
 

БЪЛГАРСКА АЩАНГА ЙОГА АКАДЕМИЯ 
 

АЩАНГА ЙОГА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КУРС 

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЛИЧНАТА ПРАКТИКА И САМОРАЗВИТИЕ 

200 часа 

Обучението на Ащанга йога  

учители с Ирина Бъчварова ще 

покрие следните тематики: 

 

 Задълбочаване на личната 

практика; 

 Основи на практиката; 

 Банда, дрищи, Уджайи; 

 Специфична постановка в 

Ащанга йога; 

 Анатомия, физиология, био-

механика; 

 Йога философия и история; 

 Крия и пранаяма; 

 Майсор стил нагласяния за 

Началната серия; 

 Персонализиране на практи-

ката за различни ученици; 

 Преподаване на начинаещи, 

водени практики и Майсор; 

 Наблюдение и асистиране в 

редовни практики; 

 Неограничени класове в ша-

лата за периода на обуче-

ние; 

 Целогодишен достъп до 

учебни материали. 

 

ФОРМАТ НА КУРСА 

 

4 интензивни седмици (по 1 на 

всяко тримесечие) 

 

50 допълнителни часа практика и 

преподаване (35 практики), кои-

то могат да се проведат и по 

местоживеене 

 

Домашни задания и тестове 

през цялото време на  

обучението Ви 

 

ЦЕНА: 

 

1590 лв  

При регистрация до 01 септемв-

ри 

 

1880 лв 

При регистрация след 1 септем-

ври 

      Модул 1—09-13 октомври (зимен) 

                     12—16 март (2-а група) 

  Модул 2—08—12 януари (зимен) 

                          25—29 юни (2-а група) 

                     Модул 3—09—13 април (1-а група 

      06-10 август (2-а група) 

                        Модул 4—11– 15 юни (1-а група) 

                        17-21 септември (2-а група) 

 

Развили сме тази програма на обучение след дългогодишен опит в обу-

чението на инструктори както по хата йога, така и Ащанга йога. Прог-

рамата е за всички, които искат да преподават йога, както и да задъл-

бочат личната си практика, знания и опит в Ащанга йога. Предлагаме 

тази програма от 2007 г с цел да подкрепим всички практикуващи в 

стремежа им да култивират вътрешното си израстване и развитие чрез 

редовна и упорита практика, което после да споделят и с други хора. 

 

Този 200+ часов курс е базиран на Ащанга виняса йога Начална серия, 

което дава стабилна основа за който и да е динамичен, виняса-

базиран стил йога, тъй като повечето съвременни стилове йога са въз-

никнали от Ащанга. 

  

Бонус към програмата са многото безплатни учебни материали, които 

сме създали за Вас, както и достъп до всички видео-уроци за целия пе-

риод на обучението Ви. 

 

Обучението е признато международно. Всяка година имаме курсисти 

от целия свят, а обучените от нас инструктори преподават из цяла Евро-

па, САЩ и др. След завършване на курса и успешно дипломиране, 



можете да се регистрирате като RYT 200 към Yoga Alliance Europe. 

 

По време на курса ще анализираме всяка асана в подробности като ще открием основните 

движения, които са универсални алайнмънт техники, приложими към всички асани от всички 

Ащанга серии. Ще изследваме начините да се модифицира  всяка позиция със и без помощни 

средства. Ще се запознаем с противопоказанията за всяка асана, както и с алтернативите да се 

получи същия ефект по друг начин. Ще учим как да преподаваме с тялото си, как да нагласяме в 

асана като наблегнем на разбирането на анатомията, за да става това безопасно. Включили 

сме и солидна пранаяма и мантра подготовка, така че в края на курса да имате една завърше-

на, пълна Ащанга практика. И тъй като йога не е само асани и физически техники, изследваме в 

дълбочина философията на йога, която да прилагаме и в ежедневието си. 

 

За Ирина Бъчварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина се запознава с Ащанга йога през 2002 г, когато попада на семинар на Дейвид Свенсън, 

провеждан в Ню Йорк, където Ирина живее. Тя се влюбва в метода от пръв поглед и след година 

упорита практика, тя изкарва и първото си обучение за Ащанга йога инструктор с Дейвид Свен-

сън. 

 

През 2007 г Ирина се връща в България и отваря Ащанга Йога Шала в родния си град Русе, а годи-

на по-късно започва и обучение на Ащанга йога инструктори, за да подпомогне разпростране-

нието и популяризирането на Ащанга метода в България. През 2011 г е основана и “Българска 

Ащанга Йога Академия”. Оттогава, Ирина е обучила десетки желаещи да се развиват в Ащанга 

йога и повечето действащи инструктори по Ащанга йога в България са нейни възпитаници. Меж-

дувременно, Ирина продължава своето обучение като се връща при Дейвид Свенсън нееднок-

ратно, а от 2015 г. започва обучение и с Манджу Джойс и Дейвид Робсън.  

