
 

 
СПОРТ  

 

СПОРТЕН МАСАЖИСТ 

1 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: СПОРТЕН МАСАЖИСТ  

КОД: 813060– 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, МАСАЖ 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

НЯМА 

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8130601 Спортен масаж – четвърта степен на професионална квалификация. Обучението е 

свързано с усвояване на методите за прилагане на масажни процедури.  
 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Спортният масажист прилага техниките на спортния масаж за отделните 

части на човешкото тяло. Той изпълнява разновидностите на спортния масаж като спазва 

изискванията за показания и противопоказания, комбинира различни масажни методи за 

подобряване на психо-физическото състояние на спортуващите. 

 

• Отговорности и задължения – Спортният масажист проучва и анализира информацията, 

свързана с предпочитанията, психо-физическите особености и здравословното състояние на 

спортуващите, кандидати за включване в масажни програми. Разработва концепции за 

структурата и насочеността на масажната програма. Съобразява изпълнението на масажа с 

възрастта, пола, вида спорт и спортния стаж. 

 

• Възможно работно време – Работното време е нормирано, но поради спецификата на 

дейността се налага работа в почивни и празнични дни или с удължено работно време, като 

трудът и възнаграждението се регламентират съобразно действащото в страната трудово 

законодателство.  

 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Спортен масажист“ http://www.mon.bg/- ДОС за придобиване на професионална 
квалификация по професии 
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• Възможни правила и нормативи, които задължително трябва да се спазват – Спортният 

масажист изпълнява задълженията, които произтичат от изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и на здравните изисквания към обектите с 

обществено предназначение по смисъла на § 1, т.9, буква „б“, буква „в“, буква „г“, буква „е“, 

буква „л“, буква „о“ и буква „п“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, както 

и на вътрешните правила, утвърдени от работодателя. Преди да пристъпи към изпълнение на 

професионалните си задължения, спортният масажист преминава основен инструктаж по 

здравословни и безопасни условия на труд и по опазване на околната среда, за оказване на 

първа помощ, за противопожарна безопасност и борба с пожари, лична безопасност и 

обществени отговорности. 

 
• Възможни контакти – Практикуващият професията работи с хора, занимаващи се със спорт 

(инструктори, треньори, спортисти). 

 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Възможности за работа – Лицата, придобили четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Спортен масажист", могат да работят във всички спортни 

организации, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-

административна дейност по един или няколко вида спорт. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Необходимо е познаване и прилагане на 

адекватни масажни техники за лица с различни специфични потребности, умело боравене с 

масажните апарати и осъществяване на водолечебни и парни процедури за релаксация и 

възстановяване на спортуващите. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Спортният масажист използва и прилага масажните 

похвати върху различните части на тялото, борави с масажните апарати, подбира и прилага 

необходимите препарати за масаж. 

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Практикуващият спортен масаж трябва постоянно да 

разширява познанията си за различни специализирани (рефлекторни, източноазиатски и др.) 

масажни методи. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Спорт 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира  – В спортни и фитнес клубове, 

спортни федерации и национални спортни организации, които осъществяват тренировъчна, 

състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и 

туристически дейности, развиват и популяризират физическото възпитание, спорта и туризма. 

Могат да работят и във фирми, предлагащи спортни и туристически услуги, на кораби за 
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круизен туризъм, където има условия за провеждане на спортни активности, в хотели, както и 

на други подходящи места, които се занимават с организиране на различни видове спортни 

дейности. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Масажист 

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Спортен масажист" могат да продължат обучението си за 

придобиване на професионална квалификация по други професии от професионално 

направление „Спорт“.  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

• Необходими личностни качества – Спецификата на дейността и условията на труд изискват от 

спортния масажист да бъде дисциплиниран, лоялен, наблюдателен, издръжлив при 

продължително физическо и психическо натоварване, отговорен, с нагласа за точно 

изпълнение на инструкции и указания, да използва съвременна специализирана литература и 

информационни технологии. Спортният масажист трябва да умее да работи в екип, да 

притежава добри комуникативни умения и умения да решава конфликти. При необходимост 

трябва да умее да оказва първа помощ и да използва средствата за гасене на пожари.  

 

• Необходими знания и умения – Спортният масажист трябва да притежава умения за работа в 

екип и за ефективна комуникация. 

 

• Изисквана степен на образование – Изискванията за входящото минимално образователно 

равнище за лица, навършили 16 години са 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. 

 

• Видове предмети, които се изучават – Специфична подготовка по всички части на масажа, 

Кинезитерапия, Здравни и етични аспекти в заниманията със спорт, Спортна медицина и 

долекарска помощ при спортна травма и др. 

 

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

– теория на професията и практика на професията. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 


