването спортуват в свободното си време едва 50 (18.2%) от 

родителите, останалите 225 (81.8%) не спортуват. 

Според отговорите на родителите получени от въпросника едва една 

трета 80 (29.1%), са съгласни, че часовете по спорт в училище са 

достатъчни, останалите не могат да преценят 54 (19.6%), а малко повече от 

половината 141 (51.3%) заявяват, че часовете по спорт в училище са 

крайно недостатъчни. 

Не малък дял от родителите 94 (34.2%) поддържат тезата, че децата 

трябва да спортуват допълнително само ако те желаят и макар и малък дял 

но 13 (4.7%) от родителите считат, че децата са достатъчно натоварени в 

училище и не е необходимо допълнително да спортуват. Има асоциация 

между мнението на родителите относно спорта допълнително извън 

училище и спортуващите деца (²=9.028; df=2; p=0,011).   

Проучено бе и мнението на родителите относно ролята на държавата 

за повишаване на физическата активност на подрастващите. Основната 

част от отговорите са изключително негативни 260 (95.1%). Родителите 

сами я определения като: недостатъчна, никаква, лоша, липсваща, 

безхаберие, нулева и много други. Позитивно изказалите мнение родители 
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са едва 15 (4.9% ). Те от своя страна определят ролята на държавата като 

добра, отлична или положителна. Това отношение се потвърждава и от 

отговорилите на въпроса: ”Коя от изброените институции има водеща 

роля за повишаване на ФА на младежите?”. Водещо място родителите 

определят на спортните федерации и организации 253 (92%), следва 

общината (89.8%) и приятелите 237 (86.2%). Ролята на семейството като 

ключов елемент за насърчаване на физическата активност и спорт сред 

юношите е посочена на последна позиция от 161 (58.5%) посочват 

половината родители.  

Наблюдава се тенденция към изместване на отговорността на 

семейството относно здравното възпитание и здравословното поведение на 

собствените му деца, като отговорността се прехвърля и очаква от всички 

останали институции (фиг. 9). 

 

 
Фигура 9 Мнение на родителите за роля на институциите за насърчаване на ФА 

на подрастващите 

 

 

3.3. Карта за регистриране на физическото развитие и физическата 

дееспособност на подрастващите 

 

Регистриране на физическата дееспособност 

Показателите включени в регистрирането на физическата 

дееспособност са общо шест като два показателя (бягане 50 метра и скок 

дължина от място) са задължителни и за двата пола. От останалите четири 

показатели два са за момчета това са хвърляне плътна топка, 3 кг. и бягане 
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600 метра. За момичетата това са изправяне от лег и бягане 300 метра. 

Посочените показатели са най-често приложимите в практиката на 

учителите по физическо възпитание и спорт в училищата. Към 

показателите за оценка на физическата дееспособност има още два 

показателя, които се прилагат по преценка на учителите и не са 

задължителни. Нормативите, както още се наричат тези показатели, имат 

референтни стойности, с които се сравняват резултатите на учениците и те 

са различни за всяка възраст и пол. От обхванатите в изследването общо 

275 юноши 273 (99.3%) са положили тестовете за покриване на 

нормативите в часовете по физическо възпитание и спорт в училище. 

 

Норматив № 1 – 50 метра гладко бягане: Установи се по-висока 

успеваемост при 11 и 14-годишните в сравнение с 12 и 13-годишните за 

норматива 50 метра гладко бягане. При съпоставяне на спортуващи и 

неспортуващи в свободното време деца, се установи по-висок относителен 

дял на успеваемостта сред спортуващите, но не се доказа зависимост 

между успеваемостта при спортуващи и неспортуващи младежи (р>0.05). 

За 11-годишните (²=0.27; df=1; p=0.6), 12-годишните (²=0.87; df=1; 

p=0.34), 13-годишните (²=1.61; df=1; p=0.2) и 14-годишни (²=0.13; df=1; 

p=0.71) (Таблица 3). Наблюдава се зависимост между възрастта и 

успеваемостта на учениците за този норматив (²=12.067; df=5; p=0.007). 

 

Таблица 3 Относителни дялове на успеваемостта между спортуващи 

и неспортуващи в свободното време юноши за норматив №1 

Год. 

СПОРТУВАЩИ НЕСПОРТУВАЩИ 

Непокрили 

норматива 

Покрили 

норматива 

Непокрили 

норматива 

Покрили 

 норматива 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

11 г. 7 19.4 6.6 29 80.6 6.6 10 24.4 6.71 31 75.6 6.71 

12 г. 12 30 7.25 28 70 7.25 16 40 7.25 24 60 7.25 

13 г. 12 38.7 8.75 19 61.3 8.75 3 20 10.33 12 80 10.33 

14 г. 1 5.3 5.12 18 94.7 5.12 2 11.1 7.41 16 88.9 7.41 
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Норматив № 2 – скок дължина от място: По-големите възрастови 

групи са се справили по-добре в сравнение с по-малките. При 13-

годишните 39 (84.8%) са покрилите норматива, а при 14-годишните 35 

(94.6%). При спортуващи и неспортуващи се получиха резултати подобни 

на предходните т.е. по-голям е делът на покрилите норматива спортуващи 

(Таблица 4) в сравнение с неспортуващите но статистическа зависимост за 

това не се доказа (p > 0.05). 

 

Таблица 4 Успеваемост на спортуващи и неспортуващи в 

свободното време юноши за норматив №2 

Год. 

СПОРТУВАЩИ НЕСПОРТУВАЩИ 

Непокрили 

норматива 

Покрили 

норматива 

Непокрили 

норматива 

Покрили 

 норматива 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

Брой 

(n) 

Про 

цент 

(%) (x±Sp.) 

11 г. 11 30.6 7.68 25 69.4 7.68 15 36.6 7.52 26 63.4 7.52 

12 г. 17 42.5 7.82 23 57.5 7.82 17 41.5 7.69 24 58.5 7.69 

13 г. 4 12.9 5.85 27 87.1 6.02 3 20 10.33 12 80 10.33 

14 г. 1 5.3 5.12 18 94.7 5.12 1 5.6 5.40 17 94.4 5.40 

 

При 11-годишните (²=0.31; df=1; p= 0.57), 12-годишните (²=0.009; 

df=1; p= 0.92), 13-годишни (²=0.39; df=1; p= 0.53) и 14-годишни (²=2.77; 

df=1; p= 0.09). 

