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Глава I. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1. Този правилник урежда дейността на Планетариума на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“. 
Чл. 2. Планетариумът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ осигурява провеждането 

на следните дейности: 
1. Учебен процес по дисциплина „Астронавигация“; 
2. Научно-изследователски процес в областта на космическите науки и 

астрономията; 
3. Научно-популярни лекции с български и чужди граждани срещу 

заплащане; 
3. Образователни лекции с български ученици срещу заплащане; 
4. Събрания, конференции, посещения на гости, чествания на годишнини. 
5. Реални и дистанционни астрономически наблюдения с наблюдателна 

апаратура. 
Глава II. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО 
 
Чл. 3. (1) Планетариумът е нещатно звено към Научна секция. 
(2) Дейността на Планетариума се осъществява от ръководител и главни 

специалисти. 
(3) В случай на привличане на лице от академичния състав на ВВМУ за 

ръководител, на последния нормативната учебна заетост се определя в 
съответствие с Правилника за определяне на учебната заетост на 
преподавателския, научнопреподавателския и научно-изследователския състав 
във ВВМУ.  

(4) При необходимост, за осигуряване дейността на Планетариума могат да 
бъдат привличани и допълнителни лица на граждански договор. 

Чл. 4. Ръководителят на Планетариума (астроном или физик със стаж над 5 
години) извършва методически, организационни и контролни функции. Пряко 
ръководи дейността на главните специалисти. Той провежда и разработва научно-
популярни и образователни лекции. Съдейства при провеждането на 
профилактиките на апаратурата и ремонтните дейности на Планетариума. 
Взаимодейства с подразделенията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при организацията 
на различните дейности и мероприятия. Осъществява връзка с обществени, 
културни и частни организации за развиване на дейността на Планетариума в 
образователно, научно-изследователско, популяризаторско и културно 
направления. Поддържа документацията на Планетариума. 

Чл. 5. Главните специалисти (инженер-физик, инженер-електроник или 
инженер-електротехник) отговарят за: 

- работата на проекционната (RFP-DP3), прожекционна (мултимедия – 
стандартна и сферична) и озвучителна апаратура в звездната зала на 
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Планетариума и наблюдателната апаратура (15-см телескоп Максутов-Касегрен и 
3м-купол); 

- работата на демонстрационната и климатична техника в сградата (първи 
етаж – музей, втори етаж-звездна зала, фоайета изток и запад около звездната зала, 
апаратна и кабинети) и на 3-м купол с телескоп на покрива на факултет 
„Навигационен“; 

- провеждането на научно-популярни лекции на български и чужди езици 
на запис, при отсъствието на Ръководителя или при необходимост; 

- провеждането на профилактиките и ремонтните дейности на техниката на 
Планетариума; 

- взаимодействието с различни структури на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ при 
организацията на различни мероприятия; 

- организацията на посещенията в Планетариума – събиране на таксите от 
платените посещения и отчитането им в касата на ВВМУ; 

- попълването на журнала за посещения; 
- подръжката на пространството около купола на звездната зала и около 

Планетариума – вход изток и вход-запад; 
- подаването на заявки за материали, отчитането на разхода им и 

бракуването на материални запаси. 
Чл. 6. Провеждането на учебни занятия, научно-популярни и образователни 

лекции се осъществява от Ръководителя на Планетариума съвместно с 
преподавателя по съответната дисциплина, като главните специалисти оказват 
пълно съдействие и осигуряват необходимата техника. При отсъствие на 
Ръководителя тези дейности се изпълняват от главните специалисти. 

Чл. 7. Провеждането на научно-популярни, образователни лекции и 
културни дейности с граждани и ученици се организира по следния начин: 

- Посетителите правят заявка за желания ден, час и език, която се вписва в 
журнала за посещения; 

- Провежда се лекцията на съответния език , като цената на посещението се 
определя от ценоразпис, утвърден от Началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“; 

- Сумата се отчита в касата на ВВМУ, като на посетителя се дава касов бон 
за стойността на посещението или касов бон и фактура, ако желае такава. 

Чл. 8. За провеждането на културни събития, конференции, посрещане на 
гости и други събития се правят предварителни заявки. Планетариумът осигурява 
зала с озвучаване и мултимедия. 

Чл. 9. При провеждане на наблюдателна и научно-изследователска 
дейността участват Ръководителят на Планетариума и главните специалисти. 

 
Глава III. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ПЛАНЕТАРИУМА 
 
Чл.10. Сградният фонд на Планетариума се състои от: 
- зала на Планетариума със сферичен купол, разполагаща със 120 седящи 

места; 
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- приземен етаж с музейна експозиция; 
- климатична и отоплителна инсталации; 
- административни и сервизни помещения; 
- три метров моторизиран сферичен купол за телескоп, поставен върху 

покрива на факултет „Навигационен“. 
Чл.11. Апаратната част на Планетариума се състои от: 
- Планетариум RFP – DP 1 производство на „Карл Цайс“ Йена, Германия, 

състоящ се от проекционен уред, пулт за управление, разпределителен шкаф, 
шкаф за автоматика, допълнителни уреди; 

- Озвучителна техника; 
- Мултимедия – два видеопроектора; 
- Телескоп 15-см Максутов-Касегрен (монтиран в 3-м купол) с 

характеристики: фокусно разстояние 2250мм, ортоскопични окуляри: 6 мм, 10 мм, 
16 мм, 25 мм, 4 мм (Хюйгенс), степен на увеличение: х375; x225; x140; x90; x56. 

Чл. 12. Поддръжката и ремонта на техниката на Планетариума се извършва 
от главните специалисти. Провежда се седмична, тримесечна и шестмесечна 
профилактика. Прави се годишна профилактика, като се изключват и преглеждат 
всички възли и системи. При необходимост се извършват и аварийни ремонти. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Настоящият правилник отменя Правилник за работата на Планетариума 

на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, приет с решение на Академичния съвет № 
1/29.01.2014 г. 

 
Настоящият Правилник е приет с решение на Академичния съвет, 

протокол № 96/04.02.2019 г. 


