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До г-жа Александра Радевска
Министерство на младежта и спорта
СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за доброволчеството
Уважаема г-жо Радевска,
Като организации с нестопанска цел в обществена полза, които от
самото си учредяване работят за популяризиране и насърчаване на
доброволчеството в България, приехме с огромно въодушевление вестта
за публични консултации по дългоочаквания проект за Закон за
доброволчеството. Трябва да признаем, обаче, че останахме разочаровани,
тъй като предложения проект е обсъждания още през 2006 г. с леки
съкращения, който наистина не решава основните проблеми за защита и
насърчаване на доброволчеството в България.
В тази връзка си позволихме да изготвим и да предложим чрез Вас
на обществено обсъждане конкретни текстове, които са съобразени не
само с Директива 2004/114/ЕО на Съвета относно условията за прием на
граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен,
безвъзмездно обучение или доброволческа дейност от 2004 г., но и с
Европейската харта за правата и задълженията на доброволците, с
предложенията на неправителствени организации от страната по време на
дискусиите за необходимостта от приемането на подобен закон, с
действащата нормативна база в България и Европейския съюз.
Като основно извеждаме още в заглавието – необходим е Закон не
просто за доброволчеството, а Закон, който да защитава и насърчава
развитието на доброволчеството в България.
Закон, който да гарантира закрила на доброволците от
недобросъвестни искове за причинени вреди, каквито случаи вече не са
инцидент в Европа.
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Закон, който да гарантира социалната защита на доброволците, в
това число и правото им да бъдат здравно и социално осигурени за
времето, през което полагат доброволен труд, което ще е и стимул за
приобщаването на повече хора към доброволчеството.
Закон, който да насърчава бизнеса да подпомага организациите,
които инициират, координират и извършват доброволчески дейности.
Мотивите ни за изчистване на конкретни текстове от предложения
ни от Вас проект са, че повтарят текстове в други закони или ограничават
правото на хора да участват в доброволчески инициативи. Като примери
ще ви посочим текстовете за непълнолетните доброволци, които сега са
уредени в Закона за младежта, както и изискването за представяне на
свидетелство за съдимост от доброволците, което би нарушило правото на
хора с влезли в сила присъди за леки престъпления (пробация, условни
присъди) да променят своето поведение и да придобият нови социални
умения и професионални компетенции чрез участие в доброволчески
инициативи.
Предложените от нас текстове са в приложения текст по-долу –
оцветени в тъмно синьо и болт.
Надяваме се да уважите молбата ни и да ги предложите на
обществено обсъждане сред всички заинтересовани преди внасянето на
окончателния проект на закона в Народното събрание.
С уважение:
За НЧ „Умение-2003” – Дияна Бончева, член на ЧН

Проект
З А К О Н
за ЗАЩИТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за
насърчаване на организираната доброволческа дейност на
територията на Република България, дейността на държавните,
общинските и неправителствените организации в областта на
насърчаване на доброволчеството, както и закрилата на лицата,
които полагат организиран доброволен труд.
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(2) За целите на този закон:
1. терминът „доброволчество” се отнася до всички форми на
доброволческа дейност, било то официална или неофициална,
предприети по собствената воля, избор и мотивация на дадено лице и
не насочени към финансова изгода.
2. терминът „организирана доброволческа дейност” се отнася до
всички форми на доброволческа дейност, която се организира,
координира и наблюдава от доставчици на организирани
доброволчески дейности.
3. терминът „доставчици на организирани доброволчески
дейности” са организации с нестопанска цел и независими общности,
чиято дейност поне частично е насочена в обществена полза, както и
доброволни формирования към държавната и местната власт.
4. терминът „получатели на доброволчески дейности” са
физически или юридически лица и институции, в чиято полза се
извършва доброволческата дейност.
5. терминът „доброволец” се отнася до физическо лице, което по
собствена воля, избор и мотивация и без финансова изгода и/или само
срещу възстановяване на извършените разходи по извършване на
дейността полага физически или интелектуален труд извън трудовите
си и служебни правоотношения в полза на други несвързани лица,
организации или институции.
6. терминът „разходи по извършване на дейността” се отнася до
разходи за работно облекло, материали, здравни и социални
осигуровки, командировки (пътни, дневни и квартирни),
комуникации, наем зали, наем техника и други разходи, пряко
свързани с конкретната доброволческа дейност и които не включват
възнаграждения за положения труд.
7. терминът „доброволчески труд” представлява неплатен
незадължителен физически или интелектуален труд, който
доброволците полагат без финансова изгода за дейности, извършвани
чрез дадена организация или пряко за други лица извън тяхното
собствено домакинство.
8. терминът „доброволческа инициатива” се отнася до всяка
организирана форма на доброволческа дейност с ясно определена цел,
в която един, двама или повече доброволци полагат физически или
интелектуален труд в полза на други несвързани лица, организации
или институции без финансова изгода.