 

Норматив № 3 – 600 метра гладко бягане: Този норматив е включен 

в комплексната оценка на двигателната способност само за момчета. Не се 

доказа връзка между успеваемостта и спорта (p>0.05). За 11-годишните  

(²=1.12; df=1; p= 0.29), 12-годишните (²=0.85; df=1; p= 0.35),  

13-годишните  (²=1.45; df=1; p= 0.22) и 14-годишни (²=3.31; df=1; 

p=0.06). При 11 и 12-годишните успеваемостта е значително по-висока 

съответно 21 (35.6%) и 19 (32.2%) в сравнение с 13-годишните 13 (22%), а 

при 14-годишните е едва 6 (10.2%). Наблюдава се по-голям дял на 

непокрилите норматива ученици при 12 и 13-годишните момчета, но се 

доказа връзка между възрастта и успеваемостта за норматива (²=4.68; 

df=4; p= 0.32). 
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Норматив № 4 – 300 метра гладко бягане: Норматив за оценка на 

двигателните способности само за момичета. За този норматив по-голям е 

относителния дял на покрилите неспортуващи деца норматива 44 (78.6%) в 

сравнение със спортуващите 29 (61.7%). С увеличаване на възрастта на 

момичетата (фиг.  10) се наблюдава повишаване на успеваемостта. При 12 

и 13-годишните тя е значително по-висока в сравнение с 11-годишните, а 

при 14 и 15-годишните е най-висока.  

 

 
Фигура 10 Успеваемост на положилите теста  

за норматив № 4 (момичета) по възраст 

 

 Няма асоциация между успеваемостта на двете групи спортуващи и 

неспортуващи (p>0.05). За 11-годишните (²=0.48; df=1; p=0.48),  

12-годишни (²=5.40; df=1; p=0.02), 13-годишни (²=0.56; df=1; p=0.45). 

Доказа  се зависимост между възрастта и успеваемостта при този норматив 

(²=14.307; df=4; p=0.006). 

 

Норматив № 5 – изправяне от лег: Нормативът е за оценка на 

двигателните способности само на момичета. Успеваемостта за този 

норматив е доста висока за всички възрасти над 80% (фиг.  11), като при 14 

и 15-годишните отново е 100%.  
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Фигура 11 Успеваемост за норматив № 5 (момичета) по възраст 

 

Не се доказа  статистическа зависимост между възрастта и 

успеваемостта (²=4=89; df=4; p=0.29). При съпоставяне на двете групи 

спортуващи и неспортуващи се установи лек превес в успеваемостта за 

норматива между двете групи, в полза на спортуващи 49 (92.5%) спрямо 

неспортуващи 58 (90.6%) но не се доказа значимост  на спорта за този 

норматив (p>0.05). За 11-годишните (²=2.26; df=1; p= 0.13), 12-годишните 

(²=0.08; df=1; p=0.77), 13-годишни (²=0.74; df=1; p=0.38). 

 

Норматив № 6 – хвърляне на плътна топка: Този норматив е за 

оценка на двигателните способности само на момчета. Успеваемостта за 

този норматив е висока за всички възрасти над 85% (фиг. 12).  При 12 и  

14-годишните е 90.5%, а при 15-годишните е 100% и резултатите не 

доказаха връзка на възрастта с успеваемостта (²=2.12; df=5; p= 0.83). 

 

 
Фигура 12 Успеваемост за норматив № 6 (момчета) по възраст 
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Не се установи връзка между успеваемостта при покриването на 

норматива между спортуващи и неспортуващи (p>0.05). При 11-годишните 

(²=1.72; df=1; p=0.18), 12-годишни (²=0.57; df=1; p=0.44), 13-годишни 

(²=0.63; df=1; p=0.42), 14-годишни (²=0.04; df=1; p=0.83). 

 

 

Регистриране на показатели за физическо развитие. 

 

Получените данни от нашето трансверзално изследване ще бъдат 

сравнени с последното трансверзално и най-актуално проучване от БАН за 

„Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата 

между ХХ и ХХI век” (2012 г.). Авторите нямат претенции тези нормативи 

да се приемат като национални стандарти, затова ги представят като 

„примерни”. Тяхната актуалност, на фона на липсата на актуализирани 

национални растежни антропологични стандарти вече повече от 30 години, 

е обективна предпоставка разработените от тях растежни антропометрични 

криви да могат да бъдат използвани при оценка на физическото развитие 

на настоящето поколение български деца при раждането и на възраст 

между 3 и 17 години. 

 

Ръст: Ръстът е основния и най-важен оценъчен антропометричен 

показател за физическо развитие на човека през целия му живот. На 

(Таблица 5) се виждат средните стойности на показателя и стандартното 

отклонение по години за двата пола получени от настоящето проучване. 

 

Таблица 5 Биостатистически данни за ръста на измерените деца 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 148.50 14.84 10.50 138.00 159.00 - - - - - - 

11 г. 41 148.07 9.14 1.46 128.00 164.00 42 148.48 10.16 1.58 124.00 174.00 

12 г. 48 152.23 11.12 1.62 128.00 175.00 42 153.75 9.68 1.53 13000 165.00 

13 г. 28 163.50 9.63 1.82 138.00 175.00 23 161.89 8.16 1.87 145.00 174.00 

14 г. 23 168.72 11.31 8.00 152.00 182.00 17 163.18 6.46 1.61 145.00 172.00 

15 г. 2 166.00 11.31 8.00 158.00 174.00 7 163.85 6.46 2.44 152.00 170.00 
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Резултатите показват, че до към 13-годишна възраст се наблюдава 

почти еднакво за двата пола израстване на височина като най-бурно е във 

възрастта 11 – 13 години. В следващите години се наблюдава забавяне на 

растежа при момичетата, а при момчетата израстването продължава като 

вече се наблюдава превес в ръста спрямо момичетата (фиг. 13). 

 

 
Фигура 13 Средни стойности за ръст в сантиметри по години и пол 

 

Телесна маса: Данните за телесното тегло са основата, върху която се 

определят антропометрично: телесния състав; типът телесен хранителен 

статус и отклоненията от нормите за него; соматотипът, който е 

обобщаваща характеристика за телесното развитие и др. В (Таблица 6) са 

отразени получените от измерването на телесната маса данни по пол. 

 

Таблица 6 Биостатистически данни за телесната маса на измерените лица 

Год. момчета момичета 

 Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 42.00 18.38 13.00 29.00 55.00 - - - - - - 

11 г. 41 44.76 11.47 1.83 30.00 79.00 42 44.78 10.70 1.67 24.00 76.00 

12 г. 48 49.64 13.64 1.99 29.00 93.00 42 49.61 8.58 1.35 33.00 71.00 

13 г. 28 57.82 14.41 2.72 29.00 95.00 23 52.42 6.31 1.44 43.00 66.00 

14 г. 23 59.95 11.11 2.36 42.00 85.00 17 52.18 8.17 2.04 36.00 68.00 

15 г. 2 64.50 28.99 20.50 44.00 85.00 7 51.85 6.03 2.28 42.00 58.00 
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Резултатите показват значително по-високи средни стойности за 

телесното тегло при момчетата във всички възрасти (фиг. 14) в сравнение 

със стандартите за тези възрастови групи по пол. Статистически 

достоверна разлика се установи само при 11, 12 и 13-годишните момчета. 

