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ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и
управлението на Центъра за доброволчество към Национална спортна
академия „Васил Левски“.
(2) Центърът за доброволчество организира своята дейност в
съответствие

с

принципите

на

доброволчеството,

Правилника

за

устройството и дейността на НСА „Васил Левски“ и действащото
законодателство в Република България.
ГЛАВА ВТОРА
Основни задачи
Чл. 2. Основни задачи и дейности на „Центъра за доброволчество“
са:
1. Развитие и популяризиране на доброволчеството в спорта като част
от създаването на специфична среда и култура.
2. Разработване и реализация на кампании за мотивация, подбор и
обучение на доброволци в спорта.
3. Кадрово осигуряване на спортни инициативи и дейности с
доброволци.
4. Ориентиране и консултиране на доброволците през целия период на
обучение в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ при избор на
възможност за включване в отделни доброволчески инициативи.
5. Осъществяване

на

целенасочени

проучвания

и

анализи

на

състоянието и развитието на доброволчеството в спорта чрез
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прилагане на съвременни форми и механизми (анкетни проучвания,
интервюта, работни срещи, консултации).
6. Осъществяване на контакти и изграждане на отношения с
организации, нуждаещи се от доброволци в спорта.
7. Осигуряване на партниращите организации с детайлна информация
относно възможностите на Центъра за доброволчество.
8. Участие в реализацията (представлявайки НСА като партньор) и
оперативна координация на местни, национални и международни
проекти по линия на държавни и неправителствени институции в
областта на доброволчеството в спорта.
9. Поддържане на информационна база данни за доброволчески
инициативи и профила на студентите-доброволци, членове на
Центъра за доброволчество.
10. Предоставяне информация на съответните факултетни ръководства,
центрове и звена в НСА „Васил Левски“ за дейността на студентитедоброволци и Центъра за доброволчество.
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ГЛАВА ТРЕТА
Структура и управление
Раздел първи. Структура
Чл. 3. Ръководител на Центъра за доброволчество е хабилитирано
лице. Ръководителят на Центъра се избира от Академичния съвет на НСА
„Васил Левски“ и се назначава по предложение на Ректора.
Чл. 4. Ръководителят на Центъра за доброволчество е пряко
подчинен на заместник-ректора по качеството на образованието и
акредитацията на НСА „Васил Левски“.
Чл. 5. (1) За подпомагане дейността на Центъра за доброволчество се
създава Съвет по доброволчество, който се утвърждава от заместникректора по качеството на образованието и акредитацията на НСА „Васил
Левски“, по предложение на Ръководителя на центъра.
(2) Съветът по доброволчество се състои от представители на всички
спортнопедагогически катедри, Студентския съвет и Олимпийския клуб
при НСА „Васил Левски“.
(3) Ръководството на Съвета по доброволчество се осъществява от
Ръководителя на центъра.
(4) Във връзка с 5.1. Студентският съвет, Олимпийският клуб при
НСА „Васил Левски“ и всяка спортнопедагогическа катедра определя свой
представител за член на СД за осъществяване на връзка и координация с
ръководителя на Центъра относно съдействие при изпълнение на задачите
по чл. 2 от този правилник.
Чл.

6.

Администрирането

на

дейността

на

Центъра

за

доброволчество се извършва от Ръководителя на центъра в съответствие с
този правилник и длъжностната характеристика.

7

Чл. 7. С цел подпомагане ефективността на работата към Центъра за
доброволчество могат да се създават експертни екипи от представители на
Съвета по доброволчество и други експерти съобразно особеностите на
включване на доброволците в отделни инициативи.
Раздел втори. Управление
Чл. 8. Ръководителят на Центъра за доброволчество планира,
организира и ръководи цялостната дейност на Центъра по реализацията на
неговите задачи и функции.
Чл. 9. В цялостния процес на организация и провеждане на
дейността Центърът за доброволчество работи на оперативно равнище във
взаимодействие чрез Съвета по доброволчество със Студентския съвет,
Олимпийския клуб и всички основни звена на НСА „Васил Левски“.
Чл. 10. Центърът за доброволчество разглежда само постъпили по
официален път (входирани в деловодството на НСА „Васил Левски“)
искания за доброволческо осигуряване, и то не по-късно от 30 (тридесет)
дни

преди

началото

доброволческо

на

осигуряване

доброволческата
трябва

да

дейност.

