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Лицензия от НАПОО за 

Център за професионално обучение № 200912816 



Фитнес Академия България 

заявява, че, за да се гарантира точността, 

материалът, съдържащ се в този документ, е обект 

на промяна или изменение по отношение на цялостната 

и политика, Възпроизвеждането на тази публикация е забранено, освен с 

разрешение от Фитнес Академия България. Никаква част от този документ не може 

да бъде публикувана другаде или възпроизвеждана под каквато и да е форма без 

предварително писмено разрешение от Фитнес Академия България.



І. ВЪВЕДЕНИЕ
џ Сертификатът, издаван от Фитнес Академия България за Фитнес Инструктор, е за ниво 4 по 

евроквалификационната рамка EQF и е валиден във всички страни-членски на Европейския 
съюз.

џ Успешно завършилите получават регистрация в регистъра на европейските фитнес 
профисоналисти - еREPS (http://www.ereps.eu.com/) за ниво 4 - Персонален треньор.

 ІІ. ВХОДЯЩИ ИЗИСКВАНИЯ
џ Курсистите трябва да имат придобита професионална квалификация ниво 3 за фитнес 

инструктор или инструктор групови занимания.
џ Курсистите трябва да имат добра физическа подготовка, както и добри комуникативни умения.

ІІІ. РАМКИ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
1. ЦЕЛЕВА ГРУПА
џ Фитнес инструктори, които планират кариера като персонални треньори във фитнес  клубове;
џ Индивиди, които вече имат сертификат за фитнес инструктор, които желаят да управляват 

собствен фитнес клуб .

2. ГЛАВНА ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
џ Обучаващите се да развият съществуващите си знания и умения във фитнес тренировките до 

необходимите такива, за да работят като персонални треньори

3. ЦЕЛИ
џ  Да се развият знанията на учащите по анатомия и физиология, функционална кинезиология и 

компоненти на фитнеса.
џ Учащите да придобият умения да събират и анализират успешно информация за клиента чрез 

най-приетите техники.
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џ Да придобият учащите необходимите знания и умения, за да могат да планират и провеждат 
физически тренировки, в най-различна среда, като използват множество ресурси;

џ Да придобият учащите необходимите знания и умения за извършване на консултации на 
клиента с помощта на най-приетите методи и осигуряване на стратегии за успешна промяна в 
поведението;

џ Да придобият учащите необходимите знания и умения, за да могат да комуникират ефективно 
и да изградят успешни взаимоотношения с клиенти си и другите медицински специалисти;

џ Да придобият учащите необходимите знания и умения, за да могат да управляват, оценяват и 
подобряват собствената си производителност;

џ Да придобият учащите необходимите знания и умения, за да бъдат в състояние да предлагат 
на клиентите съвети за храненето ти и физическа активност въз основа на техните нужди.

4. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОЦЕНЯВАЩИ
Всички преподаватели и оценяващи трябва:
џ Да притежават необходимата дисциплина и определената квалификация, еквивалентна на 

квалификацията, която се преподава от тях;
џ Да имат съответния опит във фитнес индустрията;
џ Да не спират своето професионално развитие. 

IV. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ПЕРСОНАЛНИЯ ИНСТРУКТОР
Персоналният треньор трябва да:
1. Събира информация във връзка с индивидуалните клиенти.
2. Извършва оценки на фитнеса, за да се установи нивото на фитнеса и на уменията на клиентите.
3. Анализира информацията, свързана с индивидуалните клиенти.
4. Идентифицира, съгласува и разглежда краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, за да 
се гарантира ефективността на тренировъчните програми.
5. Предоставя широка гама от тренировъчни програми за клиентите.

Ниво 4 - Сертификат за Персонален треньор (EQF)

© 2016 Фитнес Академия България. Да не се препродава или използва без разрешение.



Ниво 4 - Сертификат за Персонален треньор (EQF)

© 2016 Фитнес Академия България. Да не се препродава или използва без разрешение.

