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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията и дейността на Спортен
клуб „УХТ-Пловдив“ към Университета по хранителни технологии (УХТ).
(2) Спортен клуб „УХТ-Пловдив“ (наричан по-долу Спортен клуб) е
доброволна, независима, неполитическа организация с идеална цел.
(3) Спортният клуб обединява усилията на студенти, преподаватели и служители
от УХТ за подобряване на физическата им дееспособност и здравословното им
състояние, както и за популяризиране и организиране на спорта сред студентите.
(4) Спортният клуб осъществява своята дейност въз основа на Олимпийската
харта и изискванията на националните и международни организации по съответните
видове спорт.
(5) Спортният клуб е със статут на „многоспортов студентски клуб“ по смисъла
на чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
Чл. 2. Седалището и адресът на Спортен клуб „УХТ-Пловдив“ са: Университет
по хранителни технологии, Пловдив 4002, бул. „Марица“ № 26.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТ И РЕСУРСИ
Чл. 3. Основни цели на Спортния клуб:
1. Популяризиране на укрепващата здравето двигателна активност и спорта за
подобряване на физическата дееспособност и промоция на здравословното и
психоемоционално състояние на студентите.
2. Насърчаване на членовете на клуба към системна двигателна активност и
практикуване на спорт като средство за поддържане на здравословен начин на живот,
физическо и духовно развитие и усъвършенстване.
3. Осигуряване на възможност за изява на спортния потенциал на студентите чрез
създаване на условия за практикуване на спорт и участие във вътрешни и
международни спортни състезания, организирани от националната организация за
университетски спорт.
4. Осъществяване на учебно-тренировъчен процес на студентските отбори в
съответствие с постиженията и опита на водещите клубове.
5. Популяризиране на спортните успехи на УХТ.
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Чл. 4.

За постигането на целите си Спортният клуб осъществява следните

дейности:
1. Осигурява подходящи условия за практикуване на различни видове спорт,
съобразно материалната база на УХТ, спортни специалисти, финансиране и др.
2. Създава възможност за провеждане на редовен учебно-тренировъчен процес и
участие в състезанията от спортния календар на националната организация за
университетски спорт.
3. Организира участието на отборите и на индивидуални състезатели от УХТ по
различните видове спорт.
4. Предлага изявени спортисти от УХТ за получаване на стипендии и награди
във връзка с високи постижения в спортната им дейност.
Чл. 5. (1) Цялостната дейност на Спортния клуб се осъществява на принципа на
взаимодействие с отделните звена в структурата на УХТ – факултети, департаменти,
катедри, центрове.
(2) Ежегодно Спортният клуб изготвя план за:
- вътрешния спортен календар на УХТ;
- участие в спортния календар на националната организация за университетски
спорт.
(3) Спортният клуб подпомага и съдейства за разработването на спортни проекти
на Студентския съвет при УХТ.
Чл. 6. (1) Финансирането на дейността на Спортния клуб се осъществява от
бюджета на УХТ в рамките на субсидията по Постановление №129 на Министерския
съвет от 11.07.2000 г.
(2) За дейността на Спортния клуб могат да се привличат и допълнителни
финансови средства чрез участие в европейски и национални програми за финансиране,
дарения и спонсорство.
Чл. 7. За осъществяване на дейността си Спортният клуб ползва материална база,
инвентар и оборудване, принадлежащи на УХТ и предоставени ѝ такива.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 8. (1) Членството в Спортния клуб е доброволно.
(2) Членове на Спортния клуб могат да бъдат всички студенти и докторанти –
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редовна форма на обучение, преподаватели и служители на УХТ, които приемат и
споделят целите и принципите му и са готови да си сътрудничат по условията на този
правилник.
(3) Членове на Спортния клуб се приемат по писмено заявление до Управителния
съвет. Управителният съвет разглежда заявлението и се произнася с решение на
първото си заседание след постъпването му.
Чл. 9. (1) Членовете на Спортния клуб имат право:
- да участват в дейността му, да правят предложения до ръководните органи на
Спортния клуб по въпроси относно нейното управление;
- да участват в организирана подготовка за спортно усъвършенстване по вид
спорт под ръководството на преподаватели от Центъра по физическо възпитание и
спорт.
(2) Членовете на Спортния клуб, които са студенти и докторанти – редовна форма
на обучение, имат право да участват в състезания, организирани от националната
организация за университетски спорт от името на Спортния клуб.
(3) Членовете на Спортния клуб са длъжни:
- да спазват Правилника за устройството и дейността на СК „УХТ-Пловдив“ и
да изпълняват решенията на ръководните органи;
- да съдействат за постигане на целите на клуба;
- да опазват предоставеното им за ползване спортно имущество;
- да спазват антидопинговите правила на БОК и МОК;
- да защитават престижа на клуба в съответствие с Етичния кодекс за академично
единство на УХТ.
Чл. 10. (1) Членството в Спортния клуб се прекратява при:
1. подадено едностранно писмено заявление до Управителния съвет;
2. изключване;
3. прекратяване на дейността на Спортния клуб;
4. промяна на статута на студент и докторант - редовна форма на обучение;
5. загубване на статут на студент или докторант по смисъла на чл. 67 от Закона за
висшето образование.
(2) Решение за изключване се взема от Управителния съвет на Спортния клуб при
поведение, несъвместимо с целите и задачите на клуба, настоящия правилник или при
неизпълнение на решенията на управителния орган.
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УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. (1) В изпълнението на дейностите на Спортния клуб за обезпечаване на
организацията на

