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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

ПРОФЕСИЯ: ИНСТРУКТОР ПО АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  

И СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  

КОД: 813040– 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: АФА, ИНСТРУКТОР, ФИЗИЧЕСКА, АКТИВНОСТ, СПОРТ, УВРЕЖДАНИЯ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

ИНСТРУКТОР ПО АФА (АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ) 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8130401 Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания - четвърта степен на 

професионална квалификация. Обучението е свързано с усвояване на методите за физическата и 

психическа подготовка на хората с увреждания, които практикуват спорт. 

 
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Основната дейност на инструктора по адаптирана физическа активност 

(АФА) и спорт за хора с увреждания е да отговаря за физическата и психическа подготовка на 

хората с увреждания, които спортуват. Целта е повишаване на физическата активност и 

независимост на спортуващите. 

 

• Отговорности и задължения – Изготвя индивидуалния план за развитие на спортните качества 

на лицето с увреждане и проследява цялостната му подготовка, както и участието му в спортни 

прояви. Определя формата на тренировките, тяхната продължителност и честота. 

 

• Възможно работно време – Работното време на инструктора по АФА и спорт за хора с 

увреждания е нормирано.  

 

• Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Инструкторът 

по АФА и спорт за хора с увреждания трябва да умее да използва средствата за гасене на 

пожари и да оказва долекарска помощ при необходимост. Той изпълнява задълженията, които 

произтичат от изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията: 

„Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увдреждания“  

http://www.mon.bg/- ДОС за придобиване на професионална квалификация по професии 
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санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ, както и на вътрешните правила, утвърдени от 

работодателя. 

 

• Полезна информация - Българска параолимпийска асоциация: http://www.paralympic-bg.org/ 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – в спортни клубове, спортни федерации, ученически спортни школи, 
фитнес клубове, центрове за спорт, здраве и рекреация, дневни центрове, центрове за 
социална рехабилитация и интеграция, домове за хора с увреждания, домове за стари хора и 
други организации в публичния, частния и неправителствения сектор, в които се осигурява 
достъп и възможности на хора с увреждания (деца, младежи и възрастни) за избор и 
включване в практикуване на адаптирани двигателни активности и видове спорт с обучително-
тренировъчен оздравителен и рекреационен характер. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Инструкторът по АФА и спорт за хора с 

увреждания трябва да подпомага интегрирането на хора с увреждания, активизирайки техния 

физически дух, и в дейността си да съчетава няколко елемента – социална адаптация и 

терапия, повишаване на физическата активност на лицата и интегрирането им в различни 

групи. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – С разнообразни уреди и съоръжения, екипировка, 

информационни материали и документация в открити и закрити спортни съоръжения – зали, 

стадиони, басейни, фитнес и здравни центрове. 

 

� Възможни контакти – Поддържа професионални контакти с изпълнителни директори, 

мениджъри, рехабилитатори, кинезитерапевти, медицински лица, с поддържащите спортните 

бази, с представители на фирми-производители на спортни уреди, съоръжения и екипировка. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Спорт. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Инструкторът по АФА и 

спорт за хора с увреждания може да упражнява дейността си в спортни клубове, регионални 

информационно-консултативни центрове, училища, рехабилитационни центрове, в системата 

на лични асистенти на хора с увреждания и програмите за социална реинтеграция на хора със 

специални нужди в неравностойно положение. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Инструктор, спортен  

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

квалификация по професията „Инструктор по АФА и спорт за хора с увреждания" могат да 

продължат обучението си за получаване на професионална квалификация по други професии 

от професионално направление „Спорт“. Придобилите степен на професионална 

квалификация по професията могат да продължат образованието си по специалности с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“, „магистър“ в системата на висшето 

образование. 

 

� Полезна информация  -  www.parasportclub.org 
 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – От инструктора по АФА и спорт за хора с увреждания се 

изисква да притежава отлична физическа подготовка, да поддържа добра спортна форма и да 

умее да работи с хора. Необходими са дисциплинираност, наблюдателност и издръжливост 

при продължително физическо натоварване. 

 

• Необходими знания и умения – Организационните умения и уменията за работа в екип са от 

ключово значение за практикуване на професията. 

 

• Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 
придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 
образование за лица, навършили 16 години. 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 – Социална адаптация при хора с увреждания, 

Биомеханични аспекти на движенията и тялото, Спортът в кинезитерапията, Психологически 

основи на АФА и спорт, Параолимпийски игри 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 