6. Използва по най-добрия начин средата, в която се упражняват клиентите.
7. Предоставя на клиентите точна информация за принципите на хранене и контрола на теглото.
8. Разработва и прилага стратегии за мотивиране на клиентите, за да се присъединят и да се 
придържат към тренировъчна програма.
9. Действа като положителен пример за подражание за всички клиенти.
10. Взаимодейства проактивно и да развива позитивни отношения с клиентите, за да улесни 
задържането на клиентите.
11. Насърчава здравословните дейности и свързаните с тях стратегии за ежедневния живот на 
клиентите.
12. Взема правилни решения, свързани с клиентите и техните програми и цели.
13. Работи в рамките на параметрите, дадени в Ниво 4, да признава стандартите и 
професионалните ограничения.
 
3. ТРУДОВА КОМПЕТЕНТНОСТ
Персоналният треньор трябва да:
1. Бъде наясно с ограниченията на професионалната си роля, както е описано.
2. Дава основни насоки за насърчаване на клиенти със специфични нужди* към безопасност и да 
ги разубеди да предприемат всичко, което смята за опасно или противопоказано, за да им даде 
възможност да вземат участие в упражненията и тренировките.
* Клиентите със специални нужди са:
    -  14-16-годишни младежи
    -  Хора с увреждания
    -  По-възрастните хора (над 50 години)
    -  Бременни и скоро родили жени
3. Потърси съвет от друг подходящ специалист, ако има някакви цели, физически дейности или
рискове, които попадат извън професионалните му граници или ако не се чувства компетентен да 
помогне на дадения клиент. 
Персонален треньор с ниво 4 (който не притежава съответната специална квалификация за 
работа с хора със специални нужди) НЕ трябва да: 



1.  
џ Бъде фитнес треньор на хора със специални нужди или да се рекламира като такъв. 
џ Инструктира индивидуално или групово хора със специални нужди, както обикновено 

инструктира останалите клиенти.
џ  Планира прогресивни и дългосрочни упражнения на хора със специални нужди или да им 

предлага програма за физическа активност. 
џ Играе никаква роля в създаването на тренировъчна програма или в наблюдаването на 

състоянието на клиенти със специални нужди индивидуално или групово.
џ 2. Предлага каквато и да е форма на тренировка или индивидуални упражнения, за които не е 

обучен ефективно.
3. Инструктира упражнение по дисциплини, в които не е квалифициран или за които не 
притежава подходящо обучение и диплома/сертификат.
4. Предлага съвети за начина на хранене или да препоръчва индивидуализирани хранителни 
режими на клиентите.
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№ Раздел Ниво

І. РОЛЯТА НА ПЕРСОНАЛНИЯ ТРЕНЬОР 4

2. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЯ 4

3. ФИЗИОЛОГИЯ 4

4. ХРАНЕНЕ 4

5. ФИЗИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВЕТО И ФИТНЕСА 4

6. ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО И ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА 4

7. ПЛАНИРАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА 4

8. ТРЕНИРОВЪЧНА АДАПТАЦИЯ 4



Раздел Описание

І.РОЛЯТА НА ПЕРСОНАЛНИЯ ТРЕНЬОР

1.  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОДЕКС 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Етичните изисквания, които са неразривно свързани с персоналния треньор, както е 

посочено в кодекса на професионалната етика на Европейската асоциация за здраве и 
фитнес;

џ Отговорността и професионалното задължение да се грижат за клиентите си по 
отношение на: правни отговорности; съответствие с националните стандарти за здраве 
и безопасност; етика и професионално поведение; и безопасност и благоденствие на 
клиента.

2. ПРЕДСТАВЯНЕ След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат  да 
прилагат: 
џ Основните процедури за представяне на нови клиенти;
џ Общите правила за обслужване на клиенти;
џ Основните принципи на грижа за клиента;
џ Използваните методи и практики, които да допринесат за ефективна грижа за клиента;
џ Уменията за ефективно обслужване на клиенти: комуникация, език на тялото,  водене 

на преговори и др. 