учебно-спортната подготовка и

състезателната дейност

на

участниците в представителните отбори на УХТ се включват:
- представители на студентите и докторантите;
- преподаватели от Центъра по физическо възпитание и спорт (ЦФВС) на
основен трудов договор в УХТ;
- представители на академичния състав и административните звена на УХТ.
Чл. 12. (1) Ръководен орган на Спортния клуб е Управителният съвет (УС).
(2) Управителният съвет на Спортния клуб е в състав от седем членове, както
следва:
1. Председател на Спортния клуб е директорът на Департамента по езиково
обучение, физическо възпитание и спорт при УХТ.
2. Трима представители на студентите и докторантите, определени от
Студентския съвет при УХТ.
3. Двама преподаватели от ЦФВС, определени от директора на Департамента по
езиково обучение, физическо възпитание и спорт по предложение на ръководителя на
ЦФВС.
4. Един представител на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в УХТ,
определен от Ректора.
(3) Мандатът на членовете на УС е не по-дълъг от срока на мандата на
определилия ги за членове на управителния съвет на Спортния клуб орган, като той
има правото да ги отзовава или заменя по всяко време.
Чл. 13. Управителният съвет на Спортния клуб:
1. Осъществява ръководството и организира дейността на Спортния клуб.
2. Планира проекти за дейността на Спортния клуб и предложения за
финансирането им.
3. Приема годишен отчет за дейността на Спортния клуб, включително и за
изразходваните за нея средства.
4. Избира от състава си заместник-председател на УС.
5. Разглежда подадените заявления за членство и взема решение по тях.
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6. Най-малко веднъж на две години осигурява извършването на проверка на
дейността на Спортния клуб по процедурата за вътрешен одит на качеството в УХТ.
Чл. 14. (1) Председателят на Спортния клуб:
1. Ръководи цялостната оперативна дейност на Спортния клуб.
2. Председателства заседанията на УС.
3. Подписва официалната документация и кореспонденция.
(2) В отсъствие на Председателя или при невъзможност за изпълнение на
задълженията му функциите му се осъществяват от зам.-председателя на УС.
Чл. 15. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от
Председателя най-малко веднъж на шест месеца. При отсъствие на Председателя
заседанието се ръководи от зам.-председателя на УС.
(2) Заседанията на УС се считат за законни и той може да приема решения, ако
присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Управителният съвет може да приема решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения от всички членове на съвета.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Реорганизиране и прекратяване на дейността на Спортен клуб „УХТПловдив“ се извършва само с решение на АС на УХТ.
§ 2. Този Правилник е приет на заседание на АС на УХТ от 21.05.2019 г. по
Протокол № 46/21.05.2019 г.
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