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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА   

 

ПРОФЕСИЯ: ИНСТРУКТОР ПО ЕРГОНОМИЯ  

КОД: 813070– 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: ИНСТРУКТОР, ЕРГОНОМИЯ, ПОСТУРАЛНА, СПОРТ, СПОРТНА, 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДАДЕНАТА ПРОФЕСИЯ:  

НЯМА  

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

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8130701 Спортна ергономия – четвърта степен на професионална квалификация. Обучението е 

свързано с овладяване на приложението на принципите на ергономията в спортната дейност. 

 

8130702 Постурална ергономия – четвърта степен на професионална квалификация. Направление в 

ергономията, занимаващо се с оценяване и оптимизиране на телодържанието с оглед 

профилактика и корекция на гръбначни изкривявания, болки в гърба и долните крайници, 

нарушения в походката, падания и други здравни проблеми, породени и обусловени от 

неправилна телесна стойка. 

 

8130703 Професионална ергономия – четвърта степен на професионална квалификация. Специфика 

на обучението е овладяване на възможностите за оптимизиране на системата “човек – машина – 

работна среда” (приспособяване на трудовия процес, условията на труд и работната среда: 

микроклимат и пространство, работна поза, съответваща на физиологичните и психични 

възможности на човека). 
 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА  

 

• Основни дейности – Основните трудови дейности на инструктора по ергономия са: 

определяне състоянието на клиента; превенция на нарушенията и отклоненията в двигателния 

апарат; адаптация на и към обкръжаващата среда; извършване на спортни и лечебни масажи; 

изготвяне и провеждане на програми с физически упражнения за тренировъчни и 

възстановителни занимания. 

 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Инструктор по ергономия“ http://www.mon.bg/- ДОИ за придобиване на професионална 
квалификация по професии 
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• Отговорности и задължения – Отговорностите на инструктора по ергономия зависят от 

сферата, в която работи (здравеопазване, транспорт, дизайн на продукти и др.). Основното му 

задължение е да подсигури съответствие между нуждите на човека и конкретния продукт като 

изследва психическите и физически способности и ограничения на човешкото тяло; анализира 

начина, по който хората използват различните машини или екипировка; оценява работната 

среда и въздействието й върху хората. 

 

• Възможни контакти – Предимно с клиенти, които са потърсили услугите му, с колеги, с хора 

от различни сфери на професионална реализация.  

 

• Полезна информация   

http://ingdesign.hit.bg/lecture_a.htm - Ергономия и ергономично проектиране 
 

 ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Възможности за работа – Работното място може да бъде в кабинети, спортни зали или на 

открито, в зависимост от трудовите задачи и условията. Специализираните в „Спортна 

ергономия“ могат да работят в спортни клубове за рекреационен и елитен спорт, 

включително адаптиран спорт за хора с увреждания. Специализираните в „Постурална 

ергономия“ упражняват професията си в различни учебни заведения, центрове за здравна 

промоция и профилактика, заведения за възрастни хора и хора с увреждания. 

Специализираните в „Професионална ергономия“ участват в програми за превенция и борба с 

професионални заболявания, обусловени от неправилна работна поза, в производствени 

предприятия и в сферата на услугите.  

�                                                                                                               

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Работата на инструктора по ергономия е 

свързана с необходимост от постоянно повишаване на компетенциите, от запознаване с 

резултатите от най-актуалните изследвания и проучвания в сферата и от решаване на 

проблеми и проявяване на креативност.  

 

� Възможни контакти  – Инструкторът по ергономия поддържа професионални контакти с 

хора от различни сфери – спортисти, медицински лица, преподаватели и др. 

 

� Усилия, които трябва да се полагат – Придобилият квалификация по професията 

„Инструктор по ергономия“ трябва непрестанно да разширява познанията си в областите 

анатомия, физиология, психология, дизайн и методи за оценка и да усъвършенства 

комуникационните си умения. 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ  

 

� Сфера на дейност – Спорт, здравеопазване, услуги, образование. 
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� Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Специализираните в 

„Спортна ергономия“ се реализират в спортни клубове за рекреационен и елитен спорт, вкл. 

адаптиран спорт за хора с увреждания. Специализираните в „Постурална ергономия“ 

упражняват професията си в различни учебни заведения, центрове за здравна промоция и 

профилактика, заведения за възрастни и стари хора и хора с увреждания. Специализираните в 

„Професионална ергономия“ участват в програми за превенция и борба с професионални 

заболявания, обусловени от неправилна работна поза, в производствени предприятия и в 

сферата на услугите от публичния и частния сектор. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Служител, спортна организация 

• Инструктор, спортен 

• Личен треньор 

• Масажист, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД. 

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Инструктор по ергономия" могат да продължат обучението си 

за придобиване 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“ и „магистър“ в системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки  

http://www.iea.cc/ - Международна асоциация по ергономия (МАЕ):  
 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

• Необходими личностни качества – аналитичност, отговорност, интереси в областта на 

човешкото поведение, прецизност, креативност. 

 

• Необходими знания и умения – Необходими са умения за решаване на проблеми, за 

убеждаване и за ефективно общуване - инструкторът по ергономия поддържа професионални 

контакти с хора от различни сфери - спортисти, медицински лица, преподаватели, клиенти и 

други. 

 

• Изисквана степен на образование - входящото минимално образователно равнище за лица, 

навършили 16 г. 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. 
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• Учебни предмети, които се изучават – Теория и методика на физическото възпитание, 

Въведение в ергономията, Рискове за увреждане на здравето, Патология и патофизиология, 

Ергономия и дизайн в практиката 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.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

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

 