 

Ирина е завършила НСА и е магистър по физическо възпитание и спорт към Великотърновски 

университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Специализира Анатомия и физиология с насоченост фун-

кционална анатомия на йога.   

 

През 2016 г животът изпраща Ирина в София, където тя открива “Ащанга Йога Шала”, а по-късно 

и Ащанга Йога—София.  

 

Ирина вярва, че йога е обучение за цял живот, обхващащо целия живот.  Тя е убедена, че практи-

ката не свършва когато навиеш постелката си, а включва всичко—как живееш живота си, как вза-

имодействаш със семейство, приятели, обществото и всичко около теб. 

 

 

 



 

Програма за Курса 
 

Курсът включва 4 седмици интензивно обучение, като програмата най-общо е следната: 

 

Понеделник-Петък 

 

08.00—10.00    асана практика* 

10.30—11.30    пранаяма и мантра практика** 

 

* повечето сутрини това е Майсор практика, с една водена практика през седмицата 

** пранаяма ще бъде въведена постепенно 

 

11.30—13.00    ОБЕДНА ПОЧИВКА 

 

13.00—14.30    Лекция на различни тематики: йога философия, “Йога сутрите” на Патан-

джали, чакра системата, йога е ежедневието и др. 

 

14.30—15.00     КРАТКА ПОЧИВКА ЗА КАФЕ/ЧАЙ 

 

15.00—17.00    Асана кухня  

Ще разглеждаме всяка асана от началната серия Ащанга йога подробно: 

 Универсалната постановка на позата; 

 Как да я преподаваме; 

 Как да я нагласяме; 

 Как да я модифицираме; 

 Противопоказания; 

 Виняса система за тази асана; 

 Връзки на тази асана с други от серията и другите серии, 

 И много повече... 

 

Някои от часовете ще бъдат заместени с практикуми и/или изпити, които ще се провеж-

дат по различно време по време на 4-седмичния курс. 

 

18.00—20.30    Наблюдение и асистиране на водещ учител 

 

От втората седмица на обучение от Вас ще се очаква да присъствате в часовете, про-

веждани по график в шалата за да наблюдавате и асистирате на главния учител. Това е 

уникален шанс да добиете повече преподавателски опит по време на обучението си. 

До края на обучението си ще очакваме да проведете и мин 1 водена практика в шала-

та. 

 

В допълнение към ежедневната програма, ще имате домашни задания—теоретични и/

или практически. Програмата е натоварена, ето защо Ви препоръчваме за тези 4 сед-

мици изцяло да се посветите на учене и на йога, като спазвате и разумен ежедневен 

режим на хранене, сън, почивка. 

 

 

 

 

 



 

Често Задавани Въпроси 

 
 

Защо обучението е толкова дълго? 

 

Йога е 1% теория и 99% практика и в същото време, йога е много индивидуален път. Препода-

ването на йога е нещо естествено, което израства от натрупания опит. Именно този опит се 

стремим да Ви дадем, както и достатъчно време знанията по теоретичните дисциплини да 

улегнат. Една година обучение е нищо за йога, която се учи цял живот, но все пак, една година 

дава време да интегрирате наученото в личната си практика без да бързате, а “бавно, бав-

но”, както казваше Паттабхи Джойс. 

 

Разбира се, има хора, които практикуват и се обучават от дълго време и за тях е нашият кра-

тък интензивен курс, отнемащ само 6 уикенда, но за него е необходим наистина  по-солиден 

предварителен стаж в Ащанга йога.  

 

Защо изисквате предварителен опит и защо очаквате от нас да асистираме във вашите 

класове, освен самото учене? 
 

По принцип, по същите причини като по-горе. За годините, в които обучаваме инструктори, 

сме се убедили, че “бързата работа е срам за майстора” Който влага екстра-време в обуче-

нието си става по-добър учител, а с една-две проведени от вас практики едва ли ще станете 

добър учител. Както като практикуващи, така и като инструктори, всичко е опит. Като шала, в 

която бихме наели само опитни инструктори, смятаме, че е честно да предложим и обуче-

ние, което да ви даде този опит. 

 

4 седмици не са малко, ще трябва да си вземам отпуски. Защо да го направя?  

 

За йога винаги е препоръчително да си отделите време и да се посветите САМО на обучени-

ето си за дадения период. Това е идеята и на ашрамите...Признайте си, че в ежедневието си, 

едва ли успявате да отделите необходимото време за качествена практика, която винаги е ня-

как-си претупана и натъпкана сред останалите Ви ангажименти. Напредъкът в йога е много 

труден без учител, а Вие самите желаете да бъдете такъв...Дисциплината би трябвало да за-

почва с Вас самите. Ако не сте готови да отделите само 4 седмици, какъв учител може да бъ-

дете? Курсът Ви дава структура на само-обучението Ви и подкрепа от учител, а това е изклю-

чително ценно. 

