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ПРАВИЛНИК
ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
ВЪВ ВВМУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”
Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящият правилник регламентира реда за провеждане на физическото възпитание
и спортната дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и използването на спортната база в съответствие
със: “Закон за висшето образование”; “Закон за физическо възпитание и спорт”; “Програма за
развитие на физическата подготовка в Българската армия”; “Наставлението по физическа
подготовка”; “Правилник за устройството и дейността на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
Чл.2. (1) Физическото възпитание и спортът във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” са неразделна
част от обучението и възпитанието на курсантите и студентите.
(2) Обучението на курсантите и студентите се провежда съгласно учебните планове под
формата на задължителни и факултативни занятия по физическа подготовка и спорт по интереси,
които са насочени към формиране и поддържане на високо ниво на физическа готовност за
военно-професионална дейност.
(3) Обучението, проверката и оценката на физическата подготовка на курсантите и
студентите се извършват съгласно изискванията на нормативните документи по физическо
възпитание и спорт в Република България и в Българската армия.
(4) Физическата подготовка на курсантите се оценява в края на всяка учебна година а
випускниците полагат държавен изпит.
(5) Обучението на курсантите и студентите се извършва от преподаватели по физическа
подготовка.
Чл.3. (1) Спортната дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се планира и организира всяка
учебна година от спортен съвет .
(2) Спортният съвет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” се състои от 9 до 11 членове, като от
състава му се избират председател, заместник-председател и председател на съдийската колегия.
(3) В състава на спортения съвет участват по трима представители от всеки факултет,
избрани от факултетните съвети и трима представители избрани от студентския съвет.
Утвърждава се от началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
Чл.4. (1) Във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и във факултетите се провеждат състезания по
различни видове спорт, за които има условия и материална база, както и по военноприложните
спортове, включени в програмата на шампионатите на Българската армия.
(2) Спортната дейност се отчита в края на учебната година от спортния съвет. На курсанти
и студенти, изявени спортисти, Академичният съвет определя стипендия.
Чл.5. (1) ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” формира и подготвя представителни отбори по
различните видове спорт. Представителните отбори участват в международни, общоармейски и
републикански първенства и турнири.
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(2) За подготовка на представителните отбори във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” могат да бъдат
привличани треньори и инструктори по различните видове спорт съгласно нормативните актове.
(3) ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” има право да създава спортни клубове при условия и по ред,
определени от министъра на отбраната. В тези клубове могат да членуват и лица извън
въоръжените сили.

Глава II ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И
СПОРТНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.6. Основна функция на спортния комплекс е да осигури провеждане на учебни занятия
по дисциплината “физическо възпитание и спорт” на обучаемите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
Чл.7. Допълнителни функции на спортния комплекс:
(1). Спортна работа – насочена е към повишаване на физическата дееспособност и
спортното майсторство. Провежда се за кадрови военнослужещи съгласно заповед на Министъра
на отбраната – четири пъти седмично по един час в работно време.
(2). Тренировка на представителни отбори по видове спорт (плуване, волейбол, баскетбол,
футбол, военно-приложни спортове и други). Провежда се под ръководството на преподавател,
треньор, инструктор, кадрови военнослужещи по утвърден график от началника на ВВМУ “Н. Й.
Вапцаров”.
(3). Самостоятелна спортна работа – провежда се в спортни клубове по интереси за
усъвършенствуване на двигателните качества и психическа реакреация в личното време на
обучаемите.
(4). Провеждане на научноизследователска дейност по Националната програма за развитие
на физическото възпитание и спорта на Република България и Българската армия.
(5). Провеждане на квалификационни и подготвителни курсове по видове спорт и
съвместна дейност с други учебни и спортни организации.
Чл.8.ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” разполага със:
(1) Закрита спортна база: плувен басейн с размери 25х12 метра; тренажор за подготовка на
гребци в басейн с размери 12х4 метра ; зала за силова подготовка; зала за спортни игри и
гимнастика с размери 36х18 метра; медицински кабинет; кабинет за методическа дейност
(конферентна зала); инструментална, складове и спомагателни помещения.
(2). Открита спортна база: гимнастически площадки; игрище за футбол на малки врати и
хандбал; волейболни игрища; баскетболни игрища; тенис кортове; полоса за психо – физическа
подготовка.

Глава III УЧЕБНО СПОРТНА ДЕЙНОСТ
Чл.9. (1) Учебно спортната дейност се ръководи от офицер или гражданско лице в МО,
преподавател по физическа подготовка . Той е ръководител на групата преподаватели,
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инструктори, треньори и работника по материалната отчетност, поддръжката и експлоатацията на
съоръженията в комплекса.
(2). Ръководителят на спортния комплекс, се избира от катедреният съвет и е пряко
подчинен на ръководителя на катедра “Обществени науки и лидерска подготовка”.
Чл.10. Преподавателите провеждат практически учебни занятия планирани в съответствие
със семестриалното разписание.
Чл.11.

При

провеждането на

учебни

и

тренировъчни

занятия

ръководителите

(преподавател, командир, треньор, инструктор) са задължени:
(1). Да се уверят в изправността на спортните уреди и съоръжения преди започването на
занятието и осигурят пазене и помощ при изпълнение на упражненията.
(2). Да следят и изискват за правилно ползване на спортната база и не допускат скокове,
гмуркания и плуване под вода в учебните часове и тренировки по плуване, освен ако целите на
занятието не задължават изпълнението на тези упражнения.
(3). Да не разрешават отваряне на електрически табла, включване и изключване на
осветителни системи, индивидуално ползване на спортните уреди и съоръжения. В личното време
заниманията се провеждат с разрешението на преподавателите в комплекса на не по – малко от
двама души, от които единия пази другия.
Чл.12. Работника по материалната отчетност, поддръжката и експлоатацията на
съоръженията в комплекса осигурява за занятията необходимите консумативи, уреди,
приспособления, тяхната хигиена и безопасност за експлоатация.
Чл.13. Текущите ремонтни дейности се извършват от специалист след поръчка по
установен ред.
Чл.14. Финансовите средства за ремонти на спортния комплекс и обновяване на уреди и
съоръжения за безопасната експлоатация на спортната база се осигуряват от бюджета на ВВМУ
“Н. Й. Вапцаров”.
Чл.15.(1) Допълнителни средства за финансиране се осигуряват чрез ползване на спортния
комплекс от външни организации срещу заплащане, както и от организиране на курсове,
съвместни спортни дейности, реклами и дарения.
(2). Провеждане на допълнителните спортни дейности (с външни ползватели) се
осъществява в съответствие с нормативните актове и законови разпоредби и разработен график, за
ползване на спортния комплекс утвърден от Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
(3). Кадровите военнослужещи, гражданските лица в МО и техните семейства ползват в
извън работно време спортната база за провеждане на физическа подготовка и спорт на
преференциални цени.
Чл.16. Медицинско осигуряване на физическата подготовка и спортната дейност се
извършва в съответствие с ръководните документи за медицински контрол в Българската армия.
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Чл.17. За спазване на пропускателния режим и реда за ползване на спортния комплекс се
назначава дежурна служба от състава на обучаемите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.

Правилникът е приет от Академичния съвет с протокол № ……./ 19.02.2004 г.

