
КУРС ЗА  ВОДАЧИ СЪС СКИ  

На основание на чл.3 ал.1 т.2; ал.5 и във връзка с чл.4 ал.2; чл.8 и чл.12 ал.4 от Наредба № 
3/7.03.2016. За образованието, практическата подготовка и професионалната квалифика-
ция, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Пла-
нински водач", Центърът за Професионално Обучение (лиценз № 200312076/01.11.2013) при 
„Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България, организира курс за допълни-
телна квалификация – „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ СЪС СКИ“. 

Кой може да вземе участие в курса?  

ПРАВОСПОСОБНИ планински водачи: 

▪ с минимум една година стаж по специалността  

▪ добре владеещи  техниката на придвижване и каране на 
ски в необработен терен 

▪ издържали успешно приемнните изпити 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 2021 учебна година 
 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КУРСА 

Обучението включва 228 учебни часа, от които 12 часа лекции, 192 часа практика /16 дни/ и 24 
часа /два дни/ държавни изпити.  

Успешно завършилите и положили съответните изпити ще получат удостоверение за завършен 
курс с квалификация „Планински водач със ски“. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1.  Молба в свободен стил, включваща координати за 
връзка, № на свидетелството за професионална квалифи-
кация и декларация за наличието на планинска застра-
ховка.  

2. Медицинско 

3. Диплома за средно образование (копие)  

4. Свидетелство за професионална квалификация (копие) 

5. Платена такса за приемен изпит 

ЦЕНА НА КУРСА. 

1300 лв 

Плащане само по банков път! 



Сметка:  IBAN BG41CECB979010B6650802  

  BIC: CECBBGSF 

В основание за плащане трябва да бъде посочено името на кандидата и „такса за водач със 
ски„ 

Цената включва:  

1. Обучение в рамките на програмата 

2. Наем на зала 

3. Квалифицирани инструктори 

 

Цената НЕ включва:  

1. Нощувки и храна 

2. Транспорт  

3. Лична екипировка 

4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА). 

 

 

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 

Дата на провеждане: през втората половина на януари, в зависимост от снежните условия. 

Приемните изпите ще се проведат в рамките на един ден и ще включват събеседване и практи-
чески изпит.  

Събеседване: 

Представяне на списък с преходите със ски,  в които е участвал кандидата през последните 3 
години, като поне 5 от тях трябва да са повече от 2 дни. Изрично се упоменава месеца, през 
който е проведен прехода и като какъв е участвал в него /участник или водач/.  

 

Практически изпит: 

Практическия входящ тест ще се състои от три изкачвания и три спускания.  Сумарната дениве-
лация на изкачванията е 1000 - 1200 метра.   

1-во изкачване по предварително очертан маршрут.  



Ще се оценява- техника на изкачване, стабилност, скорост и ритъм, обръщания   

1-во спускане по сняг без предишни следи.   

Стил: равномерни завои със среден радиус.  

Ще се оценява- обща ски техника, ритъм, флуидност, контрол, стабилност   

2-ро изкачване по предварително очертано трасе включващо: къси спускания с колани, травер-
сиране на заледени участъци, преминаване през заледени участъци с камъни , стъпаловидни 
изкачвания и слизания.  Изпълнява се без махане на ските и без котки за ски.   

Ще се оценява?? 

2-ро спускане по сняг със стари следи и стръмни участъци. 

Стил:  завои с къс до среден радиус. 

Ще се оценява - обща ски техника, ритъм, флуидност, контрол, стабилност,  техника на каране 
на стръмен терен.   

3-то изкачване  без предварително очертано трасе.  

Оценяват се: - избор на терен, техника на правене на следа, скорост и ритъм  

3-то спускане в свободен стил 

Стил: завои със среден и голям радиус + смяна на ритъма.  

Ще се оценява: обща ски техника, ритъм, флуидност, контрол и стабилност   

 

ВАЖНО 

Засича се и времето за преминаване от режим ходене в режим каране и обратно.  Време до 3 
мин.   

По-време на изпита може да използвате САМО един чифт ски. 

Използването на котки за ски НЕ е разрешено.   

Екипировка: Ски, обувки, колани, илу, сонда, лопата   

 

ТАКСА за участие в приемните изпити – 70 лв 

ЗАПИСВАНЕ: education@planini.eu 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ 

Водещи на курса – Георги Георгиев - Черния, Георги Пенев      

Курсът ще се проведе при наличието на минимум 4 участника.  

Краен срок за подаване на документи – 14.01.2021 

mailto:education@planini


 

 


