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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В УЧЕБНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 
 
 

ЧАСТ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящият правилник е предназначен за регулиране на отношенията 

между Учебно-спортен комплекс на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и посетителите 
(обучаемите) му. 

 
1.2. Работното време на Учебно-спортен комплекс на ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров“ е от 08:00 до 21:00 часа за дните от понеделник до петък и от 10:00 до 
17:00 часа в дните събота и неделя. 

 
1.3. Всеки посетител е длъжен: 
 да спазва настоящия правилник; 
 да се съобразява с удобството на останалите посетители и с 

инструкциите на служителите на Учебно-спортния комплекс; 
 да пази имуществото на Учебно-спортния комплекс; 
 да носи отговорност за личните си вещи. 
 
1.4. Учебно-спортния комплекс се задължава: 
 да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния 

ред; 



РИ 01.07.52 Правилник за вътрешния ред в Учебно-спортен комплекс 
на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Стр. 2 от 4 Редакция 

първа 30.01.2020 

 
 да уведомява своевременно посетителите за всички промени в 

графика на отделните спортове; 
 да контролира за спазването на Правилника за вътрешния ред от 

всички посетители; 
 да поддържа съоръженията в Учебно-спортния комплекс в технически 

изправен вид. 
 
1.5. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на 

профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, 
Учебно-спортния комплекс има право временно да ограничи или преустанови 
достъпа на определени услуги или помещения. 

 
ЧАСТ 2. ДОСТЪП ДО УЧЕБНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
 
2.1. Посетителите на Учебно-спортния комплекс са длъжни при всяко 

посещение да се регистрират на рецепцията и да се подпишат, че са 
инструктирани и ще спазват мерките за безопасност. 

 
2.2. Задължително е използването на чисти спортно облекло и обувки, 

джапанки, плувна шапка и бански. В противен случай клиентът няма да бъде 
допускан в Учебно-спортния комплекс. 

 
2.3. Пушенето във всички помещения на Учебно-спортния комплекс е 

СТРОГО ЗАБРАНЕНО.  
 
2.4. Консумацията на храни и напитки не е разрешена в помещения на 

Учебно-спортния комплекс. 
 
2.5. Посетител, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните 

изисквания, не опазва имуществото на Учебно-спортния комплекс или нарушава 
тренировъчния процес на останалите посетители, ще бъде помолен да напусне 
комплекса. 

 
2.6. Шкафчетата са на разположение на посетителите в Учебно-спортния 

комплекс само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, 
което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, е за 
сметка на лицето, което го е използвало последно.  

 
2.7. Учебно-спортния комплекс не носи отговорност при загуба, 

откраднати лични вещи и ценности от шкафчетата. 
 
2.8. В случай че посетител използва помещенията и съоръженията, 

предлагани от Учебно-спортния комплекс, в нарушение на настоящия 
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правилник, администрацията не носи отговорност за вреди, както и за получени 
травми и контузии. 

 
ЧАСТ 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЦА 
 
3.1. Деца и младежи могат да използват услугите само по време на 

обявеното работно време. 
 
3.2. Деца под 14 г. могат да използват Учебно-спортния комплекс, ако са 

придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на техния 
придружител да ги наблюдава. 

 
3.3. Деца под 3 г. не се допускат в басейна. 
 
ЧАСТ 4. ДОСТЪП ДО БАСЕЙНА – АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И 

ЦЕНИ 
 
4.1. За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно 

ценоразписа на Учебно-спортния комплекс и съобразно вида на абонамента. 
Таксите за абонамент се определят със Заповед и могат да бъдат променяни. 

 
4.2. Всеки, закупил абонаментна карта, трябва да попълни, подпише и 

подаде на рецепцията заявление, с което се съгласява да спазва Правилника за 
вътрешния ред. Ръководството на Учебно-спортния комплекс си запазва правото 
да променя условията за издаване на карти за достъп. 

 
4.3. При съгласие с условията на посетителя ще му бъде издадена карта, 

която остава собственост на Учебно-спортния комплекс. Платена такса не се 
възстановява. 

 
4.4. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг. 
 
4.5. Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават Учебно-

спортния комплекс и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани. 
Администрацията си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на 
карта. 

 
4.6. Загубването на карта трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията 

на Учебно-спортния комплекс и да бъде заплатена административна такса за 
издаване на нова карта. 

 
4.7. Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно 

прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до 
момента. 
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ЧАСТ 5. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛУВНИЯ КОМПЛЕКС  
 
5.1. В басейна не се допускат посетители без джапанки, плувни шапки и 

бански. 
 
5.2. Учебно-спортния център не поема отговорност за посетителите при 

инциденти, настъпили заради неносенето на подходящи обувки на територията 
на басейна. 

 
5.3. Забранено е скачането и гмуркането в басейна. 
 
5.4. Посетителите трябва да се изкъпят преди да ползват басейна.  
 
5.5. Електрически и електронни апарати не се разрешават за ползване в 

басейна. 
 
5.6. Не се разрешава консумацията на храни и напитки около и в басейна. 
 
5.7. Не се позволяват игри с топки на територията на басейна. 
 
5.8. Забранява се използването на басейна ако няма спасител. 
 
5.9. Посетители, употребили алкохол или наркотици, не се допускат в 

басейна. 
 
Правилникът е приет с решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. 

Й. Вапцаров“ с протокол № 116/30.01.2020 г. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА УВСК „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 
 
Ц. СЛ.  БОРИС БОРИСОВ 