3. КОМУНИКАЦИЯ След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Уменията за лична комуникация, необходими за разбирателство с клиента, с цел да се 

мотивират хората за започване и придържане към физически упражнения;
џ Изграждането на разбирателство - значението на свързването на хората и езикът на 

тялото - поза, контакт с очите, изражение на лицето, вокална тоналност (темпо, 
интензивност, глас,  интонация);

џ Използване на сензорна комуникация (визуална, слухова, двигателна), за да се подобри 
комуникацията и ориентацията с клиента;

џ Мотивационно интервюиране - разработване на "важност", "доверие" и "готовност";
џ Справяне със съпротивления към промяна;
џ Използването на отворени въпроси, обобщаване.

4.  ПРОМОТИРАНЕ НА 
ЗДРАВOСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Ползите за сърдечно-съдовата и мускулната система и гъвкавостта от физическата 

активност, както и ролята им за намаляване на риска от болести;
џ Тренировка с подходящи упражнения за здраве и добра форма;
џ Бариерите и мотивиращите фактори за трениране;
џ Насоките за упражнения за здраве и добро физическо състояние;
џ Продължителността на тренировките за различни нива на физическа активност;
џ Насърчаване към по-здравословен начин на живот: хранене, различни възможности за 

физическа активност в ежедневието, пушене и т.н. 
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Раздел Описание

5.  ПЛАНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПЕРСОНАЛНА ТРЕНИРОВКА

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Принципите, върху които се гради персоналната тренировка и как тя се различава от 

инструктиране на други видове физическа активност;
џ Разликата между планирането на дейности с и без надзор;
џ Изграждане на график на тренировките;
џ Видовете среда, в която персоналните тренировки могат да бъдат провеждани и как да 

се вземе най-доброто от тях;
џ Конкретни въпроси за здравето и безопасността за провеждане на персонална 

тренировка в среда, която не е подходяща за физическа активност;
џ Как да се подобри ефективната дейност с клиента в зависимост от наличните ресурси;
џ Важността на поддържане на редовен контакт с клиента, включително между 

тренировките.

ІІ. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЯ

1. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЯ И КИНЕЗИОЛОГИЯ

1A. КОСТИ И СТАВИ След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Значението на опорно-двигателния апарат за структурата на  тренировъчната  

програма;
џ Мускулно-скелетната структура;
џ Класификацията на ставите в човешкото тяло (влакнести, хрущялни и синовиални), с 

акцент върху тяхната функционална значимост, включително примери за всеки ставен 
тип и подтипове;

џ Стабилността и движението при всеки ставен тип;
џ Класификацията на костите - дълги, къси, плоски, неправилни и сезамовидни кости, 

както и свързаната с тях структура за функциониране;
џ Ролята на остеобластите и остеокластите;
џ Хормоналния принос за костната плътност;
џ Костната плътност и нейното отношение към тренировките за издръжливост;
џ Дългосрочните и краткосрочните ефекти от трениране върху костите, включително 

остеопорозата;
џ Основните кости и тяхното участие в жизнените функции и движения.

1B. ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЯ И 
БИОМЕХАНИКА

В края на този урок учащите ще придобият знания за:
џ Отношението на опорно-двигателния апарат към устройството на тренеровъчната 

програма;
џ Мускулно-скелетната структура;
џ За трите анатомични оси и равнини на тялото, включително термините предна 

(коронарна), сагитална и напречна;
џ Възможно артикулиране и ставни движения;
џ Гръбначния стълб: структура и функция - роля на изкривяванията.
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Раздел Описание

1C. СТАБИЛНОСТ НА СТАВИТЕ И 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ НАРАНЯВАНЕ

В края на този урок учащите ще разберат и ще знаят:
џ Как да приложат знанията си за опорно-двигателния апарат към устройството на 

тренировъчната програма;
џ Важността от поддържането на правилната степен на гръбначни изкривявания при 

шийните гръдните и лумбалните прешлени;
џ Ненормални степени на изкривяване на гръбнака (лордоза, кифоза и сколиоза);
џ Високият риск от изместване на раменната става и повишената скапуларна 

стабилизираща роля на заобикалящата синергична мускулатура и лигаментите;
џ Потенциалът за навяхвания и сухожилно увреждане увеличава прекомерно 

нефункционалните движения;
џ Основните структурни и физиологични характеристики и функциите на костната 

съединителната тъкан;
џ Структурата на връзки и тяхната якост при опъване, свързана с посока на нишките и 

тяхната чувствителност към силите на срязване и скъсване. 