 

 
Фигура 14 Съпоставени средни стойности по стандарт със средни стойности на 

получените резултати за телесна маса при момчетата 

 

Съпоставени със средните стойности на стандартите по години, 

нашите средни стойности за ТМ показаха, че при 11-годишните ученици 

има статистически значима разлика и при двата пола. За момчета средната 

по стандарт стойност е (39.74; SEM 0.61), а получената от измерването 

средна стойност е (44.76; SEM 1.79) и (t=3.36; p=0.0009). При 11-

годишните момичета средната по стандарт е (39.74; SEM 0.61), а измерена 

(44.78; SEM 1.77) и (t=3.41; p=0.0008). При 12 и 13-годишните момчета 

получените средни за ТМ също са сигнификантно различни от средните на 

стандарта. Средните на стандарта при 12-годишните момчета е (43,64; 

SEM 0.78), а получените от измерването са (49.64; SEM 1.96) и (t=3.41; 

p=0.0008). При 13-годишните момчета средните по стандарт са (51.15; 

SEM 0.96). Получените резултати са със средни стойности (57.87; SEM 

2.72), където (t=2.78; p=0.006).  При момичетата не се установи 

статистически значима разлика в другите възрастови групи (p>0.05). За 12-

годишните (t=01.87; p=0.06) и 13-годишни (t=0.85; p=0.39). 

 

Обиколки гърди: Биостатистическите данни получени от това 

изследване за двата показателя: максимално вдишване и максимално 

издишване са показани на (Таблица 7 и Таблица 8). 
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Таблица 7 Биостатистически данни за обиколка гърди – вдишване 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 77.50 13.43 9.5 68 87 - - - - - - 

11 г. 41 80.15 8.28 1.31 69 103 42 81.17 9.07 1.41 66 111 

12 г. 48 84.06 10.73 1.56 69 117 42 85.43 6.08 0.96 74 98 

13 г. 28 87.14 9.55 1.80 68 110 23 89.31 6.04 1.38 80 104 

14 г. 23 89.55 7.99 1.70 77 106 17 89.56 4.61 1.15 81 98 

15 г. 2 89.50 14.84 10.50 79 100 7 88.43 5.68 2.14 78 95 

 

 

Таблица 8 Биостатистически данни за обиколка гърди – издишване 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 73.00 12.71 9.0 64 82 - - - - - - 

11 г. 41 73.67 9.09 1.45 63 101 42 75.39 9.23 1.44 58 106 

12 г. 48 77.02 10.55 1.54 63 110 42 78.75 6.04 0.95 66 91 

13 г. 28 80.25 9.29 1.75 64 105 23 82.82 6.80 1.56 72 99 

14 г. 23 82.55 7.27 1.55 71 98 17 82.63 5.08 1.27 74 90 

15 г. 2 81.00 14.14 10.00 71 91 7 81.00 5.59 2.11 71 87 

 

При сравняване със средните стойности по стандарт се установява, че 

по-големи гръдни обиколки и за двата показателя се получават в 

настоящето трансверзално срезово проучване, проведено в един момент от 

време, изследване. За всички основни възрастови групи (11, 12, 13 и 14-

годишни) и при двата пола данните показаха силно сигнификантна 

статистическа разлика между получените резултати и приетите за стандарт 

(p<0.05). Въпреки по-големите средни стойности за двата показателя 

максимално издишване и максимално вдишване, очаквано момичетата са с 

по-ниски средни стойности за показателя „разлика” в сравнение с 

момчетата като най-голямо е разминаването във възрастта до 13 години и 

след 14 години. Това показва по-добре развит гръден кош и 

функционалност на белите дробове което се обяснява с т. нар. полов 
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диформизъм в телостроежа още от най-ранно детство. На (Таблица 9) са 

получените резултати на средни стойности по пол и възраст за този 

показател.  

 

Таблица 9 Биостатистически данни за разликата между максимално 

вдишване и максимално издишване в сантиметри по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 4.5 0.70 0.50 4 5 - - - - - - 

11 г. 41 6.49 1.65 0.26 2 9 42 5.78 1.37 0.21 3 9 

12 г. 48 7.04 1.74 0.25 4 11 42 6.68 1.49 0.23 4 10 

13 г. 28 6.89 1.66 0.31 4 10 23 6.68 1.66 0.38 3 9 

14 г. 23 7.00 1.82 0.38 3 10 17 6.94 0.99 0.24 5 9 

15 г. 2 8.50 0.70 0.50 8 9 7 7.43 0.97 0.36 6 9 

 

Обиколка корем: След теглото и ръста това е третия основен 

антропометричен показател, чиито данни се използват задължително при 

епидемиологични изследвания за оценка на здравословното физическо 

развитие на индивида. За почти всички възрасти обхванати в изследването 

момичетата са с по-малка обиколка на корема (фиг. 15). 

 

 
Фигура 15 Средни стойности за обиколка на корем  

в сантиметри по години и пол 
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Тези резултати се потвърждават и от получените данни за ИТМ по 

пол, където се установи, че с тегло над нормата са повече момчета 65 

(45.2%) спрямо момичета 41 (31.3%). В (Таблица 10) са представени 

средните стойности за показателя по възраст и пол. 

 

Таблица 10 Биостатистически данни за обиколка корем в 

сантиметри по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 72.00 12.72 9.0 63 81 - - - - - - 

11 г. 41 69.88 14.86 2.38 5 97 42 71 9.84 1.53 58 100 

12 г. 48 75.43 13.33 1.94 46 119 42 71.55 7.75 1.22 58 89 

13 г. 28 78.21 10.35 1.95 63 109 23 70.05 7.96 1.82 59 83 

14 г. 23 78.68 8.50 1.81 66 98 17 68.75 6.08 1.52 60 83 

15 г. 2 82.00 14.14 10.00 72 92 7 69.29 4.38 1.65 63 75 

 

Резултатите от проучването показват по-голяма коремна обиколка при 

12 и 13-годишните момчетата в сравнение със средните за стандарта, като 

при 12-годишните mean = 75.43 (SD±13.33) и (t=3.90; p<0.0001), а при  

13-годишните момчета mean = 78.21 (SD±10.35) и (t=2.02; p=0.04). 

