Образци на документи за вписване в Регистъра на треньорските кадри
Заявленията за вписване на лица в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от
Закона за физическото възпитание и спорта се подават от физическите лица, освен в случаите по
чл. 6, ал. 2, т. 4, чл. 11 и чл. 12, в които заявленията се подават от съответните спортни федерации
(чл. 16, ал. 3 от Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри).
В срок до 12.02.2022 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 22, ал. 1 от отменената Наредба №
2 от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите
кадри, следва да се регистрират в регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона
за физическото възпитание и спорта.
Физическите лица подават:
 Образец № 1 - Заявление от физическо лице за вписване в Регистъра на треньорските кадри;
 Копия на документи за завършено образование и придобита квалификация
(дипломи, свидетелства и/или удостоверения, включително приложенията към тях, а
когато е необходимо удостоверяване на броя академични часове и от посочените
документи той не може да се установи - и нарочен документ, издаден от висшето
училище, относно академичните часове, включени в учебния план);
 Копия на документи, удостоверяващи професионален опит;
(трудови и/или осигурителни книжки и/или удостоверения за осигурителен стаж, а
когато е необходимо удостоверяване на заеманата длъжност, вида спорт или
изпълняваните функции и задължения - и служебни бележки от работодателя,
длъжностни характеристики и други относими към установяването на професионалния
опит документи);
 Образец № 3 - Декларация от спортна федерация относно заемана длъжност (подава се само
от лица, родени до 1969 г.).
Спортните федерации подават:
 Образец № 2 - Заявление от спортна федерация за вписване на лица в Регистъра на
треньорските кадри;
 Приложение № 1 към Образец № 2 - Списък на лицата, за които спортната федерация
иска вписване в Регистъра на треньорските кадри. Подава се и на електронен носител;
 Приложение № 2 към Образец № 2 - Съгласие по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 1 от
2019 г. за треньорските кадри – от всяко лице;
 Копия на документи за завършено образование и придобита квалификация на всяко лице;
 Копия на документи, удостоверяващи професионален опит на всяко лице;
 Документи, отнасящи се до международни квалификации по чл. 11
(документ за състезателен опит на лицата, издаден от лицензираната спортна
федерация, документи от международната спортна организация, от които е видно, че
международната квалификация се използва в повече от пет държави и/или че се
придобива въз основа на установени стандарти и/или правила, а ако е приложимо – и/или
утвърдени или издадени от обучаващата организация учебен план и/или учебна програма,
справка или друг документ, относим към придобитата международна квалификация);
 Документи, отнасящи се до международни квалификации по чл. 12
(удостоверение или други документи от международната спортна организация за хора с
увреждания, удостоверяващи приемането от нея на изискванията, въз основа на които се
придобиват квалификациите и/или правоспособността по вида спорт за хора с
увреждания).
Документите на чужд език се представят заедно с точен превод на български език.
Дипломите за завършено образование в чуждестранни училища се представят заедно с
удостоверения за признаването им, издадени от Регионално управление на образованието (за
дипломи за средно образование) или Националния център за информация и документация (за
дипломи за висше образование).

