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ТРЕНЬОРСКО МЕТОДИЧЕСКА КОМИСИЯ 

  НАРЕДБА № 2 от 27.03.2017 г. за 

професионалната правоспособност и 

квалификацията на спортно-

педагогическите кадри   
  Издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г. 

   Чл. 2. (1) Спортно-педагогически кадри са лицата, които извършват обучение и 

тренировки в системата на физическото възпитание и спорта, както и лицата, 

които предоставят спортни услуги, свързани с обучение и тренировки по вид 
спорт.  
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  Чл. 6. Минималните изисквания за изпълнение на длъжността "треньор" са:  

 1. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" – 
"треньор по вид спорт"; или  

  

 2. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и 
придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на 
следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално 
направление "Спорт"; или  

  

 3. завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" в 
професионално направление "Спорт" или "Педагогика на обучението по физическо 
възпитание" и придобита професионална квалификация "треньор" по вид спорт съгласно 
изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.  
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 Чл. 11. Длъжността "треньор" включва следните основни функции:  

  

 1. планира, организира и провежда тренировъчни занимания в спортните клубове;  

 

  2. участва в организирането на състезанията на спортистите;  

  

 3. провежда тренировъчния процес със спортистите от националните отбори под контрола 
на старши или главен треньор;  

  

 4. повишава нивото на знания и умения за вземане на решения, необходими за 
самостоятелно изпълнение на професионалната си дейност;  
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  5. участва в извършването на селекцията на спортистите за националните отбори;  

 

  6. организира своевременното преминаване на състезателите през периодични и 
предсъстезателни медицински прегледи, следи и носи отговорност за спазване на 
Наредбата за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност;  

 

  7. прилага мерки за безопасност на спортистите по време на тренировъчни занимания, 
спортни прояви и осъществяване на спортни дейности;  

 

  8. насърчава спазване на правилата на спортсменството и честната игра ("феър плей");  

 

  9. подпомага и насърчава помощник-треньорите и инструкторите за подобряване на 
техните знания и умения 
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  Глава четвърта  

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ  

 

 Чл. 17. Спортно-педагогическите кадри, изпълняващи длъжности по чл. 2, ал. 3, т. 2 – 5, са 
длъжни да повишават своята професионална квалификация чрез:  

  

 1. самоподготовка;  

  

 2. участие в курсове, семинари и други видове обучения най-малко два пъти на четири 
години, от които поне веднъж в условията на следдипломна квалификация на 
акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт" 
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  Глава четвърта  

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ  

 

 Чл. 19. Лицензираните спортни федерации извършват мониторинг и контрол за 

спазване на изискванията на чл. 16 и 17 от вписаните в регистрите им по чл. 20, ал. 1 

действащи спортно-педагогически кадри на всеки четири години. Мониторингът се 

извършва по правила, утвърдени от управителните съвети на федерациите, по критерии, 

отчитащи спецификата на съответния вид спорт, а за многоспортовите федерации – 

видовете спорт.  
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  Глава четвърта  

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ  

 

 НСА – Специализация 

 – За лица с висше образование – помощник-треньор по вид спорт 

- Кога е била последната специализация и колко кандидати са необходими за 
стартиране на нова ? Доц. Аврамов 
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  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 7. (1) Спортно-педагогическите кадри, които към влизане в сила на наредбата 
изпълняват длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, определени в 

глава втора, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и 

квалификация в съответствие с изискванията към изпълняваната от тях длъжност в 

срок четири години от влизане в сила на тази наредба.  - 2021г. !!! 

  

(3) Спортно-педагогическите кадри, родени до 31.12.1969 г. включително, запазват 
длъжностите, които изпълняват към момента на влизане в сила на наредбата.  
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Регистър  

 

http://eis.mpes.government.bg/staff?search=%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB
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RINCK Конвенция 

 

    



RINCK КОНВЕНЦИЯ 
 

  Към настоящия момент  38  държави са подписали.  

 •7 April 2000, Tel Aviv / Israel: CZE, DEN, FRA, HUN, GER and RUS  

 •17 November 2001, Vienna / Austria: BUL, NOR, POL and SWE  

 •5 June 2002, Salzburg / Austria; AUT and POR  

 •8 Mai 2004, Nicosia / Cyprus: CRO and SLO  

 •13 October 2007, Rome / Italy: SVK  

 •27 September 2008, Vienna / Austria: SUI  

 •24 October 2009, Limassol / Cyprus: ESP, ITA, MNE and TUR  

 •25 September 2010, Copenhagen / Denmark: LUX  

 •17 November 2011, Vienna / Austria: ENG, IRL and LAT  

 •23 June 2012, Monte Carlo / Monaco: BLR, CYP, ISL and SRB  

 •2 June 2013, Cologne / Germany: EST, NED and ROU  

 •4 May 2014, Budapest / Hungary: FIN, GRE, ISR, MKD and MLT  

 •13 February 2015, Vienna / Austria: LTU and 14 November 2015, Bucharest / Romania: 
BEL  
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 RINCK  

 

 Цел: 

 

 Координиране и взаимно признаване на стандартни указания и сертификати 

в сферата на треньорското образование по хандбал в Европа. 
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 RINCK  

 ПРИНЦИПИ 

 

1. Спазване свободата за работа, както и признаването на професионалното 

обучение в самите държави членки.  

