Утвърдил:……………/п/…………………………
Ректор на НСА „Васил Левски“
проф. Пенчо Гешев, доктор
Процедури за разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти и
докторанти на Национална спортна академия „Васил Левски“

I. Ред и условия за разглеждане на сигнали и жалби
Чл. 1. Всеки студент и докторант на НСА „Васил Левски“ има възможност да подаде
писмена и неанонимна жалба и сигнал или под друга форма на уведомление (наричани понататък заявления) по въпроси, свързани с обичайните за академичната институция
дейности – образователни, научни, административни, битови и др., за действие или
бездействие на отделни звена на Академията или на отделни членове на колектива му,
което води или би могло да доведе до нарушаване на нормативни актове при
осъществяване на дейността.
Чл. 2. (1) Заявлението се подава лично в служба „Деловодство“, при което подателят
получава входящ номер.
(2) Всяко заявление задължително съдържа:
1. Данни за подателя: три имена по лична карта, специалност, форма на обучение,
факултетен номер, курс/номер на заповед на зачисляване, настоящ адрес, телефонен
номер, имейл адрес за контакт.
2. Описание на причината за заявлението и ясно посочване на нарушението или
проблема.
3. Пълен списък на допълнително приложени документи (ако има такива).
4. Личен подпис.
(3) Неразделна част от всяко заявление е декларация по чл. 313 от НК (по приложения
образец).
Чл. 3. Заявлението се подава до ректора – по всички въпроси.
Чл. 4. (1) Ректорът не разглежда и не се произнася по заявления на студенти и
докторанти, свързани с лични спорове между тях.
(2) При установяване на данни за извършване на престъпление ректорът уведомява
компетентните органи.

Чл. 5. Ректорът разглежда заявлението в максимално кратки срокове, но не по-късно
от един месец от датата на подаването.
1. Ректорът изисква писмено обяснение от лице/лица, срещу което/които е
заявлението.
2. При необходимост ректорът със заповед назначава комисия, която в срок по чл. 5
трябва да се произнесе с доклад относно поставената задача и констатираните
обстоятелства.
3. В случаите, в които е необходимо събиране на допълнителни доказателства и/или
обяснения, срокът може да бъде продължен, но с не повече от две седмици, за което се
уведомява подателят на заявлението от секретаря на кабинета на ректора.
Чл. 6. След завършване на процедурата секретарят на кабинета на ректора
уведомява по телефона или чрез имейл жалбоподателя за постъпилия отговор по неговата
жалба.
Чл. 7. Студентът/докторантът лично получава екземпляр от писмен отговор по
заявлението от служба „Деловодство“, ет. 1, стая 111, в регламентираното работно време,
като удостоверява това с личния си подпис, дата и гриф „Получих лично“ върху екземпляра,
оставащ за съхранение в архива на служба „Деловодство“.
Чл. 8. С настоящите правила се гарантира, че при подаване на заявления от страна
на студенти и докторанти на НСА „Васил Левски“ ще се предприемат мерки за
постановяване на справедливо решение при прозрачна процедура, съобразена с
вътрешните нормативни документи.

II. Ред и условия за разглеждане на предложения
Чл. 9. (1) Студентите могат да подават писмени предложения за промени в учебния
план и/или графика за учебната натовареност. Предложенията се подават чрез
Студентския съвет на НСА и Факултетните студентски съвети до съответните деканати.
(2) Предложения за промени в учебния план и/или графика за учебната натовареност
могат да бъдат подавани и от най-малко 50 студенти до деканатите.
(3) Предложенията, направени по реда на чл. 9, ал. 1 и ал. 2, се обсъждат в разумен
срок от Деканските съвети и/или Комисиите по качеството на съответните факултети, а при
необходимост се внасят за разглеждане от ФС.
Чл. 10. Предложения на студенти от текущ характер се обсъждат с деканските
ръководства в рамките на обявеното приемно време. За резултатите от срещата при
необходимост се изготвя протокол.

Настоящите правила са приети с решение на Ректорски съвет, Протокол № 17 от
22.04.2019 г. и влизат в сила от тази дата.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният:……………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
Специалност:…………………………………………………………………………………,
Форма на обучение:………………………...,
Факултетен номер/номер на заповед за зачисляване:…………………………………
Декларирам, че съм запознат/а с Правилата за подаване и разглеждане на
жалби, сигнали и предложения от студенти и докторанти на НСА „Васил Левски“.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни данни.
Дата:……………………….

………………………………..……….
(име, фамилия, подпис)