2.  МУСКУЛИ 

2A. МУСКУЛНА ФИЗИОЛОГИЯ В края на този урок учащите ще придобият познания за:
џ Това как да прилагат знанията за физиологията на мускулната система в устройството на 

програмите;
џ Състава на мускулите: видове мускули, мускулна структура, мускулната контракция, 

форма на мускулите и разпределение на влакната;
џ Трите вида мускули в човешкото тяло;
џ Грубата анатомията и структурата на скелетните мускули и на съединителната тъкан;
џ Съединителната тъкан на мускула, залавящ се за сухожилията, състоящ се от 

обикновени колагенови нишки;
џ Взаимодействието между съкращаващите се нишки на мускулите;
џ Ролята на двигателната единица;
џ Мускулната форма и разположението на нишките, включително насочващите сили и 

линията на издърпване.

2B. МУСКУЛНИ ДЕЙСТВИЯ След приключване на настоящия урок учащите ще бът запознати с/със:
џ Състава на мускулите;
џ Структурните характеристики и характеристиките на тип 1, тип 2А и тип 2Б влакна;
џ Различните видове мускулни контракции;
џ Ефектът от всеки вид мускулна контракция за адаптациите при тренировка;
џ Ролята на проприоцепторите в сухожилията;
џ Набор от действия и дейности на агонисти, антагонисти, основни синергисти и 

фиксатори;
џ Краткосрочните и дългосрочните ефекти на упражненията за мускулите;
џ Най-вероятно връзката между забавеното начало на мускулна болезненост и 

ексцентрична, концентрична и изометрична мускулна работа.
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2C.  ЛОКАЦИЯ НА МУСКУЛИТЕ След приключването на този урок учениците ще знаят и ще могат да обяснят:
џ Локациите на мускулите;
џ Основните мускули на тялото, определящи техните отправни точки по отношение на 

костите, от които произхождат; ставите, които пресичат и костите, върху които се 
намират (крайна точка);

џ Ставните действия като резултат от мускулни действия.

2D. ВЪТРЕШНА СТАБИЛНОСТ С приключването на настоящия този урок учениците ще могат да обяснят:
џ Вътрешната стабилност;
џ Функционалната роля на коремните мускули в синергия с други мускули на тялото;
џ Ролята на мускулите като седалищния мускул и широкия гръбен мускул и торако-

лумбалната фасция;
џ Значението на правилното участие на флексорите на бедрото: тазобедрения сгъвач в 

тренировката за вътрешна стабилност;
џ Ролевата игра от сгъвачи на бедрото, тазобедрения сгъвач и тазовите мускули във 

вътрешната стабилност.

III. ФИЗИОЛОГИЯ

1.  ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ След приключването на настоящия урок учащите се ще познават:
џ Трите енергийни системи, използвани за производството на ATP в работата на мускулите;
џ Ефектът от вида на упражненията, интензивност, продължителност, фитнес нива, 

хранително ниво на енергийни системи;
џ Начинът, по който да се използват променливите по време на тренировка, за да се 

създаде различна енергийна система;
џ Понятията аеробен и анаеробен праг;
џ Ефекти на интервалните тренировки и на НККУ върху обмяната на веществата;
џ Способността на тялото да изгаря мазнините в целия диапазон на интензивности;
џ Връзката между МЕЗ и килокалориите;
џ Методите за наблюдаване на интензивността на упражненията;
џ Използването и количествата енергия, хранителни вещества в различна интензивност.

2. СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА След приключване на настоящия урок учащите ще бъдат запознати с/със:
џ Анатомията на сърцето;
џ Сърдечния цикъл и термините ударен обем;
џ Структурата, функцията и характеристиките на артериите, артериолите, вените, венулите 

и капилярите;
џ Ефекта от физическа активност на сърдечно-съдовата система;
џ Разбирането на влиянието на медикаментите върху сърдечно-съдовата система и 

тяхното влияние върху тренировката.
џ Дихателната система: описание и функция.
џ Връзката между сърдечно-съдовата система и дихателната система;
џ Преминаването на вдишване на въздух от атмосферата на клетъчно ниво и обратно.
џ Здравословния начин на живот и неговия положителен ефект върху сърдечно-

дихателните тъкани.
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3. НЕРВНА И ЕНДОКРИННА 
СИСТЕМА

Сред приключване на настоящия урок учащите ще познават:
џ Основните отговорности на нервната система;
џ Двете части на нервната система
џ Ролята на централната нервна система;
џ Периферната нервна система и нейните поделения в соматичните и вегетативната 

клонове;
џ Соматичният клон;
џ Двата противоположни клона;
џ Редовната дейност за нервната система;
џ Описанието на хормоналния отговор на упражненията.

IV. ХРАНЕ

1. ХРАНЕНЕ След приключване на настоящия урок обучаващите се ще са запознати с:
џ Ролята на хранителния режим и общите хранителни източници източници за всички от 

шестте основни хранителни вещества (въглехидрати, мазнини, белтъчини, витамини, 
минерали и вода);

џ Баланса между наситените и ненаситените мастни киселини и ефекта им върху 
здравето;

џ Значението на основните мастни киселини и ефекта им върху здравето;
џ Ролята на витамините и минералите в метаболитния процес в клетките;
џ Ролята и допустимите нива на холестерол, липопротенини с висока и ниска плътност 

(ЛПВП) и ЛПНП в тялото, включително общото количество холестерол;
џ Примери на хранителни вещества от всяка една от четирите основни хранителни групи;
џ Примери на хранителни вещества за прием на витамини и минерали;
џ Градивните части на показателя на основния метаболизъм, термичния ефект на 

храната, степента на физическа подготовка;
џ Начините за измерване на калоричните нужди;
џ Как да изготвят здравословен и балансиран хранителен режим;
џ Моделите на здравословно хранене;
џ Как диетата оказва влияние върху здравето;  как липсата на микроелементи (витамини 

и минерали) оказва влияние върху здравето.

V. ФИЗИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ЗДРАВЕТО И ФИТНЕСА

1. ПСИХО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ НА 
ЗДРАВЕТО И ФИТНЕСА

След приключването на този урок обучаващите ще познават и ще могат да обяснят:
џ Психологическите аспекти на здравето и фитнеса;
џ Мотивите и бариерите пред тренирането;
џ Причините за поставяне на цели;
џ Модела за промяна;
џ Поведенческите процеси;
џ Мотивация и придържане.
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VI. ОЦЕНКА НА ЗДРАВЕТО И ФИТНЕСА. СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. КОМПОНЕНТИ НА  ФИТНЕСА

1. СОМАТОТИПОВЕ След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да демонстрират знания и 
разбиране на:
џ Трите различни телесни типа (ендоморфен, ектоморфен и мезоморфен);
џ Последствията от всеки тип тяло за физическия капацитет и способността да се променя 

формата на тялото.

2. РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И 
ЖЕНИТЕ 

След приключване на този урок учащите трябва да демонстрират знания и разбиране на:
џ Анатомичните различия, засягащи мъжете и жените и тяхното влияние върху 

безопасната, ефективна и подходяща физическа активност;
џ Хормоналните разлики, отнасящи се за мъжете и жените и тяхното влияние върху 

безопасната, ефективната и подходяща физическа активност.