2. Федерациите членки се съгласяват да спазват условията посочени в тази конвенция, 

относно стандартните указания за треньорската образователна програма в Европа. 

3. Треньорското обучение трябва да бъде съсредоточено пропорционално върху 

критериите за непрекъснато развитие и иновативност. 
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 RINCK  

 ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО  

 

1. Подписалите конвенцията се задължават да приложат съдържанието на настоящата 

конвенция в техните национални треньорски образователни програми.  

2. С цел да бъдат регистрирани в базата от данни, федерациите членки следва да 

изпратят на ЕФХ имената на всички треньори, които притежават или се присъжда 

сертификат за ІV категория – Master Coach 

 

 

 



EHF CAN 

 
EHF CAN 

 
EHF CAN 

2017г. Семинар EHF “RINCK” конвенция 
09-10.02.2017г. Виена 

Система на треньорско лицензиране на Конвенцията 



EHF CAN 

 
EHF CAN 

 
EHF CAN 
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Обучение в България 
I – ви модул  

04-06 януари 2019  

Участници 91 треньори 

За повишаване – 60  

 За III то ниво – 18 

 За II ро ниво – 17    

 За I во ниво –  25 

За защита на нивото - 31  
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Обучение в България 
 

II-ри модул  

22-24 март 2019, Габрово 

 

III модул  

21-23 септември 2019 
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Програма:  

 
04 януари 2019г.       

10.30-11.00ч. Спортна зала „Орловец“ -конферентна 

зала 

Регистрация на участниците.   БФХ и ТМК 

11.00-12.30ч. Спортна зала „Орловец“ Защита 3:2:1  ТМК  

12.30-13.30ч.   Обяд и настаняване в хотела   

13.30-14.30ч. Конферентна зала „Мак“ Откриване на семинара. 

Тримодулно обучение на треньорите в БГ – срокове, задължения, 

изисквания. 

ТМК  

14.30-14.45ч.   Кафе пауза   

14.45-16.15ч. Конферентна зала „Мак“ Лекция – Анализ на проведения национален камп за набор 

2006/2007г. 

БФХ и ТМК 

16.15-17.00ч.   Придвижване до спортна зала „Орловец“ самостоятелно 

17.00-19.00ч. спортна зала „Орловец“ Бърз център и РКА ТМК 

20.00ч.   Вечеря самостоятелно 
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05 януари 2019г.       

08.00-09.00ч. Хотел Закуска   

09.00-10.30ч. Конферентна зала „Мак“ Лекция - Моделираната тренировка БФХ-ТМК 

10.30-11.00ч.   Кафе пауза   

11.00-12.30ч. Конферентна зала Прилагане на правилата по хандбал. Нови тенденции в 

съдийството. 

БФХ-НСКХ 

12.30-13.30ч.   Обяд Самостоятелно 

13.30-15.00ч. Конферентна зала Прилагане на правилата по хандбал. Нови тенденции в 

съдийството. 

БФХ-НСКХ 

15.00-15.30   Придвижване до спортната зала   

15.30-17.00ч. Спортна зала Нов подход на загрявката преди официална среща ТМК 

17.00-17.15ч.   Кафе пауза   

17.15-18.45ч. Спортна зала TBD – „Бъки“ ТМК 

20.00ч.   Вечеря самостоятелно 
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06  януари 2019г.       

08.00-09.00ч. Хотел Закуска   

09.00-10.00ч. Конферентна зала „Мак“ Лекция - Профил на съвременния треньор по хандбал БФХ -ТМК 

10.00-10.15ч.   Кафе пауза   

10.30-12.00ч. Спортна зала „Орловец“ Типова тренировка за вратарите ТМК 

12.00-12.15ч.    Кафе пауза   

12.15-12.45ч. Конферентна зала „Орловец“ Закриване на семинара – 1-ви модул   БФХ 



Компетенции на различните нива според EHF 

 

 

 

Области на познанието I II III IV 

Компетенции на треньорите: 

1. Анализа различни ситуации по време на играта 

2. Формулира цели в зависимост от ситуациите 

3. Треньорска дейност по време на състезателни ситуации 

 

 

1. x 

2. -  

3. х 

   x 
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       x 

       х 

       х 

 

       x 

       х 

       х 

Подготвителна треньорска дейност: 

1. Планира тренировката 

2. Подготвя тренировката 

3. Провежда тренировката 

4. Дава инструкции по време на тренировката 

 

1. -  

2. -  

3. х 

4. х 
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Управление и комуникация 

1.Управление във връзка с тренировката/мача 

2.Координация  във връзка с тренировката/мача 

3.Супервизия  във връзка с тренировката/мача 

4.Комуникация  във връзка с тренировката/мача 

1. 

2. 

3. 