 

Индекс Телесна Маса (BMI): Оценката на BMI (по стандартите на 

СЗО), даде следните резултати: с нормално тегло са (60%) от измерените 

юноши, (38.54%) са с тегло над норма (фиг.  16), като по-голям е делът на 

учениците с наднормено тегло във възрастта 11-12 години спрямо 13-14 

годишните (Таблица 11).  
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Фигура 16 Оценка на ИТМ при подрастващите 

 

Таблица 11 Категория BMI спрямо двете възрастови групи на анкетираните 

BMI 

години Относителен 

дял 

(%) 
10 -12 13 - 15 

Поднормено тегло  4.0% 1.5 

Нормално тегло 55.4% 68.0% 60.0 

Наднормено тегло 29.7% 20.0% 26.2 

Затлъстяване 14.9% 8.0% 12.4 

Общо 100% 100% 100 

 

С тегло под нормата са 4 (1.45%) от всички анкетирани деца, като 

това са само момчета във възрастта 13-15 години т.е. 4 (2.8%) от 

момчетата. От групата на момчетата 144 (52.4% от всички анкетирани) 

почти половината са с тегло над нормата 65 (45.2% от всички момчета), 

като от тях 41 (28.5%) са с наднормено тегло, а 24 (16,7%) са със 

затлъстяване. В групата на момичетата, които са 131 (47.6% от всички 

анкетирани) с тегло над нормата са 41(31.3% от  момичетата). От тях 31 

(23.7% от групата на момичетата) са с наднормено тегло и 10 (7.6% от 

групата на момичетата) са затлъстели (фиг. 17). Момчетата почти 

половината са с тегло над нормата в сравнение с момичетата, при които 

относителния дял на групата с тегло над нормата е значително по – 

малък. 
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Фигура 17 Относителни дялове на ИТМ по пол - момчета и момичета 

 

При сравняване на средните стойности на ИТМ по пол се установи, че 

момчетата след 12-годишна възраст са с по-висок ИТМ. При 13-годишните 

момчета ИТМ е 21.35 (SD±3.99), при момичетата е 20 (SD±2.02). При  

14-годишните момчета ИТМ е 21.13 (SD±4.15), при момичетата 19.51 

(SD±2.27) (фиг.  18). 

 

 
Фигура 18 Средни стойности за ИТМ по години и пол 

 

Съпоставянето по пол на ИТМ със средните на стандарта при 

момчетата установи (фиг. 19), че за всички изследвани основни възрастови 

групи 11-14 г. момчетата са с сигнификантно значими по-високи средни 

стойности за този показател и (p<0.05). За 11-годишните (t=3.82; p=0.0002), 

12-годишни (t=5.08; p=0.0001), 13-годишни (t=2.59; p=0.01) и 14-годишни 

(t=2.12; p=0.03).  При момичетата (фиг. 20) с по-висок ИТМ е възрастта  

11-12 години, като при 11-годишните (t=3.15; p=0.001), а при  

12-годишните (t=3.31; p=0.001). За останалите възрасти при момичетата 
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(p>0.05). При 13-годишните момичета (t=0.17; p=0.86), а при 14-годишните 

(t=0.24; p=0.81). 

 

 

Фигура 19 Средни стойности на ИТМ при момчета сравнени със средни 

стойности на стандарта по години 

 

 

Фигура 20 Средни стойности на ИТМ при момичета сравнени със средни 

стойности на стандарта по години 

 

Получените от изследването данни за ИТМ по пол и възраст са 

представени на (Таблица 12). 
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Таблица 12 Биостатистически данни за ИТМ по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 18.49 4.61 3.26 15.22 21.75 - - - - - - 

11 г. 41 20.27 4.07 0.65 14.26 29.37 42 20.26 4.35 0.68 14.67 36.14 

12 г. 48 21.22 4.72 0.68 14.79 40.81 42 21.01 3.23 0.51 15.81 28.08 

13 г. 28 21.38 3.99 0.75 14.18 32.48 23 20.00 2.02 0.46 16.93 25.14 

14 г. 23 21.13 4.15 0.88 14.53 29.41 17 19.51 2.27 0.56 16.79 24.97 

15 г. 2 22.85 7.38 5.22 17.62 28.07 7 19.24 0.95 0.36 18.02 20.56 

 

Сила на дясна ръка или ръчна динамометрия: Това е лесен и 

удобен метод за оценка на функционалните възможности на ставно-

мускулния апарат на ръката. 

Както е логично да се очаква, по време на растежа силата на ръката 

ежегодно се увеличава до достигане на нейните стойности при мъже и 

жени в зряла възраст, т.е. преди да е започнало стареенето при тях. През 

всички възрасти между 7 е 17 години момчетата са с достоверно по-голяма 

ръчна сила, каквито са междуполовите различия и в зряла възраст. До 12-

годишна възраст междуполовите различия са сравнително равностойни, а 

след тази възраст приоритетът за момчетата рязко се увеличава. Силовите 

антропометрични показатели зависят от развитието на мускулната маса и 

от функционалните качества на мускула. Резултатите, които получихме 

потвърждават това (фиг. 21).  

 

 
Фигура 21 Средни стойности за сила на дясна ръка измерена  

в килограми по пол и възраст 
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Приблизително равни са средните стойностите за двата пола до 12-

годишна възраст, а след това значителен превес имат момчетата. Най-

високи стойности се наблюдават при 14-годишните юноши, където при 

момчетата средната измерена стойност за показателя е 32.68 (SD ± 8.53), а 

за момичетата 25.63 (SD ± 3.96). Останалите получени резултати са 

представени на (Таблица 13). 

 

Таблица 13 Биостатистически данни за сила на дясна ръка измерена 

в килограми по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

11 г. 41 23.00 4.29 0.68 12 30 42 19.41 4.43 0.69 10 31 

12 г. 48 23.87 6.85 1.00 12 42 42 21.60 3.24 0.51 18 29 

13 г. 28 29.29 7.29 1.37 15 44 23 23.53 4.18 0.95 15 32 

14 г. 23 32.68 8.53 1.81 20 50 17 25.63 3.96 0.99 19 31 

15 г. 2 29.00 1.41 1.00 28 30 7 21.57 3.73 1.41 20 30 

 

Спирометрия: Функционалното състояние на дихателната система е 

от съществено значение за растежа и здравния статус при деца и юноши. 

Безспорна е връзката между пол, възраст и индекс телесна маса (BMI), и 

стойностите на редица показатели за функционална оценка на дишането. 

Спирометрия бе извършена на 22 деца от всички възрастови групи 

(Таблица 14) като за целта бяха освободени от училищни занятия и с 

организиран превоз, на групи в рамките на една седмица се превозваха до 

МУ, МФ – катедра „Физиология”, където със съдействието на лаборант се 

проведе спирометрията. Резултатите бяха анализирани от  колега, доктор 

по медицина и главен асистент към катедрата по „Физиология”. 

