
     

Тренировъчна 
програма  
ниво 2

Тренировъчната програма е 
подходяща за хора 

изкарали резултат от теста 
за моментно физическо 
състояние за ниво 2


Валери Ставрев 
Силово-кондиционен треньор
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ВАЖНО!

www.fitriders.net не носи отговорнст при травми и контузии от упражненията! Ако не сте 
сигурни в правилното изпълнение на техниката или имате друг проблем свързан с 

програмата, моля свържете се с нас. Така ще можем професионално и безопастно да 
решим вашият казус!

КОНТАКТ

mailto:contact@fitriders.net
http://www.fitriders.net


➡Това е три месечна програма подходяща за хора, които имат опит с физическата подготовка и 
тяхното моментно физическо състояние е добро. 


➡Тя е разделена на два типа тренировки: анаеробна и аеробна. 


➡Анаеробните упражнения са с по- малък обем и по- висока интезивност. 


➡Аеробните упражнения са в средните кардио зони.


➡Това помага за по- доброто изграждане на силова- издръжливост и бързина! Предпазва тялто ви 
от контузии! И е добра база за преминаване към по- сложни упражнения!

Какво представлява (ниво 2)?
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Какви резултати да очаквам след успешно завършване на програмата?
✓По- добър мускулен тонус по време на каране!


✓По- малко умора по време на каране!


✓Повече сила!


✓Повече издръжливост!


✓По- добра подвижност на ставите!


✓Отшумяване на болки в различни части на тялто (кръст, рамене, колене, лакти, китки и др.)!


✓Превенция от възпаления и контузии по време на каране!


✓Подобряване на личните резултати в карането!


✓Визуална промяна на тялото и стойката по време на каране!




Първи тест за моментно физическо състояние 
 

АКО ВЕЧЕ СТЕ НАПРАВИЛИ ТЕСТА ВЕДНЪЖ, ЗАПИШЕТЕ РЕЗУЛТАТА И ПРЕМИНЕТЕ 
НАПРЕД! 

ТЕСТ МЪЖЕ
ТЕСТ ЖЕНИ
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http://fitriders.net/personal-condition-women/
http://fitriders.net/personal-condition/


Месец 1- седмица 1
Ниво 2
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Как да определим тежестите или времето 
(според упражнението) с които да работи по 

време на програмата? 
➡ Загрявка преди упражнение  
✓ По желание, всеки който има нужда преди серия може да прави една загряваща серия с 30/40% от 

максималната тежест с която изпълнява упражнението. Тя не се брои към работните серии. 

➡ Силова част 
✓ Всеки път когато правите ново упражнение от програмата, започнете с тежест с която може да направите поне 

10 повторения. Използвайте тази серия за опознаване на техниката на изпълнение. Всяка следваща серия 
качвайте килограмите или времетраенето, докато успеете да направите серия с едно повторение аванс от броя 
повторения записани в програмата. Това е вашата работна тежест. 

✓ На всяко упражнение на което успеете да направите всички серии с една и съща тежест с добра техника, при 
следващата тренировка добавете по 2.5кг 

➡  Упражнения за време 
✓ Ако не успявате да издържите времето което е записано в програмата, правете упражнението до отказ без това 
да влиае на техниката на изпълнение. 

➡ Интервали 
✓При интервалите най- важният фактор е темпото на изпълнение! Регулирайте темпото за да изкарате 
упражненията до край. Нито много бавно, нито прекалено бързо!  

➡Супер серии 
✓ Това са упражнения които се изпълняват едно след друго без почивка. Те са описани с един и същи цвят в 

програмата. 
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Седмица 1 - Ден 1 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 1
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторения  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 
Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни набирания 6 6 6 6 90

Заден клек 6 6 6 6 90

Сгъване и преса 6 6 6 6 90

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 90

Интервали 8 рунда на упражнение
Бърпии (колене>таз>гърди) - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Така следващата седмица ще 

знаете от какви тежести да започнете упражненията.  
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14
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Седмица 1 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 2

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s
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Седмица 1 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 3
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори (дръжки) 8 8 8 8

Ходещи напади 6 6 6 6

Хоризонтални набирания 8 8 8 8

Румънска Тяга 6 6 6 6

Интервали 8 рунда на упражнение
Усукващи V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
Клек подскок - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Така следващата седмица ще 

знаете от какви тежести да започнете упражненията.  
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
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Седмица 1 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 4

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 1- седмица 2
Ниво 2
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Седмица 2 - Ден 1 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 5
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни набирания 6 6 6 6 90

Заден клек 6 6 6 6 90

Сгъване и преса 6 6 6 6 90

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 90

Интервали 8 рунда на упражнение
Бърпии (колене>таз>гърди) - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
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Седмица 2 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 6

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s
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Седмица 2 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 7
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори (дръжки) 8 8 8 8

