
СТАТУТ И ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКИ СПОРТЕН КЛУБ НБУ 
 

 

I. Обекти и дейности 

1. Студентски спортен клуб в корпус 1, сутерен. 

2. Свързани обекти: съблекални и бани в сутерена на Корпус 1 и зад Аулата. 

3. Дейности 

3.1.  Спортове: тенис на маса, билярд, канадска борба, шах, дартс и др. п. 

3.2.  Други:  

- неформални срещи на студенти и студентски клубове по интереси; 

- други общоуниверситетски дейности и събития. 

II. Правила и режим на ползване  

1. Режим на ползване: от понеделник до неделя; от 08:00 до 21:00 часа. 

1.1. Спортна дейност: 

1.1.1. Студенти, записали ООК Спорт  

Отговорник: Програмен консултант на ООК Спорт. 

- Ползване съгласно семестриален учебен график в присъствие на 

преподавател; 

1.1.2. Студентски университетски отбори 

Отговорник: Председател на Студентски съвет чрез административния 

мениджър към ЦРМБ 

- Ползване в график, предоставен от Студентски съвет. 

1.1.3. Студенти, преподаватели и служители на НБУ 

Отговорник: Административен мениджър към ЦРМБ 

- В свободно от учебен график време. 

1.2. Клубна дейност: в свободно от учебен график време: 

1.2.1.  Студентски клубове по интереси и дейности на Студентски съвет. 

Отговорник: Председател на Студентски съвет чрез административния 

мениджър към ЦРМБ 

1.2.2.  Неформални срещи на студенти. 

Отговорник: Административен мениджър към ЦРМБ. 

1.3.  Други общоуниверситетски дейности и събития: 

Отговорник: организиращата университетска структура след разрешение на 

Изпълнителния директор на НБУ чрез административния мениджър към ЦРМБ. 

2. Правила за ползване: 

2.1. Спазване на Наредбата за вътрешния ред в НБУ. 

2.2. Спортните уреди и съоръжения се използват по предназначение. 

2.3. Съблекалните и баните се използват за времето на ползване на базата. 

2.4. При нанасяне на материални щети от страна на ползвател, същият е длъжен 

да заплати размера на щетата. 

2.5. При възникване на инциденти или извънредни ситуации незабавно се 

уведомява представител на охраната или отговорника на Клуба.  

ІІІ. Управление на Студентски спортен клуб: 

1. Отговорник - административният мениджър към ЦРМБ: 

- Осъществява контрол върху достъпа, безопасното експлоатиране на 

спортните уреди и функционирането на Клуба по предназначение;  

- Отговаря за спазване на Наредбата за вътрешния ред в НБУ и настоящата 

Процедура; 



- Изготвя графици и приема заявки за ползване в свободно от учебни занятия 

време; 

- Подпомага Стопанския директор при извънредни ситуации и е контактно 

лице за осигуряване на медицинска помощ при необходимост; 

- Координира съответните дейности със Стопански отдел (поддръжка и 

ремонти, хигиена, сигурност и безопасност), ФБО (изготвяне на графици за 

ООК спорт, отговорности на преподаватели по безопасност, осигуряване на 

спортни пособия), Студентски съвет (графици за тренировки на спортните 

отбори и клубната дейност) 

2. Факултет за базово образование: 

2.1. Програмен консултант на ООК Спорт: 

- Отговаря за базата, преподавателите и провеждането на безопасни занятия по 

време на учебен процес и спортни занимания в свободното време с 

треньор/консултант; 

- Изготвя и предоставя на направление „Учебен процес“ – ЦУА  и отговорника 

за Спортния клуб графици на ООК спорт; 

- Осигурява треньор или консултант при заявка от ползвател; 

- Осигурява пособия по видове спорт. 

2.2. Преподаватели по ООК спорт: 

- Провеждат инструктаж на студентите за изискванията за здравословен и 

безопасен спорт и попълват Книга за инструктаж; 

- Отговарят за правилното експлоатиране на спортните уреди по време на 

занятия. 

- Отразяват взетите занятия по ООК Спорт при координаторите в корпус 1. 

- Оказват долекарска помощ при необходимост. 

3. Стопански отдел:  

- Осъществява контрол за безопасност на базата и нейната охрана; 

- Осигурява поддръжка и ремонтни дейности, гаранционно и следгаранционно 

обслужване на спортните уреди; 

- Осигурява хигиената на базата и свързаните обекти. 

4. Охрана:  

- Осигурява 24-часово видео наблюдение със запис; 

- Отговаря за опазване на имуществото и вътрешния ред съгласно Наредбата за 

вътрешния ред в НБУ. 

 

 

Утвърден от Изпълнителния директор на НБУ на 3 юни 2015 г. 
 

 