Отсъствията на децата бяха извинени с изработената за целта авторска 

„Служебна бележка” съставена от докторанта, подписана и подпечатана от 

Деканата на ФОЗ.  
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Таблица 14 Демографска характеристика на учениците на които е 

извършена спирометрия 

Деца - спирометрия 
Брой 

(n) 

Процент 

(%) 
Sp. 

Пол:    

- Момчета 14 63.64 10.26 

- Момичета 8 36.36 10.26 

Клас:    

- 5 клас 7 31.82 9.33 

- 6 клас 8 36.36 10.26 

- 7 клас 6 27.27 9.50 

- 8 клас 1 4.55 4.44 

 

Измерването на белодробните обеми и капацитети се извърши с 

апарат Flowscreen, който е специализиран спирометър за измерване на 

въздушния поток. Въвеждат се данните – рождена дата, пол, ръст (см.) и 

тегло (кг.) на лицето и от тях автоматично се изчисляват теоретичните 

стойности на показателите. 

Общо 8 показатели  включително и ИТМ, които се изчислява 

автоматично. Резултатите са представени като процент от софтуерно 

изчислената индивидуална референтна стойност за всяко дете 

(референтната стойност е съобразена с възраст, пол, височина и телесна 

маса). 

Всички функционални тестове бяха проведени сутрин, при стриктно 

спазване на правилата за провеждането им. За да оценим значението на 

възрастта, индекса телесна маса и пола върху изследваните функционални 

показатели на дишането оформихме съответните групи: 

Възраст – група 11-12 г. в. (n=14) и група 13-14 г. в. (n=8) 

Индекса телесна маса – група BMI<20 kg/m
2
 (n=14) и група  

BMI>20 kg/m
2
 (n=8) 

Пол – група момчета (n = 14) и група момичета (n = 8) 

При изследването на значението на възрастта за външното дишане 

установихме по-нисък пиковия експираторен дебит при групата 13 - 14 г. в. 

в сравнение с група 11-12 г. в. (Таблица 15). За уточняване на влиянието на 

възрастта върху PEF при здрави деца с висока физическа активност, 

живеещи в гр. Пловдив, вероятно е необходимо неколкократно провеждане 
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на функционалния тест с оглед правилно изпълнение на теста или 

допълнително проучване с по-голяма група ученици. 

 

Таблица 15 Представяне на получените резултати за външно дишане 

и ИТМ за двете възрастови групи 11-12 и 13-14 – годишни 

Показател 
11-12 г. в. (n=14) 13-14 г. в. (n=8) 

Р 
mean SD SEM mean SD SEM 

BMI 18.26 2.64 0.070 19.01 1.88 0.67 > 0.05 

VC 120.96 48.35 12.92 101.65 31.63 11.18 > 0.05 

ERV 144.67 88.65 33.51 153.35 117.71 58.89 > 0.05 

IC 103.68 33.12 9.97 89.66 65.97 32.96 > 0.05 

MVV 79.41 24.29 6.49 70.20 32.75 11.58 > 0.05 

FVC 125.72 91.03 24.33 93.55 47.53 16.80 > 0.05 

FEV 1 sec 81.32 21.58 6.82 81.06 33.71 11.92 > 0.05 

FEV1%VC 63.37 29.88 9.45 75.46 22.60 7.99 > 0.05 

PEV (PEF) 45.66 20.66 5.53 45.10 24.04 8.50 P=0.058 

 

При изследването на значението на BMI за външното дишане не са 

установени значими разлики в проследените показатели. Резултатът е 

очакван, тъй като всички тествани деца са с оптимален BMI и са с висока 

физическа активност. 

При изследването на значението на пола за някои показатели на 

външното дишане е констатирана по-висока максимална белодробна 

вентилация и по-висок пиков (максимален) експираторен дебит при 

момчетата в сравнение с момичетата. За уточняване на влиянието на пола 

върху PEF и MVV при здрави деца с висока физическа активност, живеещи 

в гр. Пловдив, вероятно е необходимо няколкократно провеждане на 

функционалния тест с оглед правилно изпълнение на теста или 

допълнително проучване с по-голяма група ученици. 
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Определяне на соматотипа по Шелдън  

(модификация на Хийт - Картър) 

 

Соматотипа е метод за комплексна оценка на структурата и формата 

на човешкото тяло на основата на 10 антропометрични показатели: 

 Ръст; 

 Телесна маса; 

 Обиколка на мишница (контрахирана) в сантиметри; 

 Обиколка на подбедрица; 

 Биепикондиларен диаметър на раменна кост в сантиметри; 

 Биепикондиларен диаметър на бедрената кост в сантиметри; 

 Кожна гънка № 4; 

 Кожна гънка № 5;  

 Кожна гънка № 8; 

 Кожна гънка № 14. 

Основните три компонента на соматотипа са ендоморфен, който 

характеризира относителното развитие на мастната тъкан, мезомерфен, 

който характеризира относителното мускулно – скелетното развитие и 

ектоморфен компонент характеризиращ относителната линейност на 

тялото. В зависимост от това кой компонент преобладава  из между трите, 

то такъв е соматотипа на човека. 

След приключване на измерванията от 275 деца, се установи, че 261 

(94.9%) ученици имат необходимите 10 измервания за определяне на 

соматотипа. От тях 139 (53.3%) момчета и 122 (46.7%) момичета. При 

съпоставка момчета и момичета с основните три компонента на 

соматотипа са получени следните резултати: приблизително равни дялове 

има и от двата пола за ектоморфния соматотип съответно момчета 48 

(34.5%) и момичета 44 (36.1%). При момчетата най-голям дял имат групата 

с мезоморфен соматотип 56 (40.3%), а при момичетата с най-голям 

относителен дял е групата с ендоморфен соматотип 57 (46.7%) (фиг. 22). 
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Фигура 22 Соматотип при момчета и момичета според основните три 

компонента на соматотипа 

 

Съпоставени по възраст анализът на данните показва, че соматотипа 

се променя при подрастващите като при 11 и 12-годишните преобладава 

ендоморфния соматотип съответно 32 (40%) и 34 (39.1%). В почти равни 

дялове и трите основни типа соматотип се установи при 13-годишните, а 

при 14-годишните е най-съществена промяната в соматотипа. При тях най-

голям е делът на ектоморфния 18 (48.6%), а най-малък на ендоморфния 

соматотип 6 (16.2%) (фиг. 23). За тази възраст младежите са 

преобладаващо по-атлетични, с по-развита мускулна маса. 

 

 
Фигура 23 Относителни дялове на типовете соматотип по възраст 
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При съпоставяне на двете възрастови групи (11 – 12г. и 13 – 14г.) 