Ходещи напади 6 6 6 6

Хоризонтални набирания 8 8 8 8

Румънска Тяга 6 6 6 6

Интервали 8 рунда на упражнение
Усукващи V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
Клек подскок - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 8

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 1- седмица 3
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet EstТренировъчна програма ниво 1 (начинаещи)02

Седмица 3 - Ден 1 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 9
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни набирания 6 6 6 6 90

Заден клек 6 6 6 6 90

Сгъване и преса 6 6 6 6 90

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 90

Интервали 8 рунда на упражнение
Бърпии (колене>таз>гърди) - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 10

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 11
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори (дръжки) 8 8 8 8

Ходещи напади 6 6 6 6

Хоризонтални набирания 8 8 8 8

Румънска Тяга 6 6 6 6

Интервали 8 рунда на упражнение
Усукващи V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
Клек подскок - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 12

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 1- седмица 4
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 1 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 13
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни набирания 6 6 6 6 90

Заден клек 6 6 6 6 90

Сгъване и преса 6 6 6 6 90

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 90

Интервали 8 рунда на упражнение
Бърпии (колене>таз>гърди) - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 14

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 15
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 1  Повторени
я  Серия 2 Повторения  Серия 3 Повторения  Серия 4 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори (дръжки) 8 8 8 8

Ходещи напади 6 6 6 6

Хоризонтални набирания 8 8 8 8

Румънска Тяга 6 6 6 6

Интервали 8 рунда на упражнение
Усукващи V коремни преси - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

3 мин почивка
Клек подскок - 20 сек упражнение / 20 сек почивка

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. Ако изпълните всички серии с 

една и суща тежест, следващата тренировка на това упражнение добавете още 2.5кг. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно по едно.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. След като завършите 

първото упражнение, починете 3мин и преминете към следващото упражнение. 
 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. За максимално добра 
техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=e2NYAjaF3HY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 4 (Фокус издръжливост)

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 2х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Втори тест за моментно физическо състояние 

Дойде време да видим дали тренировките дават резултат.  
Изпълнете теста отново и сравнете резултата с предишният път!

ТЕСТ МЪЖЕ
ТЕСТ ЖЕНИ

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

http://fitriders.net/personal-condition/
http://fitriders.net/personal-condition-women/


Месец 2- седмица 1
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 17
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6 90сек

Заден клек 6 6 6 6 6 90сек

Сгъване и преса 6 6 6 6 6 90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1  - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 18

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 19
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8 90сек

Ходещи напади 6 6 6 6 6 90сек

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8 90сек

Румънска Тяга 6 6 6 6 6 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1  - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 20

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 2 серии по 20мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 2- седмица 2
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 21
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6 90сек

Заден клек 6 6 6 6 6 90сек

Сгъване и преса 6 6 6 6 6 90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 22

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 23
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8 90сек

Ходещи напади 6 6 6 6 6 90сек

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8 90сек

Румънска Тяга 6 6 6 6 6 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 24

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 2- седмица 3
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 25
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6 90сек

Заден клек 6 6 6 6 6 90сек

Сгъване и преса 6 6 6 6 6 90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 26

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 27
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8 90сек

Ходещи напади 6 6 6 6 6 90сек

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8 90сек

Румънска Тяга 6 6 6 6 6 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 28

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 2- седмица 4
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 29
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6 90сек

Заден клек 6 6 6 6 6 90сек

Сгъване и преса 6 6 6 6 6 90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 30

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 31
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8 90сек

Ходещи напади 6 6 6 6 6 90сек

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8 90сек

Румънска Тяга 6 6 6 6 6 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията едно по едно, като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка между 

тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 32

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х15 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 60/70% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Трети тест за моментно физическо състояние 

Дойде време да видим дали тренировките дават резултат.  
Изпълнете теста отново и сравнете резултата с предишният път!

ТЕСТ МЪЖЕ
ТЕСТ ЖЕНИ

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

http://fitriders.net/personal-condition/
http://fitriders.net/personal-condition-women/


Месец 3- седмица 1
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 33
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6 90сек

Заден клек 6 6 6 6 6 90сек

Сгъване и преса 6 6 6 6 6 90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1  - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 34

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 35
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8 90сек

Ходещи напади 6 6 6 6 6 90сек

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8 90сек

Румънска Тяга 6 6 6 6 6 90сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 1  - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 36

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 3- седмица 2
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 37
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6

90сек
Заден клек 6 6 6 6 6

Сгъване и преса 6 6 6 6 6
90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2  - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 38

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 39
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8

90сек
Ходещи напади 6 6 6 6 6

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8

90сек
Румънска Тяга 6 6 6 6 6

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 2  - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 40

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 3- седмица 3
Ниво 2



01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 41
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6

90сек
Заден клек 6 6 6 6 6

Сгъване и преса 6 6 6 6 6
90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3  - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 42

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 43
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8

