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Настоящият правилник регламентира дейността на Център за благополучие и 

обслужване на студента (БОС) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ). 

Правилникът е приет на събрание на ВАБ от 24.02.2016 г. Правилникът е актуализиран 

с Протокол на ВАБ от 28 май 2018 г.  

Основна цел на Център БОС е да подкрепят и помагат новопостъпилите 

студенти в ориентацията и адаптация им. Специалистите от Центъра помагат в 

ориентацията на студентите  както в самия кампус, така и в институции, обществени 

сгради, важни места в града, където се намира кампуса. Работата на Центъра с 

настоящите студенти е свързана с подкрепа в посока всякакви въпроси, които НЕ СА 

свързани с академичната част на обучението. Чрез предоставяне на качествени услуги на 

специалистите от Центъра насочват и информират за всички възможности за развитие 

настоящите студенти в посока кариерно и личностно израстване. В допълнение на това, 

Центърът се стреми да подкрепя студентите помощ при нужда от медицински, дентален 

преглед, улесняване комуникацията и преодоляване на езиковата бариера между 

чуждестранните студенти и всички институции в България, кандидатстване за карта за 

пребиваване на територията на България, кандидатстване за виза за стажа на студента за 

друга държава, междукултурни различия, включително неразбирателоства на личностна 

основа и др. В случаите, когато става дума за академичен въпрос, студентите могат да се 

обръщат към тюторите си. 

 

Глава Първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Член 1. Настоящият правилник определя мисията, целите и ценностите на Център БОС 

към ВУМ. 

Член 2. Настоящият правилник се прилага във всички дейности, които Център БОС 

извършва. 

Член 3. Отговорност за прилагане на настоящия правилник имат членовете на Център 

БОС. 
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Член 4. При осъществяване на своята дейност, Център БОС работи активно както с 

всички бъдещи и настоящи студенти на ВУМ, така и с членовете на висшия мениджмънт 

на ВУМ и с всички административни отдели и звена. 

Член 5. Всички услуги, които Център БОС предоставя на своите бъдещи и настоящи 

студенти са напълно безплатни за тях. 

Член 6. Правилото за конфиденциалност е гарантирано при работата на Център БОС със 

студентите. 

 

Глава Втора. МИСИЯ, ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ 

 

Член 1. Мисия 

(1) Мисията на Център БОС е да подкрепя студентите на ВУМ по време на тяхното 

пребиваване по всеки един възможен начин, когато става дума за тяхното физическо и 

психическо здраве, въпроси по настаняването им и животът им в града, където се намира 

кампуса им. 

 

Член 2. Цели 

 

(1) Първата основна цел на Център БОС е всички студенти да са информирани за 

нещата, които НЕ СА свързани с академичната част на обучението. За целта, всяка 

академична година в началото Центърът прави презентация за новоприетите студенти. 

Виж Приложение 1. 

(2) Втората основна цел е да работи за добрия имидж на ВУМ и да защитава 

интересите на своите студенти и институцията сред представителите на бизнеса и в 

обществото. 

 

Член 3. Ценности 

Във всички свои дейности Център БОС следва принципите на честност, взаимно 

уважение и респект към общността на ВУМ, на компетентност и професионализъм, 

прозрачност и отчетност и равно третиране и достъп до услуги, както и пълна липса на 

дискриминация. 

 

Глава Трета. Лица, които имат право да работят с Център БОС 
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Член 1. Право на работа с Център БОС към ВУМ имат следните лица: 

(1) Всички настоящи студенти на ВУМ 

(2) Всички вече завършили ВУМ. 

(2) Всички студенти на ВУМ, които са били регистрирани като студенти в институцията 

поне 3 семестъра. 

 

Член 2. Права на лицата (студентите), които имат право да работят с Център БОС: 

(1) Да получават подкрепа и помощ, когато е нужно, по всяко време, като помощта 

отговаря на всички изисквания, на които трябва да се подчиняват специалистите заети в 

Центъра, а именно: коректност, равно третиране и липса на дискриминация. 

(2) Да работят с Център БОС и след своето завършване. 

(3) (Изм. ВАБ 28.05.2018) Да се ползват от материалните активи, с които оперира Център 

БОС. 

 

Глава Четвърта. Регистрация за работа със специалистите в Център БОС 

(1) Желаещите да работят с Център БОС изпращат молба за първоначална среща на 

имейла на Центъра. 

(2) Кандидати, които отговарят на условията за членство, посочени в глава трета от 

настоящия правилник, получават насрочена дата за лична среща, на която накратко им 

се разяснява необходимото. 

(3) В срок от десет работни дни след организираната среща студентът получава на 

електронната си поща презентация и документи в допълнение на проведения лично 

разговор, в които се съдържат важни номера, контакти и т.н.  

 

Глава Пета. ДЕЙНОСТИ НА ЦЕНТЪР БОС 

 (1) Основна дейност на Център БОС е да се грижи за физическото здраве на 

студентите на ВУМ, съдействайки им за визита при доктор, извършването на 

изследвания и прегледи. Денталното здраве е също въпрос, по който Център БОС 

съдейства на студентите на ВУМ. 

(2) Център БОС се грижи за психическото здраве на студентите на ВУМ, 

съдействайки им да посетят консултант, специалист в психическото здраве. 

(3) Център БОС следва да гарантира легалният престой на чуждестранните студенти 

на ВУМ на територията на България 
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(4) Център БОС следва да гарантира безпроблемното кандидатстване на 

чуждестранните студенти на ВУМ за виза за трета държава, където студентите ще бъдат 

на стаж, организиран от Кариерен център към ВУМ. 

(5) Център БОС съдейства за изграждане на добри отношения между студентите от 

различни националности, култури и религия, организирайки събития, в които студентите 

могат да опознаят и узнаят повече за живота, културата и религията на колегите си.  

(6) В случаите, когато Център БОС не може да помогне и се отнася до академични 

въпроси или касаещи друг отдел, който не е в пряка взаимовръзка с Центъра – 

специалистите свързват конкретния студент с назначения му/й тютор или подават 

директно запитване и молба от свое име за разрешаване на въпроса. 

 

Глава Шеста. ФИНАНСИРАНЕ 

(1) Дейността на Център БОС се финансира изцяло от Висшето училище. 

 

Глава Седма. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА 

Промени в текста на настоящия правилник се правят по реда на неговото приемане. 

 

 

 


