
 

 
СПОРТ  

 

ТРЕНЬОР 

1 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: ТРЕНЬОР  

КОД: 813030– ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА   

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 5  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА  

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА -  5 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „СПОРТ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СПОРТ, ТРЕНЬОР 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

ТРЕНЬОР 

HTTP://WWW.MON.BG/ -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8130301 По вид спорт - четвърта степен на професионална квалификация. Провежда се обучение 

по един вид спорт. 
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Основната задача на треньора е чрез тренировъчни занимания да 

подготви, възпита и доведе спортистите до високи постижения или победа по време на 

състезания. Трите съществени страни в дейността на треньора са: подбор на перспективни 

спортисти, учебно-тренировъчен процес (спортна тренировка) и участие с подготвените от 

него спортисти в състезания от определен спортен календар (регионален, национален, 

международен). 

 

• Отговорности и задължения – В трудовата си дейност използва и създава определени 

средства и методи на тренировка: физически упражнения, игри, различни видове спорт, дава 

знания, изгражда двигателни умения и навици. 

 

• Възможни взаимоотношения при изпълнение на професията – Треньорът контактува със 

състезатели, ръководители на спортните организации, колеги, спортни лекари, 

рехабилитатори, масажисти, методисти, хора от поддържането на спортните съоръжения, 

спортни организатори, съдии по време на състезания, представители на медиите и други.  

 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Треньор“ http://www.mon.bg/- ДОС за придобиване на професионална квалификация по 
професии 
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• Правила и нормативи, които трябва да се спазват – Треньорът по вид спорт осъществява 

своята дейност в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта и 

подзаконовите му нормативни актове. Правоспособност по професията се придобива 

съгласно Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията 

на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.).  

• Полезна информация - http://bgathletic.com/new.php?id=10669 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Може да се реализира в спортни клубове, които развиват и 

осъществяват професионален спорт (акционерни дружества) – професионални спортни 

клубове, или в сдружения с нестопанска цел – професионални спортни клубове. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Треньорът трябва да може да преценява 

правилно силните и слабите страни на своите състезатели. Да им помага да развият 

потенциала си, като в същото време отделя достатъчно време, за да им помага да преодолеят 

слабостите си. 

 

� Специфика на ресурсите, с които се работи – Със специфични за неговия спорт съоръжения, 

уреди, тренажори, екипировка на състезателите. Работната среда, характерна за треньорската 

професия, са всички спортни терени, съоръжения и места, където може да се води 

тренировъчна дейност и се провеждат състезания. Тази среда е специфична за конкретен вид 

спорт: стадиони, басейни, ледени площадки, писти, зали, спортни комплекси, фитнес салони и 

т.н. 

 

� Полезна информация: Българска треньорска школа по футбол: http://www.bfcs.bg/ 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Треньорът упражнява дейността си в сферата на спорта. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – В спортни организации, 

клубове, дружества, асоциации, федерации, училища, фитнес салони, туристически центрове 

(морски, планински, зимни). 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Треньор 

• Инструктор, спортен 

• Помощник - треньор 
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� Възможности за кариерно развитие – Придобилите четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Треньор" могат да продължат обучението си за придобиване на 

професионална квалификация по други професии от професионално направление „Спорт“.  

 

� Професионални сдружения и организаци – Българската треньорска школа по футбол 

(http://www.bfcs.bg); Федерации по различни видове спорт  
 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – За успешното изпълнение на задълженията си, треньорът 

трябва да притежава спортен дух и да бъде в добро физическо здраве. Необходими са 

способност за наблюдение, анализ и ръководене на спортистите и представяне на идеите, чрез 

движение. 

 

• Необходими знания и умения – Практикуването на професията изисква добри организационни 

способности и умения за работа в екип, за бързо вземане на решение и за мотивиране на 

другите. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

образование. Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински 

документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна. 

 

• Къде може да се усвои – В професионални колежи. 

• Учебни предмети, които се изучават – Теория и методика на физическото възпитание и на 

спортната тренировка, Специфична физическа, техническа и тактическа подготовка по 

съответния вид спорт, Основни техники в съответния вид спорт, Спортна медицина ,Спортна 

психология и др. 

• Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 

 


