
 

 

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНА ТОПКА 
 

 

ПОЗИЦИЯ: ТРЕНЬОР ВОДНА ТОПКА НА НАЦИОНАЛЕН ОТБОР U15 МЪЖЕ 
 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА:  

 

Отговаря за националния отбор възрастова група U15 мъже през 2021 година, като 

предлага и изготвя плановете и програми за подготовка на отбора за съответната 

календарната година, съгласувани с Главния треньор на националните отбори. Планира 

и ръководи участието на националния отбор U15 мъже в турнири и срещи от 

международния спортен календар. 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ: 

 

 Предлага и изготвя плановете и циклите за подготовка на националния отбор U15  

мъже и отбор със състезатели с потенциал за развитие от възраст U13 мъже от 

всички клубове за календарната година, съгласувани с Главния треньор на 

националните отбори и съобразявайки се с индивидуалните резултати на 

състезателите в Държавното първенство; 

 Следи състоянието на всеки един национален състезател от селектирания 

национален отбор U15 мъже и състезателите от сборен отбор U13 мъже с 

потенциал за развитие за периода; 

 Следи състоянието на всеки един състезател от националния отбор U15 мъже, в 

което трябва и/или се намира по време на най–важното състезание през годината; 

 Наблюдава и състоянието на състезателите от селектирания сборен отбор от U13 

мъже с потенциал за развитие. Предлага включването на нови състезатели и/или 

отпадането на вече включени в отбора;   

 Изготвя планове и програми за развитие съвместно с Главния треньор на 

националните отбори на основните състезателите в националния отбор U15 

мъже, на които се разчита за резултат през годината. При дискусия и спорни 

ситуации Главният треньор има решаваща дума при вземане на решения; 

 Следи и контролира спазването на одобрените индивидуални планове за развитие 

на всеки един от националните състезатели и комуникира с техните клубни 

треньори относно спазването им;  

 Изготвя плановете и програмите изцяло съобразявайки се с зададените 

финансови рамки от Управителния съвет на БФВТ; 

 Организира тестирания, функционални изследвания и т.н. съвместно или в пряк 

контакт с лекар, НПЛ, масажист и т.н.; 

 Съвместно с лекаря и Главния треньор на националните отбори запознава 

ръководството на Федерацията с необходимостта от лечебни и възстановителни 

процедури, рехабилитация и медицински изследвания за националните 

състезатели във връзка със участието им международни турнири и първенства; 

 Контролира използването на предоставените от Федерацията медицински 

изделия и добавки, като ги раздава на състезателите срещу подпис; 



 Координира всички свои действия по повод и във връзка с възстановяването на 

националните състезатели от националния отбор U15 мъже с лекаря на 

Федерацията; 

 Съблюдава стриктно спазването на правилата и критериите, свързани с 

подготовката и участието на състезателите в международния спортен 

календар,утвърдени от Управителния съвет; 

 Има право да предлага съвместно с Главния треньор на националните отбори 

решения за действия извън тези правила при извънредни случаи, когато те са 

изцяло в интерес на Федерацията и по-точно в интерес на спортния резултат в 

основните състезания – Европейски първенства и Световни първенства, като ги 

съгласува за утвърждаване от Управителния съвет; 

 По всички проблеми и въпроси с личните треньори на националните състезатели 

и на техните спортни клубове касаещи определяне на състави за подготовка както 

и състави за участие във всички състезания от Международния спортен календар 

се обръща към Главния треньор на националните отбори.  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

 Завършено висше образувание, степен бакалавър и/или магистър по водна топка 

в НСА „Васил Левски“ и/или издадено удостоверение от Националния център за 

информация и документация за призната степен за професионална квалификация 

магистър по водна топка; 

 Стаж по специалността треньор или старши треньор по водна топка в клуб по 

водна топка минимум 5 години; 

 Наличие на стаж като треньор на национален и/или помощник-треньор на 

национален отбор ще се счита за преимущество; 

 Наличие на стаж като треньор на клубен отбор U15 мъже ще се счита за 

преимущество;  

 Друга квалификация, свързана с треньорската професия като цяло и/или в 

частност за водна топка, която може кандидатът да докаже. 

 

 

ЛИЦЕНЗ: 

 

Кандидатът трябва да притежава лиценз за треньор и да бъде вписан в Регистъра за 

треньорските кадри, воден към Министерство на младежта и спорта с длъжност 

минимум треньор. 

 

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ:  

 

Основно възнаграждение е база часова ставка от 5 евро на час, но не повече от 40 евро 

на ден за времето на участие в дейности и мероприятия по подбор и тестове на 

състезатели от националния отбор U15 мъже, подготвителни лагери, участие в 

международни турнири и квалификации, която е след приспадане на дължимите данъци 

и осигуровки съгласно действащото законодателство.   

 



При участие на националния отбор U17 мъже  във финали на международни първенства 

се изплаща допълнително възнаграждението на база часова ставка от 10 евро на час, но 

не повече от 80 евро на ден, която е след приспадане на дължимите данъци и осигуровки 

съгласно действащото законодателство. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ 

 

 

 Плащания за командировки дневни и пътни в страната и чужбина съгласно 

Наредбата за командировки; 

 Плащания за хотели при командировки в страната и чужбина; 

 Бонуси при постигнати класирания в турнири и първенства от официалния 

календар на LEN и/или FINA за съответната година; 

 

МЕСТОРАБОТА:  

 

Няма конкретно определено работно място – мястото е свързано с дейностите и 

мероприятията по подбор и тестове на състезатели от националния отбор U15 мъже, 

подготвителни лагери, участие в международни турнири и квалификации и финали на 

първенства от официалния календар на LEN и FINA. 

 

СРОК: 

 

Граждански договор за 12 месеца с опция за подновяване всяка следваща година.  

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Копие от диплома за завършено висше образувание; 

 Документ удостоверяващ стаж по специалността треньор по водна топка 

минимум 3 години; 

 Документ удостоверяващ стаж като треньор и/или помощник треньор на 

национален отбор независимо в коя възрастова група; 

 Документ удостоверяващ  придобита друга квалификация, която може кандидата 

да докаже; 

 Референции, които кандидата счита за уместни;  

 Други документи, които кандидата счита, че доказват неговата професионална 

квалификация освен задължителните по-горе. 

 

 

СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  

 

 В срок до 25.02.2021 г. 

 Място – до адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ №75 

 По електронен път: info@waterpolobg.com 

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю на място или 

дистанционно. 

mailto:info@waterpolobg.com