 

Как е организирано само-обучението ми у дома в периодите между практическите седми-

ци? 

 

Ще получите много материали за четене и домашни задания, които трябва да изпълните. Ня-

кои от тях са тестове, други са въпроси за рефлексия...тези последните няма да четем под-

робно, защото може да са много лични, но ще държим да видим, че сте отделяли време на 

само-подготовката си.  Може да планирате тази домашна работа според ангажиментите си, 

но ние препоръчваме да правите по малко всеки три месеца, за да поддържате фокуса си 

върху обучението си, за да стане йога част от израстването ви и да не се превърне в механич-

но зубрене и писане на домашни в последния момент. 

 



Кога трябва да направя допълнителните практики? 

 

По всяко време на обучението си извън тези 4 седмици. Изискваме 35 практики допълнително, 

освен тези, включени в обучението Ви, но тъй като имате специална ученическа отстъпка за ре-

довните ни класове за целия период на обучението си (1 год), това няма да е толкова трудно. 

Можете да направите и повече практики, разбира се, стига да Ви позволява времето и анга-

жиментите. Ако не сте от София, тези практики може да са с други учители в други градове, 

преподаващи автентична, традиционна Ащанга йога.  Така за целия период на обучение ще 

ви се съберат около 100 практики (лична практика и асистиране), което е нищо за една цяла 

година. Надяваме се, че няма да се ограничите с тях, разбира се. 

 

Може ли да се запиша на този курс, ако нямам установена традиционна лична Ащанга 

практика? 

 

4-седмичният курс е това, което казва—интензивен. Ето защо, наистина препоръчваме вече да 

имате стабилна Ащанга практика поне от 6 мес преди да се запишете или в друг динамичен 

стил йога поне от 1 година. Ако тепърва започвате в Ащанга или не сте практикували никога 

Ащанга, ще изгорите още по средата на курса от многото информация и интензитета на 

практиката. В Ащанга се навлиза постепенно и това постепенно трябва да е станало още 

преди курса. Освен това, част от домашните задания са свързани и със запаметяване на пос-

ледователността асани, наименованията им, броя виняси, а това се учи най-лесно като се 

практикува редовно с учител. Ето защо, ако не практикувате Ащанга в момента, а искате да 

изкарате този курс препоръчваме Ви да започнете да практикувате и да имате поне 3-6 месе-

ца редовна практика преди да се запишете. 

 

Колко време се учи анатомия, асана, пранаяма и др? 

 

Регистрирани сме към Йога Алайънс International и броят часове отговаря на техните изисква-

ния, които можете да видите на  www.yogaalliance.in или на www.yogaalianceeurope.net 

 

Трябва ли да искам да стана инструктор, за да се запиша? 

 

Добър въпрос и отговорът е разбира се, че не! Защото на първо място всички сме ученици 

преди да станем учители и оставаме ученици завинаги! Можем да преподаваме само онова, 

което сме изпитали като ученици. Затова наричаме курса си “Само-развитие и задълбочава-

не на личната практика”,освен преподавателски. Да се посветиш 4 седмици на 8-часово изу-

чаване на йога ще допринесе много за личностното Ви израстване. Курсът не е заместител на 

редовната ви ежедневна практика, разбира се, но и нищо не може да се сравни с интензи-

вен курс като този. 

 

 

 



Инструкции за записване 

 
Кандидатите за този курс трябва да са практикували мин 1 година Ащанга йога или друг вид йо-

га 2-3 години. Ако не сте запознати с практиката или не сте сигурни на какво ниво сте, молим Ви 

да дойдете в Шалата и да вземете няколко практики предварително, за да можем да преценим 

нивото Ви на развитие и да Ви дадем препоръките си. 

 

Ако практикувате сериозно и се интересувате от този интензивен курс, не се колебайте да гово-

рите с нас и да получите съвет дали курсът е за вас: yogashala@abv.bg 

 

Записването и местата в групите са ограничени, ето защо Ви съветваме да се запишете в пери-

одите на  “Ранно записване”. Може да приемем записвания и в последния момент, ако са ос-

танали места в програмата. През 2017 г ще се проведат ДВА курса—условно 1 и 2 група. Не се 

допуска  минаване в другата група, за да изкарате по-бързо курса  си, освен ако нямате нало-

жителни причини (болест, продължително отсъствие от страната и др) и то само, ако материаът, 

който се покрива съответства на вашия прогрес. 

