
Владимир Искров е роден в София, България. На 12 годишна възраст започва да 
играе баскетбол в баскетболен клуб „Левски“, с който печели шампионска титла и 
няколколко втори и трети места в шампионатите за подрастващи. В продължение 
на две години е част от най-успешния национален отбор за подрастващи.  
Започва треньорското си обучение по баскетбол в НСА „Васил Левски“, където 
освен треньорска диплома придобива и диплома за учител по физическо възпита-
ние. Завършва успешно и кинезитерапия. Магистърската му степен е на тема 
спортната психология, а по късно развива магистърската си теза в докторска. 
Темата е насочена в посока анализиране на груповите процеси и състезателната 
реализация в баскетбола, т.е. „Как отборният климат, сплотеността, колективната 
ефективност и лидерството влияят на спортните постижения.” Паралелно с 
обучението си в България, успешно завършва и най-престижния треньорски 
баскетболен курс в Европа - FIBA Europe Coaching Certi�cate. 
През 2015г. е избран и става първият българин, който взима участие в треньорския 
курс International Coaching Aapprenticeship in Basketball. Програмата му дава 
възможност в продължение на 45 дни да бъде част от баскетболната програма на 
Lehigh University Bethlehem, PA, USA.
     Паралелно с квалификациите, които придобива в последните 10 години, успява да намери баланс между теория 

и практика. Пет години работи за отбора на „Левски“ като треньор където му е поставена задачата да развива 
баскетбола в град Габрово.  С габровския отбор „Чардафон Орловец“ постига два значими резултата - вице-шам-
пион за юноши и бронзов медалист за младежи. След което получава предложение за работа в Ирландия, като 
главен треньор на N.A.B.A (North Atlantic Basketball Academy). Когато се прибира в България на база придобития 
опит и контакти в чужбина решава да реализира проекта International Basketball Camp (IBC). Основната цел на IBC 
е предоставяне на възможност за развитие на млади талантливи баскетболисти в чужбина. 
       Редица изявени треньори от САЩ и Европа идват в България, за да търсят и обучават баскетболни таланти.
Toй е основател и главен треньор в спортен клуб „Усмивка“, основан 2012 година. Мисията на клуба е: Утвърждава-
не на здравословния начин на живот и подобряване на здравето, физическата дееспособност, психическото 
състояние и дълголетие на нацията, чрез системна физическа активност, спорт за всички и социален туризъм.
Успява да съчетае работата и развитието си като треньор с личният си живот. През 2013 година сключва граждан-
ски брак, а през 2016 става щастлив баща на дъщеря. 
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