СТАТУТ И ПРОЦЕДУРА
ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНАТА БАЗА НА НБУ
I.

II.

Обекти и видове спорт
1. Игрище на открито за мини футбол, волейбол, хандбал, бадминтон.
2. Фитнес на открито с уреди за упражнения за: гърди, горна част гръб, долна част гръб,
крака, кръстни мускули, елиптикал/за раздвижване, хиперекстензия – долна част
гръб/кръст, крос тренажор – кардио, колело – кардио, комплексен уред за цяло тяло,
комплексен уред за цяло тяло и шведска стена.
3. Свързани обекти: съблекални и бани
Правила и режим за достъп и ползване
1. Режим за достъп и ползване:
1.1. Студенти, записали ООК Спорт:
- Безвъзмездно ползване съгласно семестриален учебен график в присъствие на
преподавател;
- Преподаватели по ООК Спорт осигуряват достъп на студентите по време на занятия
съгласно списък на съответния курс и група по спорт. Получават ключ за базата от
координаторите – І корпус и го връщат след приключване на занятията.
1.2. Студентски университетски отбори:
- Безвъзмездно ползване в график, предоставен от Студентски съвет, по списък на
членовете на отбора;
- Достъп срещу валидна студентска лична карта, студентска книжка или ISIC карта.
1.3. Студенти на НБУ:
- Безвъзмездно ползване в свободно от учебен график време (понеделник – неделя от
08.00 до 24.00 ч.);
- Достъп срещу валидна студентска лична карта, студентска книжка или ISIC карта.
1.4. Преподаватели и служители на НБУ:
- Безвъзмездно ползване в свободно от учебен график време (понеделник – неделя от
08.00 до 24.00 ч.);
- Достъп срещу издадена служебна карта или ISIC карта.
1.5. Външни потребители:
- В свободно от учебен график време (понеделник – неделя от 08.00 до 24.00 ч.);
- Платено почасово ползване в момента или с предварителна заявка срещу закупен билет
(от териториалния координатор на платен „Паркинг пред ресторант Артес“) или
отдаване под наем (съгласно договор по предварителна заявка)
2. Правила за ползване:
2.1. Спортните уреди и съоръжения се използват по предназначение.
2.2. Съблекалните и баните се използват за времето на ползване на базата.
2.3. Използва се спортно облекло и обувки.
2.4. Студентите, записали ООК спорт ползват базата след проведен инструктаж по
безопасност от преподавателя и се разписват в Книга за инструктаж в началото на
семестъра.
2.5. При нанасяне на материални щети от страна на ползвател, същият е длъжен да заплати
размера на щетата.
2.6. Не се допуска в спортната база, съблекалните и баните:
- прояви на вандализъм; катерене и прескачане на съоръжения, врати, мрежи и др. п.;
- влизането с домашни любимци, велосипеди, мотопеди и др.;
- внасяне и използване на храни, напитки (изключение за вода), наркотични и упойващи
вещества, тютюнопушене;
- влизане на лица във видимо нетрезво състояние.

2.7. При възникване на инциденти или извънредни ситуации незабавно се уведомява
представител на охраната или отговорника на базата. Спешни уведомления се приемат
на вътр. тел. 1100 или тел. 02/8110100.
ІІІ. Управление на спортната база:
1. Отговорник за спортната база (административният мениджър към ЦРМБ):
- Осъществява контрол върху достъпа и провежданите инструктажи от преподавателите
на студентите, записали ООК спорт;
- Отговаря за правилното експлоатиране на спортната база и използване на съоръженията
по предназначение, спазване на Наредбата за вътрешния ред в НБУ и настоящата
Процедура;
- Осъществява рутинен (ежеседмичен), оперативен (тримесечен) и основен (годишен)
контрол за безопасност на спортните съоръжения – функциониране, стабилност,
маркировка, състояние на настилка и др.п., съвместно със Стопанския директор;
- Подпомага Стопанския директор при извънредни ситуации и е контактно лице за
осигуряване на медицинска помощ при необходимост;
- Изготвя графици и приема заявки за ползване в свободно от учебни занятия време;
- Координира съответните дейности със Стопански отдел (поддръжка и ремонти, хигиена,
сигурност и безопасност, графици за външни потребители), ФБО (изготвяне на графици
за ООК спорт, отговорности на преподаватели по безопасност, осигуряване на спортни
пособия), направление „Учебен процес“ – ЦУА (графици на ООК спорт), Студентски
съвет (графици за тренировки на спортните отбори)
2. Факултет за базово образование:
2.1. Директор на факултет:
- Прави предложения за подобрения на спортната база;
- Отговаря за преподавателите по ООК спорт и провежданите от тях безопасни занятия;
- Изготвя и предоставя на направление „Учебен процес“ – ЦУА и отговорника за
спортната база графици на ООК спорт;
- Осигурява на преподавателите списъци по курсове и групи на студентите, записали ООК
спорт;
- Осигурява пособия по видове спорт (топки, ракети, пера и др. п.).
2.2. Преподаватели по ООК спорт:
- Провеждат инструктаж на студентите за изискванията за здравословен и безопасен спорт
и попълват Книга за инструктаж;
- Идентифицират рисковете и опасностите, и ги предотвратяват;
- Проверяват изправността на спортните съоръжения. Отговарят за правилното
експлоатиране на спортната база и използване на съоръженията по предназначение по
време на занятия.
- Оказват долекарска помощ при необходимост.
3. Стопански отдел:
- Осъществява контрол за безопасност на базата и нейната охрана;
- Осигурява поддръжка и ремонтни дейности, гаранционно и след гаранционно
обслужване на уреди и съоръжения;
- Осигурява хигиената (ежедневно почистване на спортната база и два пъти дневно на
съблекални и бани);
- Осъществява продажба на билети за външни потребители (териториалният координатор
на платен „Паркинг пред ресторант Артес“).
4. Охрана (охранителен пост № 3 Служебен вход):
- Осигурява достъп до обектите (понеделник – неделя от 08.00 до 24.00 ч. съгласно
настоящата Процедура);
- Отговаря за опазване на имуществото и вътрешния ред съгласно Наредбата за вътрешния
ред в НБУ.
- Предоставя спортни пособия на външни потребители.