съдържат

Исканията

информация

за
за:

инициативата (събитието); организатора/те на събитието (инициативата);
срокове на ангажиране на доброволците; необходим брой доброволци;
дейностите, които ще се извършват от доброволците; разходи, които се
поемат от организаторите на инициативата (събитието); изисквания към
доброволците (ценз, квалификация, интереси и др.); организация на
дейността на доброволците.
Чл. 11. Центърът за доброволчество се ръководи от принципите на
доброволност и демократичност в работата си с доброволци, като по този
начин не може да налага и задължава доброволците да поемат
ангажименти против тяхната воля.
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Чл. 12. Центърът за доброволчество си запазва правото да отказва на
постъпили предложения за осигуряване с доброволци на отделни
инициативи (събития), особено на тези, в които предметът на дейността на
доброволците се разминава съществено със съдържанието на учебните
програми в Академията, по които се обучават те.
Чл. 13. Статут на доброволец към Центъра за доброволчество към
НСА „Васил Левски“ имат право да придобият всички студенти,
докторанти, преподаватели и служители на Академията.
Чл. 14. Статут на доброволец към Центъра за доброволчество в
спорта се придобива след подаване на Заявление за доброволец и
одобрение от Ръководителя на Центъра за доброволчество. Одобрените
кандидати подават Декларация за съгласие за доброволчество и
Декларация за събиране и обработване на лични данни.
Чл. 15. На всеки студент-доброволец, ангажиран по инициатива на
Центъра за доброволчество, се издава Уверение от ръководителя на
Центъра до съответния Декан, при необходимост за извиняване на
отсъствията през времето, в което е бил ангажиран в доброволческа
дейност.
Чл. 16. Всеки доброволец към Центъра за доброволчество преминава
инструктаж за безопасност на труда съобразно спецификите на дейностите,
в които участва.
Чл. 17. За участие в доброволчески инициативи всеки един
доброволец към Центъра за доброволчество се застрахова със застраховка
минимум 5 (пет) работни дни преди започване на съответното събитие, в
което ще участва.
Чл.

17.1.

Застраховката

на

доброволеца

се

осигурява

от

организаторите на събитието (инициативата) и покрива:
- вреди, нанесени на доброволеца, вследствие на неговата
ангажираност;
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- вреди, нанесени от доброволеца (в т.ч. и на трети страни),
вследствие на неговата ангажираност.
Чл. 18. Доброволците към Центъра за доброволчество не се
обременяват с допълнителни разходи във връзка с изпълнението на
доброволческите им задължения като режийни разходи за път, храна и др.
Чл. 19. Доброволец, неизпълняващ добросъвестно задълженията си,
може да бъде освободен от Центъра за доброволчество с разпореждане на
Ръководителя на центъра.
Чл. 20. Всеки доброволец към Центъра за доброволчество получава
сертификат за положения от него доброволчески труд за всяка една
отделна инициатива и събитие.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Заключителни разпоредби
Чл. 21. За всички неуредени отношения в настоящия Правилник се
прилагат българското законодателство, Правилникът за устройството и
дейността на НСА „Васил Левски“ и решенията на Академичния съвет на
НСА „Васил Левски“.
Настоящият правилник е приет на заседание на Академичния съвет
на 11.02.2020 г. с Протокол № 2, във връзка с Решение на Академичния
съвет от 23.01.2020 г. с Протокол № 1 за създаване на Център за
доброволчество към Национална спортна академия „Васил Левски“.
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