
АВТОБИОГРАФИЯ 
 
Фамилия:                         Гроздев 
Бащино име:                   Петров 
Име:                                    Валентин  
Дата на раждане:          20 януари 1969г. 
Място на раждане:       гр. София 
Националност:               Българин 
Адрес:                                1113 София, България   

     Моб.тел. 0888 359110 
     e-mail: valentin.grozdev@gmail.com 

 
                  Образование и квалификация: 

1976 – 1984       Oсновно образование. 
 
1984 – 1987       Средно образование. 
 
1987 – 1989       Армейска школа за високо спортно майсторство. 
 
1989 – 1994       Висше образование (Национална Спортна Академия) -   
                                               (Tреньор по лека атлетика и спортен мениджър). 
 
1991      Курс по класически и китайски масаж. 
 
2001         Курс по английски език - степен 4 (ИЧС) 
 
2006                                     Инструкторски курс по тенис към НСА 
                              
2007                                     Треньорска програма за квалификация по тенис към НСА 
                                                (Треньорски сертификат ниво 1) 
                                                

         Спортна практика и професионално ангажиране. 
 
1992 – 1994        Кардио Фитнес Център – гр. София 

специалист по спортен масаж и рехабилитация – персонален 
фитнес треньор. 

 

1994 – 1995        Спортен  клуб ”Проксима” – гр. София 
Треньор по кондиционна подготовка - тенис и футбол. Персонален  
фитнес треньор . Спортен мениджър на клуба. 
 

1998 – 2002                       Кондиционен треньор на Българския  национален отбор по тенис  
                                               за купа  “Дейвис”. 
 

2000                                     Специализация на доброволни начала в Съединени Американски 
Щати - фитнес и рехабилитация в град Ел Пасо Тексас. 

 
2007 – 2012                       Кондиционен треньор на Футзал Клуб „Левски София Запад” 
 
2009 – 2011                       Кондиционен треньор на Българския национален отбор по Футзал. 
 



2003 – понастоящем      Преподавател на хонорар по кондиционна подготовка към 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. Климент Охридски”  

 
1999 - понастоящем      Спортен Комлекс “Академик” , треньор по кондиционна подготовка  
                                               тенис и футбол. Персонален фитнес треньор.      
 
2013 – понастоящем     Кондиционен треньор на Българския национален отбор по ски  
                                               алпийски дисциплини  
 
                                
    

1986 – 1991        Награди и постижения: 
        Четири пъти републикански и студентски шампион по 
                                                лека атлетика. 
 

                      
                   Хоби и интереси: 

             Фотография, спортна литература, фитнес, тенис на корт и ски.  
 

                  Чужд език: 
                                 Английски - Степен 4 (Институт за Чуждоезикова Специализация) 

    
 
Дипломи и сертификати:   
 1.  Диплома за завършено висше образование. 
 2.  Приложение към дипломата и академична справка. 
 3.  Свидетелства за специализация. 
 4.  Приложение към свидетелствата за специализация. 
 5.  Препоръки. 
 6.  Придружителни писма. 
 
Допълнителна Информация: 
 

 Лични треньори по лека атлетика: 
- Димчо Ников 
- Проф. Михаил Бъчваров  
- Проф.  Апостол Славчев 

  Личен резултат на 400м с препятствия 53.39сек  
 Личен резултат на 100м гл. бягане 10.4сек. 

 

 