 

За  “Супер—ранно записване” и цена на курса от 980 лв, трябва да се регистрирате не по-

късно от 1 септември за 1 група и 01 декември за 2-а група. Регистрацията  включва да ни изп-

ратите попълнената Молба-декларация и мин 500 лв депозит.  Останалата сума може да издъл-

жите на една или няколко вноски до 1-и март / 1-и юни  2018 г. 

 

За редовната цена от 1250 лв трябва да се регистрирате не по-късно от 15 септември—1-а гру-

па и 01февруари—2-а група. Регистрацията включва да ни изпратите попълнената Молба-

декларация и мин 900 лв депозит.  Останалите 1700 лв може да издължите на една или няколко 

вноски до 1-и март 2018 г. 

 

Тези цени включват Учебното ръководство на Българска Ащанга Йога Академия, “Моята Ащан-

га” , безплатни учебни материали по учебните дисциплини онлайн и целогодишен достъп до 

учебните ни видео-уроци.  

 

Напътствия и някакви предварителни задания ще получите като се регистрирате или в началото 

на курса.  

 

Депозитите са невъзвръщаеми, независимо дали ще започнете обучението си или не. Можете 

да използвате заплатен депозит за следващ курс. 

 

Веднъж като започнете курса, можем да ви върнем останалите заплатени суми до 2-та седми-

ца от курса Ви. Веднъж като започне втората Ви седмица, никакви суми не се връщат. 
 
 

mailto:yogashala@abv.bg?subject=200%20TT%20Intensive


До 
 

„Българска Ащанга Йога Академия” 
 
 
 
 

МОЛБА - ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Попълването на молбата не Ви гарантира място в желания от Вас курс. За да си запа-

зите място е ноебходимо да сте заплатили таксата за регистрация (200 лв) или поне 

50% от стойността на курса 

 

Всички полета за задължителни 

 

 

 

 

Трите имена: ………………………………………...................................................................................... ……….. 
 
 
Дата на раждане: ...............................................         Място на раждане: ..................................................... 
 
 
 
ЕГН: ...................................................................................Възраст: .......................................................................... 
 
 

Желан курс: ............................................................................................................................................................. 

Дата на курса: ………………………………………………………………………………………………………………  

тел. .................................;   e-mail........................................................; сайт ..........................................................  

Години редовна практика:………………….Стил/метод:………………………………….……………………….. 
 
Защо записвам този курс:…………………………………………………………………………………………….... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Професия: ………………………………………………Образование:……………………………………………….. 
 
 
ПРАКТИКА: 
 
Как бихте описали здравето си?......................................................................................................................... 
 
Какви предизвикателства срещате в практиката си? ……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Колко пъти в седмицата практикувате?.....................Имате ли домашна практика? ……………………… 
 
Кои са учителите Ви (минали и сегашни)? …………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Кажете ни малко за пранаяма практиката си (практикувате ли пранаяма, кои техники, от кога, с кого 
сте ги учили и т.н.)……………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

СНИМКА 



Имате ли опит с медитацията? ……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Кое в йога Ви затруднява най-много и защо? ………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Това първото Ви  обучение ли е? Ако не, изредете останалите (къде, с кого)…………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Преподавате ли в момента йога? Ако да, къде и от колко време? ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Планирате ли да преподавате след този курс?  ………………………………………………………………………… 
 
Какво очаквате от този курс? Как считате, че ще израснете? ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
РЕГИСТРАЦИЯ И ПЛАЩАНЕ 
 
Регистрирам се за: 
 
 
…..Ранно записване на цена от 1350 лв до 15 септември / 01 февруари 
 
…..Редовно записване на цена от 1550 лв до 1 октомври / 01 март 
 
Прилагам: 
 
…...Разписка за внесена ПЪЛНА СУМА за курса 
 
…...Разписка за ДЕПОЗИТ  от …………. лв 
 
Всички депозити са невъзвръщаеми. Сумите за доплащане могат да бъдат внесени на няколко вноски 
най-късно до 10 януари. Можете да се откажете от курса след първата седмица, но не по-късно от вто-
рата. След като започне втората седмица от обучението Ви, никакви сума не подлежат на връщане.  
Можете да продължите следващата година или със следваща група. 
 
Заявявям, че съм прочел и приемам условията за записване и завършване на курс към Българска 
Ащанга Йога Академия, Кодекса по етика и при осъществяване на евентуалната си преподавателска 
дейност ще спазвам етичните и морални норми на поведение за йога-преподаватели и с действията 
си няма  да увреждам престижа на Сдружение „Българска Ащанга Йога Академия” като негов възпита-
ник. 
 
 
Приемам, че датите и/или формите на обучението ми подлежат на промяна от Академията, за което 
ще бъда предварително известен/а и новите евентуални промени ще бъдат съгласувани с мен. 
 
 
 
 
 
........................... г. С уважение: ..................................... 
 
/дата/      /подпис/ 