приложеният непараметричен тест за доказване на хипотези установи, че 

има статистически значима разлика в двете възрастови групи при 

момчетата (χ
2 
= 9.29; df = 2; p = 0.01), а при момичетата няма (χ

2 
= 0.65; df = 

2; p = 0.72). При 11 – 12-годишните момчета в равен дял са и трите типа 

соматотип докато при 13 – 14-годишните по-голям относителен дял има 

мезоморфния соматотип 25 (51.0%). За момичетата и в двете възрастови 

групи с най-голям относителен дял е ендоморфния соматотип, следван от 

ектоморфния и с най-малък дял е мезоморфния соматотип (Таблица 16). 

 

Таблица 16 Относителни дялове на типовете соматотип при двете 

възрастови групи по пол 

пол момчета момичета 

Възрастова 

група 
11 – 12 г. 13 – 14г. 11 – 12 г. 13 – 14г. 

соматотип Брой 

(n) 

Отн. 

дял 

(%) 

Брой 

(n) 

Отн. 

дял 

(%) 

Брой 

(n) 

Отн. 

дял 

(%) 

Брой 

(n) 

Отн. 

дял 

(%) 

ендоморфен 30 33.3 5 10.2 36 46.2 21 47.7 

мезоморфен 31 34.4 25 51.0 15 19.2 6 13.6 

ектоморфен 29 32.2 19 38.8 27 34.6 17 38.6 

 

Отново момчетата са по-атлетични, особено във възрастта 13 – 14 

години спрямо момичетата, при които и в двете възрастови групи 

преимущество има ендоморфния соматотип т.е. те са с по-развита мастна 

тъкан за сметка на мускулната маса. 

Тези резултати се потвърждават и в групите на спортуващите и 

неспортуващи в свободното време деца, където при спортуващите момчета 

отново с много голям отонсителен дял е мезоморфния соматотип 34 

(41.0%) и ектоморфния 35 (42.2%) (фиг. 24), а при спортуващите момичета 

превес имат ендо- и ектоморфния соматотип с по равни относителни 

дялове 23 (41.1%) и за двата (фиг. 25). 
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Фигура 24 Соматотип при спортуващи и неспортуващи момчета 

 

 

 
Фигура 25 Соматотип при спортуващи и неспортуващи момичета 

 

 

Доказа се корелация между BMI и соматотипа (р=0.0001; F=88.44). 

По-висок индекс телесна маса се установи при лицата с ендоморфен и 

мезоморфен, където средните за ИТМ за ендомрофния тип е  22.43 

(SD±3.24), а за мезоморфния соматотип е 22.56 (SD±3.93). Най-нисък е 

ИТМ за ектоморфния тип 17.34 (SD±1.45). Чрез същият анализ намерихме 

средните за BMI по соматотипове за всеки пол (Таблица 17),  като 

статистически значима разлика се доказва и при двата пола (за момчета 

р=0.0001; F=44.82, а за момичета p=0.0001; F=46.51). 
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Таблица 17 Средни стойности на BMI по соматотип при момчета и 

момичета 

соматотип 

момчета момичета 

Брой 

(n) 
Mean SD F P 

Брой 

(n) 
Mean SD F P 

ендоморфен 35 23.27 3.40 

44.82 0.0001 

57 21.91 3.05 

46.51 0.0001 мезоморфен 56 22.76 4.29 21 22.17 2.85 

ектоморфен 48 17.32 1.56 44 17.38 1.35 

 

 

Регистриране на физиологични показатели. 

 

Данните за основните физиометрични показатели са неразделна част 

от критериите за оценка на цялостната антропологична характеристика по 

време на растежа. 

Пулсова честота: Пулсовата честота е основен физиометричен 

показател за работата на сърцето и за състоянието на сърдечносъдовата 

система през целия живот на човека. По време на растежа най-

характерната промяна, която става с пулсовата честота, е нейното 

последователно намаляване паралелно с увеличаване на възрастта, за да се 

достигне оптималната за израсналите индивиди стойност. 

Измерването на пулса се извърши с електронен апарат след 10 – 15 

минутен покой на децата. Сравнени с референтните стойности според, 

които за възрастта над 10 години нормата за пулсова честота е над 50 до 90 

удара в минута се наблюдават завишени стойности при момичетата за 

всяка възраст, а при момчетата завишени са стойностите на 11 – 13-

годишните. На (Таблица 18) са представени биостатистическите данни за 

пулсовата честота. 
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Таблица 18 Биостатистически данни за пулсовата честота по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 

Брой 

(n) 

 

mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 

 

mean SD SEM min max 

10 г. 2 89.00 12.72 9.00 80 98 - - - - - - 

11 г. 41 92.31 11.91 1090 61 112 42 93.68 12.60 1.96 63 119 

12 г. 48 90.09 13.97 2.03 65 125 42 94.20 12.34 1.95 72 117 

13 г. 28 90.54 11.73 2.21 64 112 23 94.89 9.68 2.22 74 112 

14 г. 23 78.73 9.07 2.06 60 97 17 95.44 17.61 4.40 70 130 

 

За всички измерени юноши от всички възрасти и пол се доказа по-

висока честота на сърдечната дейност в сравнение с нормата.  При  

11-годишните момчета (t=9.64; p=0.0001), момичета (t=9.40; p=0.0001). За 

12-годишните момчета (t=8.47; p=0.0001), момичета (t=11.95; p=0.0001). 

При 13-годишните момчета (t=8.26; p=0.0001), момичета (t=10.15; 

p=0.0001). Изключение от това са само момчетата на 14-годишна възраст, 

при които (t=1.43; p=0.15), а при момичетата на същата възраст (t=8.74; 

p=0.0001). 

 

Артериално налягане: Кръвното налягане и при двата пола е с 

относително еднакви стойности до 14-годишна възраст, след което  

междуполовите различия достигат статистическа значимост, когато 

систоличното артериално налягане (САН), и диастоличното артериално 

налягане (ДАН) са с по-високи стойности при момчетата, какъвто е типа на 

междуполовите различия и при израсналите. 

Получените резултати установиха приблизително еднакви стойности 

на систолното налягане до 12-годишна възраст за двата пола. След тази 

възраст има съществени междуполови различия като се наблюдават по-

високи стойности при момчетата в сравнение с момичетата (фиг. 26). 
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Фигура 26 Средни стойности за систолично артериално налягане,  

отчетено в mmHg  по пол и възраст 

 

На (Таблица 19)  се виждат средните стойности на систолното 

артериално налягане по пол и възраст като се установява, че те са най – 

високи при момчета като след 12-годишна възраст те са доста над нормата 

за възрастта им. 