4. Х  

Х 

Х 

 

х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

Развитие и иновации 

1.Изследва и прилага новостите 

2.Изследва аспекти, които са съотносими към треньорската дейност 

3.Лично развитие 

1. 

2. 

3. Х  

 

 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 

 

Преподаване на нови треньори – менторска програма 

1. Разработва подходящи образователни модели във връзка с нуждите 

2. Предоставя всичко научена на младите треньори 

3. Оценка на компетентността на младите треньори 

1. 

2. 

3. 

Х 

Х 

Х 

 

Х 

Х 

Х 
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 Сезон 2019/2020г.  - I во – НИВО -  

 

  10 годишни  

  11 годишни  

  12 годишни  

  Юноши младша до 14 години 

  2 ГОДИНИ ПРАКТИКА 

  Участие в семинар за повишаване на нивото 
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 ИЗИСКВАНИЯ  

 

 Анализира различни ситуации по време на играта 

 Треньорска дейност по време на състезателни ситуации  

 Провежда тренировката  

 Дава инструкции по време на тренировката  

 Комуникация  във връзка с тренировката/мача 

 Лично развитие 
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 II ро –НИВО  

 ЗАВЪРШИЛИ НСА СПЕЦИАЛНОСТ “ТРЕНЬОР ПО ХАНДБАЛ”  

 спортно училище I-во ниво 

 

 ЮНОШИ СТАРША – 16 ГОД.  

 МЛАДЕЖИ – 19 ГОД.  

 “Б”РХГ  

 2 ГОДИНИ ПРАКТИКА  

 УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ЗА ПОДНОВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 
КЪМ ТРЕТО НИВО 
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 ИЗИСКВАНИЯ  

Компетенции на треньорите:  

- Анализа различни ситуации по време на играта  

- Формулира цели в зависимост от ситуациите  

- Треньорска дейност по време на състезателни ситуации 

 Подготвителна треньорска дейност:  

  Планира тренировката  

  Подготвя тренировката  

  Провежда тренировката  

  Дава инструкции по време на тренировката 
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  Управление и комуникация  

 1.Управление във връзка с тренировката/мача  

 2.Координация  във връзка с тренировката/мача  

 3.Комуникация  във връзка с тренировката/мача 

 

 Развитие и иновации: 

  1.Лично развитие 
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 III – НИВО –  

 

 ПРИДОБИТО С УЧАСТИЕ В СЕМИНАР С ЛЕКТОРИ ОТ ЕHF  

 “А”РХГ  

  НАЦИОНАЛЕН ОТБОР  

  ОТБОР УЧАСТНИК В ТУРНИРИ НА ЕHF  

  ЗАПАЗВАНЕ НА НИВОТО СЛЕД УЧАСТИЕ В СЕМИНАР  

  3 ГОДИНИ СТАЖ ЗА MASTER COACH 



БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ХАНДБАЛ 
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Изисквания към кандидатите за I –во ниво/запазване на текущо ниво 

 

 

1. Участие в трите модула  

2. Реферат на тема по избор на хандбална тематика 

3. 5 бр. План-конспекта за провеждане на тренировка по хандбал  

3.1. Тренировките да са за възрастова група 10-14 години 

4. До края на II-ри модул да бъде обявена Тема на реферата  
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Изисквания към кандидатите за II –во ниво- повишаване и запазване на текущо ниво 

 

1. Участие в трите модула  

2. Реферат на тема по избор на хандбална тематика – по избор  

3. 6 месечен план за подготовка на отбор – 01.01 – 30.06 или 01.07 – 31.12 

3.1. Тренировките да са за възрастова група от 16 години до мъже/жени  

4.  DVD с проведена тренировка – може да се обвърже с темата на реферата 

 IV. Структура, обем и периодизация на многогодишния учебно-тренировъчен 
процес. 

 XIV. Приложения 1-6 

   Единна програма по хандбал, София-2014г.-Доц. Кръстев, доц. Върбанов 
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 Изисквания към кандидатите за III –то ниво/запазване на текущо ниво 

За повишаване на нивото: 

 Участие в трите модула  

 Реферат на тема по избор на хандбална тематика – по избор  

 Годишен план за подготовка на отбор – 01.08 – 30.06 – подробен  

 Провеждане на тренировка по време на III-ти модул  

За защита на нивото: 

 Курсова работа по тема по избор – спазване на изискванията за изготвяне  

 Годишен план за подготовка на отбор 

 Участие в трите модула  

  IV. Структура, обем и периодизация на многогодишния учебно-тренировъчен процес. 

   XIV. Приложения 1-6 

  Единна програма по хандбал, София-2014г.-Доц. Кръстев, доц. Върбанов 
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 До 01.09.2019г. всеки да изпрати готовите материали на tmk-bfh@abv.bg 

 

 DVD до офиса на БФХ по куриер или лично 

 

 Всички материали да са във word или PPT!!! 

 

mailto:tmk-bfh@abv.bg
mailto:tmk-bfh@abv.bg
mailto:tmk-bfh@abv.bg
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 Литература:  
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Благодаря зя вниманието! 

 

 

 

 

 