3. КОМПОНЕНТИ НА ФИТНЕСА Сред завършване на настоящия урок обучаващите се ще бъдат в състояние да:
џ Разбират основните компоненти на фитнеса;
џ Разбират физическите качества, които трябва да бъдат разработени;
џ Обяснят на клиента ползите от упражненията;
џ Създадат основните програми, свързани с нуждите и целите на клиента.

2. СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1.  СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

След завършване на настоящия урок обучаващите се трябва да демонстрират знания и 
разбиране на:
џ Подходящата информация, свързана с възможността да се преговарят цели за да 

планират и осъществяват безопасни и ефективни програми, за да се даде възможност 
на задълбочена оценка на опции за планиране;

џ Правилни процедури на тестване на физическата активност;
џ Оценка на текущите нива на всички компоненти на фитнес;
џ Психологическа информация;
џ Медицинска информация;
џ Начин на живот;
џ Идентифициране на рискови фактори, които ограничават възможността за тренировки;
џ Как да адаптират основни програми към участници със специални нужди.

2. ОЦЕНКА НА ФИТНЕСА След приключване на този урок обучаващите се ще се запознаят с използването на:
џ Медицински въпросници и въпросник за готовността за физическа активност;
џ Въпросник за физическата активност;
џ Медицинско удостоверение;
џ Информирано съгласие;
џ Психологически въпросник;
џ Въпросник за начина на живот;
џ Други професионалисти: лекари, физиотерапевти, невро-мускулни терапевти, 

консултанти;
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3. ТЕСТОВЕ ЗА ОЦЕНКА НА ФИТНЕСА След завършването на този урок обучаващите се ще придобият:
џ Знания за основните фитнес тестове;
џ Способност да се приложат тези тестове;    
џ Знания как да правят редовни отчети по време на изпълнение на фитнес програмата;
џ Умения как да дават обратна вързка на клиента.

VII. ПЛАНИРАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА

1. ПРИНЦИПИ НА ПЕРИОДИЗАЦИЯ След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да:
џ Знаят какво е тренировъчна периодизация и какви са ползите от нея;
џ Разпознават и прилагат принципите на трениране;
џ Разпознават основните теории за това как периодизацията управлява възстановяването 

и адаптивните процеси;
џ Знаят и прилагат фазите на тренировъчните цикли на фитнес периодизираните 

програми;
џ Идентифицират и прилагат различни тренировки според нивото и целите на клиента;
џ Разпознават разликите между постиженията и фитнес периодизациите.

2. МИКРО, МЕЗО И МАКРО ЦИКЛИ След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да могат да:
џ Определят какво са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели;
џ Поставят краткосрочни цели;
џ Поставят средносрочни цели;
џ Поставят дългосрочни цели.

3. ОБЕМ ИЛИ ИНТЕНЗИВНОСТ В 
ЕТАПИТЕ НА ПЕРИОДИЗАЦИЯ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да са запознати с:
џ Определенията на тренировъчната интензивност и обем;
џ Промяната на интензивността и обема по време на различните периодни етапи;
џ Важността от периодизация.

4. МЕТОДИ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА 
АМПЛИТУДАТА НА ДВИЖЕНИЕ 
(ГЪВКАВОСТТА)

След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да знаят:
џ Какво е тренировка за гъвкавост и какви ползи носи за физическата годност;
џ Как да разпознават различните методи за трениране на гъвкавостта и да прилагат 

принципите на трениране;
џ Как да разпознават ползите и слабите черти на всеки метод - статичен, балистичен и 

динамичен и ПНП стречинг техниките, за да улеснят увеличаването на амплитудата на 
движение;

џ Как да прилагат различните методи за трениране на гъвкавостта с цел да улеснят 
увеличаването на амплитудата на движение;

џ Как да идентифицират и приложат тренировъчните променливи според нивото и целите 
на клиентите;

џ Как да разпознават и най-малките разлики в постиженията и тренирането за гъвкавост.
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5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 
НЕВРОМУСКУЛНАТА АДАПТАЦИЯ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да са запознати с:
џ Ролята на клетките в мускулните влакна при миотатичните рефлекси и почивката от 

съкращения;
џ Ролята на сухожилните органи на Голджи при миотатичните рефлекси и почивката от 

съкращения;
џ Техника на стречинг с ПНП;
џ Действията на мускулите вретено и сухожилния  орган на Голджи.

6. НАПЪТСТВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
РАЗЛИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА 
ФИТНЕС ТРЕНИРОВКАТА

След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да са запознати с принципите 
на трениране, за да:
џ Станат ефективни инструктори;
џ Могат да адаптират тези принципи;
џ Индивидуализират тренировъчните програми;
џ Могат да работят аеробно и анаеробно.

7. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЧИВКА. 
ПРИЗНАЦИ НА ПРЕТРЕНИРАНЕ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се трябва да са запознати със следното:
џ Какво е претрениране;
џ Как да се избегне претрениране;
џ Симптомите на претрениране;
џ Промените във физиологичните и невроендокринните показатели при претрениране.

8. КОМПОНЕНТИ НА ФИТНЕСА След края на настоящия урок курсистите ще са запознати с и/или ще могат:
џ Да прилагат 5-те аспекта на свързаните със здравето и 6-те аспекта на свързаните с 

физическото състояние;
џ Да демонстрират разбиране на концепцията и принципите свързани с изготвянето и 

прилагането на програма за трениране;
џ Да иготвят, прилагат, оценяват и преработват тренировъчни програми, свързани и с 

двете групи компоненти на физическата годност.

VIII. ТРЕНИРОВЪЧНА АДАПТАЦИЯ

1. ЕФЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ЗА ЗДРАВЕ, 
ВКЛЮЧВАЩИ СИЛОВО ТРЕНИРАНЕ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с:
џ Какви са ефектите на физическата активност върху здравето;
џ Да предписват силови тренировъчни програми за подобряване на здравния статус;
џ Промените и въздействието върху здравето от силовото трениране.

2. ЕФЕКТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ЗА ЗДРАВЕ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с:
џ Какви са ефектите на физическата активност върху здравето;
џ Да предписват силови тренировъчни програми за подобряване на здравния статус;
џ Промените и въздействието върху здравето от силовото трениране.  
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3. ДЕЙНОСТИ ЗА ЗДРАВЕ, 
ВКЛЮЧВАЩИ ТРЕНИРОВКА ЗА 
АМПЛИТУДА НА ДВИЖЕНИЕ 
(ГЪВКАВОСТ)

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще са запознати с и/или ще могат да 
прилагат:
џ Какво е гъвкавост;
џ Ползи от тренировката за гъвкавост;
џ Как да се увеличи гъвкавостта;
џ Как да правят стречинг безопасно и ефективно;
џ Избора на стречниг техники.

4. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА 
ТРЕНИРОВКАТА ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще могат да обяснят 
физиологичните принципи на претоварване, специфичност и прогресивно съпротивление.

5. СИСТЕМИ ЗА ТРЕНИРОВКА ЗА 
ИЗДРЪЖЛИВОСТ

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще бъдат в състояние да разбират 
различните начини за добавяне на вариации в програмите за тренировка за издръжливост 
чрез манипулиране на някои методи на тренировката.

6. МАКСИМАЛНО ПОВТОРЕНИЕ 
/RM/

След приключване на настоящия урок, обучаващите се ще знаят как да:
џ Определят максималното повторение (1RM) от тестови протокол или чрез метода на 

прогнозиране на 1RM;
џ Определят т.нар. 10 RM.

7. КОМПОНЕНТИ НА СИЛОВАТА 
ТРЕНИРОВКА

След приключване на настоящия урок, обучаващите се:
џ Ще знаят как да избират правилните упражнения и  да определят честотата и 

интензивността на тренировката;
џ Ще могат да задават правилните натоварвания за тренировката, както и обема и 

периодите за почивка за избраните упражнения.

Ниво 4 - Сертификат за Персонален треньор (EQF)
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