 

Таблица 19 Биостатистически данни за систолично артериално 

налягане по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 

Брой 

(n) mean SD SEM min max 

Брой 

(n) mean SD SEM min max 

10 г. 2 112.00 16.97 12.00 100 124 - - - - - - 

11 г. 41 110.00 11.03 1.76 87 133 42 109.80 10.90 1.70 90 137 

12 г. 48 114.13 13.12 1.91 85 145 42 122.65 7.83 1.23 98 129 

13 г. 28 124.52 11.25 2.12 100 146 23 117.47 12.70 2.91 96 136 

14 г. 23 125.41 14.33 3.05 85 145 17 116.75 11.54 2.88 101 136 

15 г. 2 131.50 30.40 21.50 110 153 7 111.57 7.04 2.66 96 116 

 

Съпоставени със средните на стандарта по пол се доказа 

статистически значима  разлика при 13 и 14-годишните момчета (фиг. 27), 

при които (p<0.05). При 13-годишните (t=4.90; p=0.0001) и за  

14-годишните момчета (t=3.12; p=0.002). 
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Фигура 27 Средни стойности на систолично артериално налягане при 

измерените ученици съпоставени със средните стойности на показателя по 

стандарт за момчета 
 

При момичетата въпреки по-високите средни стойности на показателя 

за всички възрасти (фиг. 28) не се установи статистически значима разлика 

със средните по стандарт (p>0.05), след 14
-тата

 година, дори средните 

стойности са почти еднакви. За 11-годишните момичета (t=1.79; p=0.07), 

при 12-годишните  (t=1.42; p=0.15), при 13-годишните (t=1.44; p=0.14), и 

при 14-годишните  (t=1.14; p=0.25). 

 

 
Фигура 28 Средни стойности на систолично артериално налягане при 

измерените ученици, съпоставени със средните стойности на показателя по 

стандарт за момичетата 

 

За диастоличното артериално налягане се установи статистически 

значима разлика от средните на стандарта само при 14-годишните момчета 

(фиг. 29) (t=3.70; p=0.0003), при които средната стойност на показателя е 

67.31 (SD±8.05), а средната на стандарта е 73.92 (SD±7.88) т.е. измерените 
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14-годишни момчета имат средна по-ниска стойност на диастоличното 

артериално налягане спрямо средните на стандарта. 

 

 
Фигура  29 Средни стойности на диастолично артериално налягане при 

измерените ученици, съпоставени със средните стойности на показателя по 

стандарт за момчета 

 

За останалите възрасти при момчетата и при всички измерени 

момичета за този показател (p>0.05). При момчетата 11-годишни (t=0.44; 

p=0.65), 12-годишни  (t=0.63; p=0.52), 13-годишни (t=0.40; p=0.68). При 

момичетата 11-годишни  (t=1.92; p=0.55), 12-годишни (t=1.07; p=0.28),  

13-годишни (t=0.30; p=0.76) и 14-годишни (t=1.87; p=0.06). 

На (фиг. 30) са представени средните стойности за двата пола, където 

се вижда, че до 13 години данните са приблизително еднакви за момчета и 

момичета след което при момчетата се наблюдават по-ниски средни 

стойности за показателя.  

 

 
Фигура 30 Средни стойности за диастолично артериално налягане отчетено в 

mmHg  по пол и възраст 
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Получените данни от измерването на юношите за този показател 

показват, че момчетата са с по-ниски средни стойности в сравнение с 

момичетата като само при 13-годишните резултатите са различни.  

При 13-годишните момчета mean 73.73 (SD±10.41) а при момичетата на 

същата възраст mean 73.49 (SD±9.85). Резултатите от измерването са 

представени на (Таблица 20). 

 

Таблица 20 Биостатистически данни за диастолично артериално 

налягане по пол и възраст 

Год. момчета момичета 

 
Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

Брой 

(n) 
mean SD SEM min max 

10 г. 2 67.50 7.77 5.50 62 73 - - - - - - 

11 г. 41 70.69 7.63 1.22 54 91 42 71.27 7.39 1.15 56 92 

12 г. 48 69.67 9.30 1.35 51 96 42 72.18 8.28 1.30 56 94 

13 г. 28 73.73 10.41 1.96 50 93 23 73.49 9.85 2.19 60 87 

14 г. 23 67.32 8.05 1.71 53 81 17 76.50 9.01 2.25 58 89 

15 г. 2 78.00 5.65 4.00 74 82 7 81.86 8.27 3.12 73 97 

 

Установени са по-високи средни стойности на систолното артериално 

налягане при момчетата в сравнение със средните за възрастта но в същото 

време диастоличното артериално налягане е в норма, като само при 14-

годишните момчета е сигнификантно по-ниско в сравнение със средните 

по стандарт за същата възраст. За момичетата и двата показателя на 

артериалното налягане систолно и диастолно са в нормата за възрастта и 

пола. 

Получените резултати за комплексната оценка на физическото 

развитие на подрастващите показват сигнификантни различия при 

съпоставянето им със средните по стандарт за някои показатели. Това не 

означава, че децата не се развиват нормално, а потвърждава 

изключителната разнородност на групата определяща липсата на 

статистическа достоверност, характерна за този период на активен 

пубертет. До 12-годишна възраст е специфично наличието на по-ранен 

пубертетен скок при момичетата, но след този период момчетата наваксват 

изоставането и  техния метричен приоритет отново е статистически 

значим. 
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ИЗВОДИ 

1. Заинтересоваността на юношите към спорт е пряко свързана с 

практикуването му в свободното им време като момчетата 

спортуват по-често в сравнение с момичетата. Основните причини 

заради, които спортуват младежите са: за по-добро здраве, за добра 

фигура и защото е модерно. Очаквано момчетата предпочитат 

футбола и баскетбола, а момичетата художествената гимнастика и 

„други” като предпочитанията им са насочени към груповите 

спортове. 

2. Очакванията на учениците към часовете по спорт в училище не се 

оправдават. Повечето ги определят за скучни и нямат интерес към 

тях. Това определя водещата роля на семейството и личния пример 

на родителите за изграждане на позитивно отношение. Родителите 

оказват въздействие върху спорта в свободното време и при двете 

групи юноши: спортуващи и неспортуващите допълнително.  

3. Момичетата са по-малко контролирани от родителите относно 

рисковите за здравето фактори. Въпреки това за тях семейството 

играе основна роля относно информираността им за вредните за 

здравето фактори и справянето с проблемните ситуации в 

ежедневието си. Докато момчетата предпочитат да се справят сами. 

Основни източници на информация за юношите са: семейството и 

училището. 

4. Момичетата употребяват повече вредни вещества (цигари и 

алкохол) в сравнение с момчетата. Половината от непушачите са 

изложени на тютюнев дим основно в дома им и това са повече 

момичета. Момичетата са и повече изложени на стрес през 

последната година основно в училище, и са били обект на агресия 

повече в сравнение с момчетата.  

