
Чл. 3. (1)  от Наредба 1  от 4.02.2019 на ММС за 

треньорските кадри

Чл. 11. от Наредба 1 от 4.02.2019 на ММС за 

треньорските кадри 
Категоризиране (лиценз) към БФТ

Изисквания на ММС за заемане на длъжности   Изисквания на ММС за заемане на длъжности   Лицензи:

Чл. 3. (1) Длъжностите на треньорските кадри – системи 

от функции, задължения и изисквания, са:

1. инструктор;

2. помощник-треньор;

3. треньор;

4. старши треньор;

5. главен треньор.

Длъжностите описани по-горе могат да се заемат и 

изпълняват само от лица, които отговарят на 

изискванията за заемане на съответните длъжности и 

които са вписани в регистъра. Клубовете са длъжни да не 

допускат лица, които не отговарят на изискванията да 

заемат и изпълняват длъжности по ал. 1.

Чл. 11. Длъжностите по чл. 3 могат да се заемат и 

от лица, които не отговарят на изискванията на чл. 

6 – 10, но притежават международна 

квалификация в областта на обучението и 

подготовката на спортисти(курс на ITF Level 1, 2, 

3), която се използва в повече от пет държави, 

придобита въз основа на стандарти и/или 

правила, установени от международна спортна 

организация, ако отговарят на следните 

изисквания за квалификация и професионален 

опит:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(заявление за вписване в регистъра по чл.11 

могат да се подават само чрез спортните 

федерации)

1.Изискванията за получаване на лиценз към БФТ са 

одобрени с решение на лицензионната комисия от 

6.12.2019 година: Лиценз Инструктор; Лиценз "С"; 

Лиценз "В"; Лиценз "А"

инструктор: минимални изисквания инструктор: минимални изисквания лиценз Инструктор: изисквания

1. Навършил 18 години 1. Международната квалификация е придобита 

след успешно положен изпит и преминато 

обучение във връзка със съответния вид спорт: – с 

хорариум не по-малко от 120 учебни часа и 5 

години като картотекиран състезател по тенис 

(доказан с документ)

1.Навършили 18 години и

2.Завършено средно образувание 3.Завършили средно образование - Спортно училище 

(помощник треньор) -копие от дипломата

3.Придобита професионална квалификация по 

професиите  "помощник-инструктор"   или  "инструктор" 

по съответен вид спорт съгласно изискванията на Закона 

за професионалното образование и обучение; или

2.Завършили средно образование и

 ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ТРЕНЬОРИ КЪМ БФТ

КРИТЕРИИ



Чл. 3. (1)  от Наредба 1  от 4.02.2019 на ММС за 

треньорските кадри

Чл. 11. от Наредба 1 от 4.02.2019 на ММС за 

треньорските кадри 
Категоризиране (лиценз) към БФТ

4.Придобита професионална квалификация по част от 

професията "помощник-треньор" по вид спорт съгласно 

изискванията на Закона за професионалното 

образование и обучение; или

4.Успешно завършил курс на ITF Level 1 (120 часа) и 5 

години като картотекиран състезател (документ от 

БФТ); или

5.Завършено обучение по вида спорт в акредитирано 

висше училище в професионално направление "Спорт" 

по специализиран учебен план с хорариум не по-малко 

от 200 академични часа, включващ спортно-

педагогически и медико-биологични дисциплини.

5.Успешно завършил курс на ITF Level2  (180 часа) или 

Център за професионално обучение към БФТ(200 

часа) или други такива центрове за професионално 

обучение в България

помощник треньор: минимални изисквания помощник треньор: минимални изисквания лиценз Инструктор: изисквания

1.Придобита професионална квалификация "помощник-

треньор" или

"треньор" по вид спорт съгласно изискванията на Закона 

за професионалното образование и обучение; или

1. Международната квалификация е придобита 

след успешно положен изпит и преминато 

обучение във връзка със съответния вид спорт:с 

хорариум не по-малко от 180 учебни часа, като 

обучението включва спортно-педагогически и 

медико-биологични дисциплини и 1 година стаж с 

лиценз "Инструктор" (трудова книжка от 

лицензиран Тенис клуб)

2.Завършено обучение по вида спорт в акредитирано 

висше училище в професионално направление "Спорт" 

