
ПРОФЕСИЯ –  ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР ПО 
ВИД СПОРТ  

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СТАРА ЗАГОРА 



Основни дейности – използва и създава определени средства и методи на 
тренировка: физически упражнения, игри, различни видове спорт, дава знания, 
изгражда двигателни умения и навици. Работи със специфични за спорта си  
съоръжения, уреди, тренажори, екипировка на състезателите.  

Отговорности и задължения – Организира и контролира спазването на 
правилата за безопасност. Прилага основните процедури в случай на природни 
бедствия (пожар, наводнение и др.)в местата за провеждане на спортни 
занимания. Проверява готовността на помещенията, спортно-техническите 
съоръжения и устройства за провеждането на тренировъчните занимания.  

Възможно работно време – Според зададеното от организацията. 

  Възможни контакти – 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. 

 

  ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА    



 Възможности за работа – Във всички спортни организации - спортни клубове, 
спортни федерации и национални спортни организации, както и в професионални 
спортни клубове.   

Трудности и предизвикателства в тази професия – Помощник-треньорът трябва да 
притежава организационни умения за провеждане на тренировъчни занимания.   

Ресурси, с които трябва да се работи –Може да работи в учебно-тренировъчни 
кабинети и спортни зали на обучаващата институция, в закрита и открита 
материална спортна база - стадиони, открити спортни площадки, басейни, 
лекоатлетически писти на други спортни организации и фирми, където обучаваните 
ще провеждат предвидената спортнопедагогическа практика в зависимост от 
изискванията на вида спорт.  

  ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 



Сфера на дейност – Всички спортни организации - спортни клубове, спортни 
федерации и национални спортни организации, както и в професионални 
спортни клубове.  

 Длъжности, които могат да се заемат: Помощник - треньор   

Възможности за кариерно развитие – Лицата, придобили  
професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“ в спортно 
училище , могат да продължат обучението си  по професията „Треньор“ или по 
друга професия от професионално направление „Спорт“ в НСА с 
ПРЕДИМСТВО /БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ/ 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА И ВИДОВЕ 
ДЛЪЖНОСТИ 
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     СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

учебни предмети / обща професионална 
подготовка  

     1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)  

  1.1.Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното 
място 

 1.2.Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на 
околната среда  

  1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации  

2. Предприемачество   

 2.1. Познава основите на предприемачеството  

  2.2. Формира предприемаческо поведение  

 2.3. Участва в разработването на бизнес план  

3. Икономика  

 3.1. Познава основите на пазарната икономика  

 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие Отраслова професионална подготовка   



      
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

НА  ВЪРХА… 
 


