
СТАТУТ И ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД 

НА ГАЛЕРИЯ „УНИАРТ“ (АУДИТОРИЯ БОЖИДАР ДАНЕВИ) 

НА НБУ 

 

 

 

I. Общи положения  

 

1. Тези статут и правила уреждат дейността на Галерия „УниАрт“ като структура към 

Настоятелството на НБУ. 

2. Галерия „УниАрт“ се състои от: 

a. Галерия „УниАрт“ в НБУ (Аудитория Божидар Даневи) 

b. Галерия „УниАрт“ на открито – находяща се в с. Дебели лаг, община Радомир, 

която извършва дейността си на основата на договор със собственика на терена. 

3. Галерия „УниАрт“ в НБУ излага:  

a. постоянна експозиция:  

- колекция Европейска живопис 16-19 в. (дарена на НБУ от сем. Божидар 

Даневи);  

- колекция Европейска живопис 16-19 в. (предоставена за експониране на НБУ 

от сем. Божидар Даневи);  

- колекция Българска скулптура (дарена на НБУ от сем. Божидар Даневи);  

- колекция Иван Кирков (собственост на НБУ); 

b. временни и гостуващи експозиции. 

4. Галерия „УниАрт“ на открито излага:  

a. постоянна експозиция 

- пластики на съвременни български скулптори (собственост на НБУ) и др; 

b. временни и гостуващи експозиции. 

 

 

II. Основни дейности на Галерия „УниАрт“ 

 

1. Изложбена и музейна дейност: 

a. съхраняване, излагане и изследване на колекциите НБУ и сем. Божидар Даневи; 

b. дейности за повишаване достъпа до колекциите; 

c. организиране на временни и гостуващи изложби. 

2. Академична и учебна дейност:  

a. участие в учебния процес в сътрудничество с департаментите на НБУ;  

b. сътрудничество с български и чуждестранни университети и културни 

институции и организиране на академични събития и мултидисциплинарни 

културни прояви; 

c. развитие на образователни програми, в това число с училища и деца от различни 

възрастови групи; 

3. Съпътстваща дейност – предоставя зала и съдейства при организиране на културни 

и представителни събития. 

 

 

III. Структура и управление 

 

1. Управителният съвет на Галерия „УниАрт“: 

a. назначава се от Председателя на Настоятелството на НБУ; 



b. дарителят на колекциите Европейска живопис 16-19 в. и Българска скулптура е 

председател на Управителния съвет;  

c. в Управителния съвет влизат още представители на академичната общност, 

външни експерти и изпълнителният директор на НБУ;  

d. подпомага дейността на координатора на Галерия „УниАрт“; 

e. решава въпроси, свързани с функционирането на Галерия „УниАрт“, в това 

число обсъжда и приема предложения за временни и гостуващи експозиции в 

залата на галерията; 

f. подпомага допълнителното финансиране на галерията и връзките ѝ с широк кръг 

професионална аудитория; 

g. Управителният съвет се свиква на заседание от своя председател. 

2. Оперативното управление на Галерия „УниАрт“ се извършва от Изпълнителния 

директор на НБУ, който: 

a. одобрява и следи за изпълнението на плана и бюджета на галерията; 

b. утвърждава събитията за осъществяването на изложбената, академичната и 

съпътстващата дейности на галерията; 

c. подпомага създаването на връзките на галерията с външната среда; 

d. назначава работещите в галерията. 

3. Отговорник за дейността в галерия „УниАрт“ е Координаторът на галерията. 

Координаторът на галерията: 

a. предлага и координира осъществяването на общоуниверситетски инициативи на 

НБУ; 

b. приема предложения за събития в галерията и координира реализацията им; 

c. поддържа електронната страница на галерията и се грижи за отразяване на 

дейностите на галерията в медийното пространство; 

d. изготвя бюджета на галерията и организира проекти за външни финансирания; 

e. отговаря за материалната база и следи за спазването на правилника за 

функциониране на галерията. 

 

 

IV. Финансиране на дейността 

 

1. Дейността на Галерия „УниАрт“ се финансира от: 

a. Фонд „Божидар Данев“ към Настоятелството на НБУ – за изложбена и музейна 

дейност; 

b. НБУ – бюджет за административни разходи – част от бюджета на 

Администрацията на Настоятелството на НБУ; 

c. НБУ – проекти пред Централния фонд за стратегическо развитие – за 

финансиране на конкретни дейности на галерията; 

d. външни проекти; 

e. дарения, спонсорства. 

 

 

V. Правила за вътрешния ред в Галерия „УниАрт“ 

 

Работно време 

1. Работното време на галерията е от понеделник до петък от 11:00 ч. до 19:00 ч. или 

до 21:00 ч. и в събота в дни със събития. 

 

 



Ползване на Галерия „УниАрт“ в НБУ 

2. Ползването на залата на Галерия „УниАрт“ в НБУ за нуждите на учебната и 

творческата дейности на департаментите на НБУ става след одобрение на  

Изпълнителния директор на НБУ, отправено до него с Предложение за ползване 

залата на галерията (Приложение 1- неразделна част от тези Статут и правила); 

3. Ползването на залата на Галерия „УниАрт“ от външни лица става по предварителна 

договореност с НБУ и след заплащане на определената в договора наемна цена. 

4. Организаторът на всяко събитие, провеждащо се в галерия „УниАрт“, е длъжен да 

уточни предварително с координатора на галерията всички въпроси по 

организацията на събитието, включително да посочи приблизителния брой очаквана 

публика. 

5. Ползването на залата на Галерия „УниАрт“ се извършва само в присъствието на 

организатора на събитието и координатора на галерията, които са длъжни да следят 

за реда и безопасността в залата по време на събитието. 

6. При организирането на концерти с оркестри в залата на Галерия „УниАрт“ се 

провежда само генерална репетиция в деня на концерта. 

7. При концерти изпълнителите могат да ползват съблекалните на Университетски 

театър след предварително съгласуване с координатора на галерията. 

8. Внасянето на допълнителни столове и обемисти предмети, както и качването на 

столове и техника на втория етаж на галерия „УниАрт“, са забранени. 

9. Докосването или преместването на експонати, както и внасянето на храни и 

напитки или личен багаж, са строго забранени. 

 

 

Ползване на Галерия „УниАрт“ на открито – с. Дебели лаг, община Радомир 

10. Ползването на Галерия „УниАрт“ на открито за нуждите на учебната и творческата 

дейности на департаментите на НБУ става при условията на договор за всеки 

отделен случай между собственика и НБУ. 

 

Отговорности 

11. За спазването на вътрешния ред в Галерия „УниАрт“ в НБУ по време на събития 

отговарят организаторите на събитията и охраната на НБУ.  

a. координаторът на галерията проверява изправността на залата и състоянието на 

експонатите преди и след всяко събитие; 

b. организаторите на събитията носят отговорност за нанесени при провеждането 

им щети върху имуществото на галерията, в размер на действителните пазарни 

цени; 

c. охраната на НБУ следи за цялостното изпълнение на правилата за вътрешния 

ред и носи имуществена отговорност, съгласно договора. 

d. при мероприятие с голям брой участници координаторът на галерията е длъжен 

да поиска съдействие от охраната на НБУ; 

e. галерията не носи отговорност за забравени и изгубени вещи на територията й. 

 

 

 
Утвърдени от Председателя на Настоятелството на НБУ на 27.07.2015 г. 