90сек
Ходещи напади 6 6 6 6 6

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8

90сек
Румънска Тяга 6 6 6 6 6

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 3  - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 44

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Месец 3- седмица 4
Ниво 2
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Седмица 4 - Ден 1 (Фокус Силова-Издръжливост) - Тренировка 45
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Негативни 
набирания 6 6 6 6 6

90сек
Заден клек 6 6 6 6 6

Сгъване и преса 6 6 6 6 6
90сек

Планк с тежест 60сек 60сек 60сек 60сек 60сек

Интервали 14 рунда (комбинация)

Бърпии (колене>таз>гърди) -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

V коремни преси - 

  Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=72ocVfW4vjs&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=UT8j2-M2h94
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=XUfeOSC59V4&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=d64MqMK_KOQ&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=M_tM0AGqvrI&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR
https://www.youtube.com/watch?v=htkHV-6vuxo&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=14


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4  - Ден 2 (Фокус издръжливост) - Тренировка 46

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4 - Ден 3 (Фокус силова - издръжливост) - Тренировка 47
Ставна загрявка

Упражнение  Серия 
1  Повторения  Серия 

2 Повторения  Серия 
3 Повторения  Серия 

4 Повторения  Серия 
5 Повторения 

Почивка

Видео Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време Кг Време

Лицеви опори 
(дръжки) 8 8 8 8 8

90сек
Ходещи напади 6 6 6 6 6

Хоризонтални 
набирания 8 8 8 8 8

90сек
Румънска Тяга 6 6 6 6 6

Интервали 14 рунда (комбинация)

Усукващи V коремни преси -
 20 сек упражнение / 20 сек почивка

Клек подскок 

    Силова част:  
✴ Изпълнете упражненията по двойки (цветове), като спазвате реда, сериите, повторенията/времето и времето за почивка 

между тях.  
✴ Запишете тежестите на всяка серия. 
✴ Започнете всяко упражние от леко към по- тежко за да намерите вашата работна тежест. В този месец в силовата час то  

от програмата е добавена още една 5 серия. 
Интервали: 

✴  Вземете устройство с хронометър или използвайте подходяща апликация за вашият телефон.  
✴ Упражненията се изпълняват едно след друго с 20сек почивка между тях.  
✴ Сериите са 8, повторенията са максимален брой за 20сек, почивката е 20сек между сериите. 

 
Целта на тази тренировка е опознаване на упражненията и сверяване на тежестите. Ако неможете да изпълните 
упражненията с тежестите от предходния месец, намалете с 2.5кг!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=s-6qgfqRHQw&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CsIO0YwkNxA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=1G-SjLwveJM&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=Xny_7GOP1EA&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=_nXLoErLOsg&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=mDywwqURCas&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=Ehvk5xU-0Ts&list=PL7Dk5HNw-vMmNsW276aDCsELn2V46qDBR&index=18


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Седмица 4  - Ден 4 (Фокус издръжливост) - Тренировка 48

Упражнение 
Видео Време Кардио зона

Ставна загрявка 5 мин

Динамичен стречинг 10 мин

Кардио упражнение (по избор) 3х20 мин 70/80% от максималният ви пулс

Стачичен стречинг 10 мин

✴  Започнете тренировката с 5мин ставна загрявка.  
✴ След това преминете към упражненията за динамичен стречинг 10мин.  
✴ За основната част на тренировката изберете аеробно упражнение, което ви е най-удобно и достъпно за 

изпълнение (бягане, бягане на пътека,въртене на колело, въртене на тренажор и др.п.)  
✴ Изпълнете 3 серии по 15мин с максимален пулс 70/80% от максималният ви и почивка между тах от 5мин. 
✴  За финал разтегне мускулите на цялот тяло с статичен стречинг за 10мин.  
✴ За максимално добра техника на изпълнение използвайте линковете с видеа на имената на 

упражненията!

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

https://www.youtube.com/watch?v=LtordVKJYCw&list=PL7Dk5HNw-vMlbrwhqD4Xkcx8rIW4aTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=mQmO1swA8og&t=21s


Ниво 2

Поздравления, 
Вие успешно завършихте 



Четвърти тест за моментно физическо състояние 

Дойде време да видим дали тренировките дават резултат.  
Изпълнете теста отново и сравнете резултата с предишният път! 

ТЕСТ МЪЖЕ
ТЕСТ ЖЕНИ

Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02

http://fitriders.net/personal-condition-women/
http://fitriders.net/personal-condition/


01 Etiam Sit Amet Est01 Etiam Sit Amet Est

Честито! Вие завършихте успешно 2 ниво. Ако 
сте били стриктни с изпълнението на 

тренировките и резултатите от теста са се 
подобрили, вече може да преминете към ниво 3. 
Там ви очакват нови и по-трудни упражнения, 
които ще надрградят сегашната ви физическа 

форма. Успех!

Валери Ставрев

       Треньор


Тренировъчна програма ниво 2 (напредващи)02
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