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РЕЗЮМЕ
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ОБРАЗОВАНИЕ И

КВАЛИФИКАЦИЯ

 След завършване на средното си  

образование в Спортно училище  

“Г.Бенковски” – Плевен имам завършен  

квалификационен курс с издаден  

лиценз: учител-треньор от Треньорска  

школа по футбол към БФС – София

 Лиценз BFU “B” Coacing License –VIFA “B”  

diploma

 BFU “A” Coacing License –VIFA “A” diploma

 Physical training coach “B” LICENCE



ФИЛОСОФИЯ НА  

ПРЕПОДАВАНЕ

 Талантът на състезателя е разнороден и за  

съжаление никога не е комплексен. За да се  

реализираш трябва да си наясно какви качества  

е необходимо да притежаваш и да ги развиваш.

да станеш съвършен там, където си надарен и

да не отстъпваш на никого там където си слаб.

Именно на това се стремя да неуча своите  

млади партньори-състезатели: да отстояват  

своите искания и да се борят докрай, за  

победата.Старая се да давам добър личен  

пример на децата.



ОБЛАСТИ НА

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 Трудовия си стаж  

започнах в ДЮШ към  

ПФК “Спартак” Плевен  

през 2003г. Преминал  

съм през всичките

възрастови групи. През  

2010/2011г. съм треньор  

на представителния  

отбор на ПФК”Спартак”.

 В момента съм треньор  

към ДЮШ – юноши  

старша възраст.



ОБЛАСТИ НА

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Директорът на детско-
юношеската школа (ДЮШ) 
на Общински футболен клуб 
Спартак (Плевен) – Момчил
Челестинов е новият старши
треньор на мъжкия отбор. 
Той ще води тима до края на 
първенството на Второ
професионална лига. 
Решението е лично на 
спонсора Иван Динов, 
информира Димитър
Стефанов, пресаташе на 
плевенския клуб .



ОБЛАСТИ НА

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„Не ми е фикс идея да съм
треньор на мъжкия отбор. 
Спартак (Плевен) обаче е моя 
роден клуб и повече от 
всички искам да се спаси от 
изпадане в аматьорския
футбол. Ето защо не ми 
трябваше много убеждаване
да се съглася. Точно за три 
минути се разбрахме с нашия
спонсор Иван Динов. Целта
пред отбора е ясна. Имаме 
шансове да я изпълним и ще
се борим до край. Вярвам
във футболистите“



ОБЛАСТИ НА

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Детският отбор на ОФК 
Спартак завърши годината с 
9:0 у дома срещу Гигант 
/Белене/. Двубоят бе от 16-ия 
кръг на футболното
първенство на подзона
Велико Търново. Селекцията
на Момчил Челестинов
завърши подобаващо 2017 
година !



Отговорности на учителя

 Планира и организира и  

подготвя участия на  

учениците във футболни  

срещи

 Работи

върхуподобряване

футболните качества на  

спортистите

 Спомага за по  

нататъшното развитие на  

учениците



Методи на преподаване
 Разнообразни  

упражнения при  

тренировъчния  

процес

 Разговори и  

събеседване с  

учениците и при  

нужда с  

родителите

 Обосновка на  

тренировъчния  

процес



Бъдещи планове

 За да не звучи песимистично, ако искаш да  

оцелееш като треньор в българия трябва да си  

изградиш собствена ценностна системаа и  

принципи

 Трябва да се ръководиш от правила, които няма

да нарушаваш и ще имаш добро самочувствие и

мотивация да си професионалист

 Винаги трябва да намираме мотивация, да  

влезем в мач и да го изиграем на най-високото  

ниво, което позволяват нашите възможности.



Самооценка и

самонаблюдение

 Мисията на всеки учител е да подпомага  

изграждането на децата като достойни  

личности, да ги учи на труд, упорство и  

увжение. Учителят треньор ги учи и на

постоянство и себеизявяване. Обичам

професията си, обичам работата с деца,  

надявам се да имам достойни

последователи след време.



Галерия



Галерия










