
 

 

Приложение № 13 

към чл. 42, ал. 2, т. 12 

Компетентности Знания, умения и отношения на треньор по вид спорт 

Педагогическа 1. Педагогически  

1.1. Притежава базова широкопрофилна подготовка, която предоставя 

възможност за осъществяване на тренировъчна и методическа дейност 

по вида спорт, включваща знания и умения от базови хуманитарни 

дисциплини, базови медико-биологични дисциплини, специални 

дисциплини и физическо възпитание и спорт 

1.2. Притежава знания и умения за разработване на годишни учебно-

тренировъчни планове, тренировъчни програми и дидактически 

планове по вида спорт  

1.3. Познава когнитивното, емоционалното и физическото развитие на 

отделните възрастови групи деца и ученици и ориентира обучението в 

зависимост от индивидуалните им спортни способности  

1.4. Използва информационните и комуникационните технологии за 

диагностика и оценка в процеса на обучение и състезание  

1.5. Използва знанията и опита си в нови и конкретни ситуации в учебно-

тренировъчния и спортно- състезателния процес при работата си с деца 

и ученици  

1.6. Познава и прилага нормативната уредба за системата на 

предучилищното и училищното образование  

1.7. Познава нормативната уредба, свързана с физическото възпитание и 

спорта. Познава особеностите на спорта за високи постижения, детско-

юношеския спорт и елитния спорт 

1.8. Познава организацията на спорта на национално, европейско и 

световно ниво и функциите на различните институции - общини, 

министерства, спортни клубове, спортни федерации, олимпийски 

комитет 

1.9. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на 

ключови компетентности от учениците съгласно чл.77, ал.1 от ЗПУО 

1.10. Води и съхранява учебната и училищна документация 

2. Професионално-педагогически 

2.1. Познава принципите и може да използва средствата и методите на 

спортната тренировка 

2.2. Самостоятелно формира у обучаваните най-целесъобразните за вида 

спорт двигателни качества, технико-тактически умения и оптимално 

психо-физическо състояние за постигане на максимални спортни 

резултати 

2.3. Разработва и провежда тестове за физическа и технико-тактическа 

подготовка и функционални изследвания и етапен контрол, свързани с 

вида спорт, и сравнява и оценява постигнатите резултати 

2.4. Познава особеностите на обучение при различните възрастови групи и 

може да извършва диагностични процедури за подбор на децата и 

учениците за занимания по конкретния вид спорт 

2.5. Познава правата и задълженията на състезатели, треньори и съдии и 

правилата и изискванията по вида спорт, като подпомага учениците за 

тяхното спазване 

2.6. Познава и прилага изискванията за статута на лицата, участващи в 

тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфера на 



състезателните права и съдейства за участието на учениците в различни 

по ранг състезания 

2.7. Познава мерките за опазване на здравето и особеностите на спортния 

травматизъм, включително и за вредата от употребата на допинг, 

алкохол или наркотични средства, и предприема мерки за превенция на 

здравето на учениците в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния 

процес по вида спорт 

2.8. Познава олимпийските принципи и идеали и мотивира учениците да 

оказват помощ, като изграждат чувство за съпричастност и ги използват 

за социална интеграция, солидарност и общуване 

2.9. Познава специфичните норми и изисквания за спортната екипировка, 

спортни уреди и съоръжения за учебно-тренировъчния и спортно-

състезателния процес по вида спорт 

2.10. Познава общите и специфичните изисквания и условия за 

безопасна тренировъчна и спортно-състезателна дейност 

Социална и 

гражданска 

1. Използва форми на ефективна професионална комуникация за 

осъществяване на контакти и взаимоотношения с родители, 

представители на българските спортни федерации, спортни клубове и 

организации 

2. Познава и използва обратната връзка за подобряване на спортните 

резултати 

3. Поддържа ефективни професионални взаимоотношения с колегите и 

ръководния екип на институцията, работни групи и комисии 

4. Умее да идентифицира собствените си потребности и да определя цели, 

ориентирани към непрекъснато професионално развитие 

5. Планира и изработва тренировъчен план и целенасочена тренировъчна 

програма за физическа, технико-тактическа и психологическа 

подготовка, поставя индивидуални, групови и отборни цели и задачи 

6. Познава подходи за формиране на екипи за тренировки, спортно-

подготвителни или възстановителни лагери с цел постигне на спортни 

резултати 

7. Съдейства при организирането и осигуряването на безопасни условия 

за провеждането на учебно-тренировъчния процес, предсъстезателни 

медицински прегледи, членството на учениците в спортния клуб, 

участието в спортни състезания и лагери и други спортни дейности 

8. Познава и прилага етапите на съгласуваност и съобразява дейността си с 

институционалната политика 

9. Съдейства за обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата 

на личностното развитие на учениците 

10. Участва в разработването и актуализирането на стратегията за 

развитие на институцията, и в изпълнението на конкретни дейности и 

задачи 

11. Познава и прилага мерките срещу насилието и лошото поведение на 

зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, 

организирани на стадиони и в спортни зали. 

 

 

 

 