по специализиран учебен план с хорариум не по-малко 

от 500 академични часа, включващ спортно-

педагогически и медико-биологични дисциплини; или

3.Наличност на три години стаж като треньор по тенис 

(инструктор) в лицензиран Тенис клуб в България

треньор: минимални изисквания треньор: минимални изисквания лиценз С: изисквания

1.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър" – треньор по 

тенис; или

1. Международната квалификация е придобита 

след успешно положен изпит и преминато 

обучение във връзка със съответния вид спорт: с 

хорариум не по-малко от 360 учебни часа, като 

обучението включва спортно-педагогически и 

медико-биологични дисциплини и 3 години като 

помощник-треньор;

1.Завършено висше образование НСА с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" 

– треньор по тенис; или
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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

 2.Успешно завършил курс на ITF Level3 (360 часа) и 4 

години доказан стаж като треньор с лиценз 

"Инструктор" в лицензиран Тенис клуб; или

3.Доказан 8 годишен стаж като треньор с лиценз 

Инструктор в лицензиран Тенис клуб в България; 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.

4.Успешно завършил курс на ITF Level2  (180 часа) или 

Център за професионално обучение към БФТ(200 

часа) или други такива центрове за професионално 

обучение в България и поне 5 години доказан стаж 

като треньор с лиценз Инструктор или

5.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър" и придобита 

професионална квалификация "треньор по тенис" в 

условията на следдипломна квалификация на 

акредитирано висше училище в професионално 

направление "Спорт"  или Център за професионално 

обучение към БФТ(200 часа) или други такива 

центрове за професионално обучение в България

старши треньор; минимални изисквания старши треньор; минимални изисквания лиценз В:  изисквания

1.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър" – "треньор по вид 

спорт", и две години професионален опит като 

помощник-треньор и/или треньор по съответния вид 

спорт; или

1. Международната квалификация е придобита 

след успешно положен изпит и преминато 

обучение във връзка със съответния вид спорт: с 

хорариум не по-малко от 360 учебни часа, като 

обучението включва спортно-педагогически и 

медико-биологични дисциплини и 2 години стаж 

като треньор (доказан с трудова книжка от 

лицензиран Тенис клуб)

1.Доказан 5 годишен стаж като треньор с лиценз  "С"  

в лицензиран Тенис клуб в България и спортен 

резултат като треньор: 1,2,3 място на ДЛП на открито 

или закрито  до 14,16,18 години или призово място 

от Европейски първенства (3 години му е личен 

треньор); или
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2.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър", придобита 

професионална квалификация "треньор по вид спорт" в 

условията на следдипломна квалификация на 

акредитирано висше училище в професионално 

направление "Спорт" и четири години професионален 

опит като помощник-треньор и/или треньор по 

съответния вид спорт.

2.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър"-треньор по 

тенис  и 5 години стаж, като треньор с лиценз "С" в 

лицензиран Тенис клуб в България; или

3.Успешно завършил курс на ITF 3 (360 часа) и 7 

години стаж като треньор с лиценз "С" в лицензиран 

Тенис клуб в България

главен треньор: изисквания главен треньор: изисквания лиценз А: изисквания

 1.Завършено висше образование с образователно-

квалификационна степен "магистър" в професионално 

направление "Спорт"или "Педагогика на обучението по 

физическо възпитание" след придобита професионална 

квалификация "треньор по вид спорт" в акредитирано 

висше училище в професионално направление "Спорт" и 

пет години професионален опит като треньор и/или 

старши треньор по съответния вид спорт.

1. Международната квалификация е придобита 

след успешно положен изпит и преминато 

обучение във връзка със съответния вид спорт: с 

хорариум не по-малко от 360 учебни часа, като 

обучението включва спортно-педагогически и 

медико-биологични дисциплини и 5 години стаж 

като треньор (доказан с трудова книжка от 

лицензиран Тенис клуб)

1.Доказан 4 години стаж като треньор с лиценз "В" и 

спортен резултат, като треньор: 1, 2, 3 място от ЕЛП 

до 12, 14 или 18 години; Държавен шампион за мъже 

или жени на закрито или открито (поне 3 години му е 

личен треньор)


