
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 
“ТРЕНЬОР ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ“, ТРЕНЬОР ПО ТУРИЗЪМ –
АЛПИНИЗЪМ И ТРЕНЬОР ПО ТУРИЗЪМ – ОРИЕНТИРАНЕ. 

 
- Всеки кандидат-студент попълва декларация, в която предоставя при подаване на документите 
за кандидатстване списък с постижения в  спортното катерене, алпинизма, ски-алпинизма, или 
туризма, спортното ориентиране. 
- Списъкът може да включва информация и само по един от критериите или направленията 
(например само за алпинизъм или само туризъм по едно от посочените изисквания). 
- Предоставеният доказателствен материал ще бъде разгледан и класиран според изготвените 
критерии за оценка от експертно жури в катедра „ТАО“. 
 

ИЗПИТНИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА  
СПЕЦИАЛНОСТ „ СПОРТНО КАТЕРЕНЕ“ 

 
 
 
                                                                          

 

 

 

 

№ Оценка Изисквания 
1 Отличен - 6.00 1.	Класиране на Държавно първенство или Купа"България" по 

спортно катерене - от 1-во до 8-мо място или списък с 
изкачвания на маршрути с категория на трудност от 7а. 
2.Завършен курс по спортно катерене на катерачна стена или 
скали или курс по спелеология.  
3.Завършено средно специално образование или курс в 
професията “Планински водач”. 
  

2 Отличен - 5.50  
 

3 Мн.Добър  5.00 1.Класиране на Държавно първенство или Купа"България" по 
спортно катерене - от 9 до 16-то място или списък с 
изкачвания на маршрути с категория на трудност от 6b. 

4 Мн.Добър 4.50  
5 Добър – 4.00 1.Класиране на Държавно първенство или Купа"България" по 

спортно катерене - от 17 до 25-то място или списък с 
изкачвания на маршрути с категория на трудност от 5b. 

6 Добър – 3.50  
7 Среден – 3.00 Участие на Държавно първенство или Купа"България по 

спортно катерене или списък с изкачвания на маршрути с 
категория от 4b. 



ИЗПИТНИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ТУРИЗЪМ - АЛПИНИЗЪМ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Оценка Изисквания 

1 Отличен - 6.00 АЛПИНИЗЪМ 
1. Изкачване на връх над 4000 мнв. 
2. Изкачване на голяма стена над 300 м. по маршрут с 
минимална категория 6а. 

3. Класиране до 3 - то място на държавно първенство по 
алпинизъм. 

4. Класиране до 3 - то място на държавно първенство по 
спортно катерене. 

5. Класиране до 3 – то място на държавно първенство по 
ски-алпинизъм. 

6. Завършен курс по катерене и алпинизъм. 
ТУРИЗЪМ 

1. Изкачване на връх над 4000 мнв. 
2. Участие в поход до първенците на Рила, Пирин, Стара 
планина, Витоша и Родопи в зимни условия. 

3. Изкачване със ски на връх висок над 2500 мнв. 
4. Завършено средно-специално образование в 
професията „планински водач“. 

5. Участие в многодневен пешеходен или вело-поход. 
2 Отличен - 5.50  

 

3 Мн.Добър  5.00 АЛПИНИЗЪМ 
1. Изкачване на връх над 3000 мнв. 
2. Изкачване на стена с височина над 100 м по маршрут с 
минимална категория 5а. 

3. Класиране до 8 - мо място на държавно първенство по 
алпинизъм. 

4. Класиране до 8 - мо място на държавно първенство по 
спортно катерене. 

5. Класиране до 8 – мо място на държавно първенство по 
ски-алпинизъм. 

ТУРИЗЪМ 
1. Изкачване на връх над 3000 мнв. 
2. Участие в поход до първенците на Рила, Пирин, Стара 
планина, Витоша и Родопи. 

3. Изкачване със ски на връх висок над 2000 мнв. 
4. Завършен курс по спелеология. 
5. Участие във вело-поход или воден поход. 

5 Добър – 4.00 АЛПИНИЗЪМ 
1. Изкачване на стена с височина над 100 м. по маршрут 
с минимална категория 4а. 

2. Класиране до 16 - то място на държавно първенство по 
алпинизъм. 

3. Класиране до 16 - то място на държавно първенство по 
спортно катерене. 

4. Класиране до 16 – то място на държавно първенство 
по ски-алпинизъм. 

ТУРИЗЪМ 
1. Участие в поход до върхове над 2000 мнв. 



 

ИЗПИТНИ  ИЗИСКВАНИЯ ЗА СПОРТНА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ТУРИЗЪМ - ОРИЕНТИРАНЕ“ 

№ Оценка Изисквания 
1 Отличен - 6.00 ОРИЕНТИРАНЕ 

1. Класиране до 6 – то място индивидуално в ДП по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране  

2. Класиране на 1-3 - то място в щафета ДП по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране 

ТУРИЗЪМ 
1. Изкачване на връх над 4000 мнв. 
2. Участие в поход до първенците на Рила, Пирин, Стара 
планина, Витоша и Родопи в зимни условия. 

3. Изкачване със ски на връх висок над 2500 мнв. 
4. Завършено средно-специално образование или курс в 
професията „планински водач“. 

5. Участие в многодневен пешеходен, воден или вело-
поход. 

2 Отличен - 5.50  
 

3 Мн.Добър  5.00 ОРИЕНТИРАНЕ 
1. Класиране 7-15 - то място индивидуално в ДП по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране  

2. Класиране 4-6 – то място в щафета ДП по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране 

ТУРИЗЪМ 
1. Изкачване на връх над 3000 мнв. 
2. Участие в поход до първенците на Рила, Пирин, Стара 
планина, Витоша и Родопи. 

3. Изкачване със ски на връх висок над 2000 мнв. 
4. Завършен курс по спелеология. 

2. Изкачване със ски на връх висок над 1500 мнв. 
3. Участие във вело-поход. 
4. Спускане с рафтинг по р. Струма. 

 
6 Добър – 3.50  

7 Среден – 3.00 АЛПИНИЗЪМ 
1. Изкачване на стена с височина до 100 м. по 
категоризиран маршрут. 

2. Участие на държавно първенство по алпинизъм 
3. Участие на държавно първенство по спортно катерене. 
4. Участие на държавно първенство по ски-алпинизъм. 

ТУРИЗЪМ 
1. Участие в поход до връх над 1500 мнв. 
2. Участие в зимна туристическа проява. 
3. Посещение на пещера. 
4. Спускане с рафтинг. 



5. Участие във Вело поход или воден поход. 
4 Мн.Добър 4.50  
5 Добър – 4.00 ОРИЕНТИРАНЕ 

1. Класиране 16 - 25 - то място индивидуално в ДП по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране 

ТУРИЗЪМ 
2. Участие в поход до върхове над 2000 мнв. 
3. Изкачване със ски на връх висок над 1500 мнв. 
4. Участие във вело-поход. 
5. Спускане с рафтинг по р. Струма. 

 
6 Добър – 3.50  
7 Среден – 3.00 ОРИЕНТИРАНЕ  

1. Участие в държавни или регионални състезания по 
ориентиране, коло ориентиране или ски ориентиране 

ТУРИЗЪМ 
2. Участие в поход до връх над 1500 мнв. 
3. Участие в зимна туристическа проява. 
4. Посещение на пещера. 
5. Спускане с рафтинг. 
 

 

 

Изготвил: Александър Шопов 

Р-л катедра ТАО 