5. Спортът със своите протективни функции все още не оказва 

влияние върху желанието и нагласата на младите хора за 

употребата на някои вредни вещества но се доказа, че спорта 

допринася за по-ниската честота на боледуване сред юношите 

спортуващи допълнително в свободното време. 
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6. Неосъзната от страна на родителите остава ролята на семейството 

за формирането на позитивно здравно поведение у младите хора. Те 

посочват семейството на последно място от всички изброени във 

въпросника институции за формиране на здравословно поведение и 

повишаване на физическата активност на техните деца. 

7. Получените резултати за физическо развитие на изследваните 

младежи установиха отклонение от средните стойности на приетия 

стандарт за някои показатели и те са полово специфични като 

възрастта и спорта в свободното време също оказват въздействие 

върху тези показатели. 

8. Върху успеваемостта при покриването на нормативите в часовете 

по спорт влияние оказва възрастта но не и допълнителното 

спортуване в свободното време. За тази възрастова група от 

значение са конституцията на организма и момента на настъпване 

на съзряването и израстването му. Наблюдава се по-висока 

успеваемост във възрастта 13 - 14 години свързана с бурното 

физическо развитие и израстване на децата. 

9. Въпреки отклоненията в получените средни стойности от приетия 

стандарт за някои показатели и в предвид изключителната 

разнородност на изследвания контингент можем да заключим, че 

измерените юноши са физически хармонично развиващи се с 

изключение на учениците с тегло над нормата и групата на 

затлъстелите.  
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ПРЕПОРЪКИ 
 

Към Министерство на образованието: 

1. Да се актуализират учебните планове като се увеличат часовете по 

физическо възпитание и спорт в училище.  

2. Да се предвидят поощрения при кандидатстване след седми клас за 

младежите, които се занимават системно със спорт и имат 

завоювани спортни отличия и постижения. 

3. Да се променят учебните програми за тези часове като бъдат 

съобразени с променящите се потребности и разбирания на 

съвременните млади хора. 

4. Да се разкрият спортни паралелки във всяко основно и средно 

училище. 
 

Към общините: 

1. Организиране на спортни празници съвместно с училищата, които 

да са обезпечени с награден фонд и допълнителни поощрения за 

отличилите се ученици индивидуално или отборно. Тези празници 

да са поне един път за срока, а не един път годишно. 

2. Своевременно поддържане на изградените спортни площадки и 

оборудването им с нови и разнообразни съоръжения, а не само 

уреди за уличен фитнес напр. повече площадки за баскетбол, 

волейбол и др. 
 

Към спортните федерации и клубове: 

1. Да са по-активни в промотирането на дейността си като се 

провеждат демонстрации на ключови за населението места 

съвместно с общината, раздават се флаери, ТВ предавания, 

реклами и др. 

2. Организиране на ден на отворените врати за деца и родители, 

които да могат да се запознаят и информират на място за спорта, 

който се практикува в дадения клуб. 
 

Към училищата: 

1. Разнообразяване на методите и формите на преподаване в часовете 

по физическо възпитание и спорт в училище. 

2. Организиране на извънкласни занимания по различни спортни 

дисциплини като се сформират отбори към училището. 

3. Реновиране на наличните физкултурни салони и спортни 

съоръжения, изграждане на съвременни такива. 
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ПРИНОСИ 

 

Приноси с теоритично-познавателен и методичен характер 

1. Проведено е първото по рода си на територията на град Пловдив 

едновременно проучване нагласите на подрастващите към 

физическата активност и спорта в свободното им време и 

съпътстващите ги рискови за здравето фактори. 

 

2. Проучване, което обхваща и изследва влиянието на семейството 

върху заниманията на юношите със спорт и ФА и едновременно с 

това определяне връзката на семейството за формиране  на 

отношение на юношите към вредните за здравето навици. 

 

3. За първи път се прави комплексна оценка на подрастващи за 

физическо  развитие на базата на три основни групи показатели: 

показатели за физическа дееспособност; показатели за физическо 

развитие (антропометрични показатели с ИТМ, соматотип) и 

физиологични показатели (сърдечна честота, артериално налягане, 

спирометрия и динамометрия).  

 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Потвърждава се риска от зависимостта от електронни устройства и 

последвалата от това хиподинамия, ниска физическа активност в 

свободното време на юношите и наличието на голям дял на деца с 

тегло над нормата. 

 

2. Потвърждава се определящото влияние на семейството за 

изграждане на позитивно здравно поведение и ЗНЖ на юношите 

чрез насърчаване на ФА, ограничаване на рисковите за здравето 

фактори и здравословно хранене. 

 

Приноси с приложен характер 

1. Разработената карта за изследване на физическата дееспособност и 

физическото развитие може да се използва от общо практикуващите 

лекари и медицинските специалисти в училищата за комплексна 

оценка на общото физическо развитие на подрастващи. 
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Карта за регистриране на физическото развитие  

и  физическата дееспособност на подрастващите 
 

Карта №………… 

1. Възрастова група:  а/ 11-12 г.  б/ 13-1 4г. 

2. Активно спортува: а/ да  б/ не 
 

Регистриране на физическа дееспособност: 

50 метра 

гладко 

бягане 

(секунди) 

Дълъг скок от 

място с два 

крака 

(сантиметри) 

600 метра 

гладко бягане 

(секунди) 

300 метра 

гладко 

бягане 

(секунди) 

Коремни 

преси до 

отказ 

(брой) 

Хвърляне 

на мека 

топка 

(сантиметри) 

      

 

Регистриране на показатели за физическото развитие:  

Телесна 

маса 

(кг) 

Ръст 

(см) 

Обиколка гърди 

(см) 

Обиколка 

на корем 

(см) 

ВМI 

Максимално 

вдишване 

Максимално 

издишане 

Дихателна 

пауза 

амплитуда 

        

 

Определяне на соматотипа по Шелдън  

(модификация на Хийт-Картър): 

Кожни гънки в 

(мм) 

Диаметри в  

(см) 

Обиколка в  

(см) 

Резултат 

№
 4

 

№
 5

 

 
№

 8
 

№
 1

4
 

Биепикондиларен 

диаметър на 

хумеруса 

Биепикондиларен 

диаметър на 

фемуриса 

Обиколка 

на дясна 

под- 

бедрица 

Обиколка 

на дясна 

мишница 

Е
н

д
о

м
о

р
ф

ен
 

М
ез

о
м

о
р

ф
ен

 

Е
к
то

м
о

р
ф

ен
 

    

       

 

Измерване на физиологични показатели: 

Сърдечна честота 

у/мин. 

Артериално налягане – измерване на три стойности  

през интервал 2 минути / mmHg 

 1-ва 

стойност 

2-ра стойност 3-та стойност Средни 

стойности 

    

Спирометрия 

(милилитри) 

Ръчна динамометрия три измервания 

през  

1 минута
* 

 

 

 

1-во 

измерване 

2-ро 

измерване 

3-то 

измерване 
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