(3) При осъществяване правата и задълженията по този закон не
се допускат каквато и да е форма на пряка или непряка
дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа
принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или
вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично
или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална
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ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на
всякакви други признаци, установени в закон или в международен
договор, по който Република България е страна.
Чл.2. (1) Доброволческа дейност има право да извършва всяко
физическо лице, което живее или временно пребивава на територията
на Република България.
(2) Непълнолетно или малолетно лице може да участва в
доброволчески инициативи по реда на глава шеста от Закона за
младежта.
(3)
Граждани на Европейския съюз, на държави-страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
граждани на Конфедерация Швейцария могат свободно да извършват
доброволчески дейности в Република България при условията на този
закон и на Закона за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на граждани на Европейския съюз и членове на
техните семейства. Извършването на дългосрочно доброволчество е
основание за получаване на удостоверение за продължително пребиваване
по ред, предвиден в Закона за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на граждани на Европейския съюз и членове на
техните семейства.
(4) Граждани на трети страни могат да извършват доброволчески
дейности при условията на този закон и при спазване изискванията на
Закона за чужденците в Република България за пребиваване на
територията на страната и Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13
декември 2004 г. относно условията за прием на граждани на трети
страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение
или доброволческа дейност. Извършването на дългосрочно
доброволчество е основание за получаване на разрешение за
продължително пребиваване по ред, предвиден в Закона за чужденците в
Република България.
(5) Освен да отговарят на условията по ал.3 или ал.4,
чуждестранните граждани следва:
1. да имат подписано споразумение с доставчик на
доброволчески дейности в Република България, което уточнява
неговите задължения, условия за изпълнение, работно време,
средствата, с които разполагат за покриване на пътните разноски,
разноските за съществуване, квартира и джобни пари за периода на
пребиваването си, както и, когато е приложимо, обучението, което ще
им бъде осигурено за подпомагане на изпълнението на техните
задължения;
2. да представят доказателство, че доставчикът на
доброволчески дейности е направил застраховка и гарантира
осигуряването на средствата за престоя на доброволците, по-
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специално разходите за тяхното съществуване, здравните разходи и
разходите за завръщане.
Взаимоотношения с държавната и местната власт
Чл. 4. (1) Държавата подпомага и насърчава доброволческите
дейности чрез данъчни, финансови, икономически и други облекчения и
стимули, определени в съответните специални закони, както и чрез
финансиране по национални програми.
(2) Държавата насърчава финансирането на доброволческите
дейности и чрез данъчни, финансови, икономически и други
облекчения и стимули за физически лица и юридически лица със
стопанска цел, определени в съответните специални закони.
(3)
Държавата
и
общините
насърчават
организираната
доброволческа дейност, чрез включването й в национални и общински
програми и проекти, в рамките на бюджетите на съответните институции.
(4) За времето на изпълнение на доброволческата дейност,
здравните осигуровки на доброволците, които не са осигурени по
реда на чл.40 ал.1 и ал.2 от Закона за здравното осигуряване, се
осигуряват за сметка на държавния бюджет.
(5) За времето на изпълнение на доброволческата дейност,
пълнолетните доброволци имат право на осигурителни вноски, които
се внасят изцяло за сметка на доставчика на доброволческа дейност,
като този разход се предвижда в бюджета на програмата за
доброволчество.
Глава втора
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ДОБРОВОЛЕЦА
Правен статут на доброволеца
Чл. 6. (1) Всеки, който извършва доброволческа дейност има
право да получи статут на „доброволец” и да се ползва от правата си
по него.
(2) Правният статут на доброволеца се удостоверява с
регистрацията му в регистър на доброволците и с доброволческа
книжка, която се издава от доставчика на доброволческата дейност и
се заверява от получателя на доброволческата дейност при
завършване на дейността.
(3) Регистрацията в регистър на доброволците се извършва
по реда на Глава пета от този закон.
(4) Доброволческата книжка е официален удостоверителен
документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с дейността на
доброволеца и се издава и заверява по реда на Глава пета от този
закон.
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Права на доброволеца
Чл. 7. (1) Доброволецът има право:
1. на пълна защита на своите човешки права при
осъществяване на доброволческата дейност;
2. на зачитане на придобитите социални и професионални
умения от полагането на доброволческа дейност;
3. на личен избор за извършване на определена доброволческа
дейност и времето, което да отдели за нея;
4. да получава подкрепа, включително методическа от
доставчика на доброволчески дейности;
5. да изразява свободно мнението си и да участва в дискусии и
разговори с други доброволци;
6. придобитите от доброволческите дейности умения и
компетентности да му бъдат признати от официалните образователни
институции и професионални структури;
7. да преустанови своята доброволческа работа по собствено
желание или при необходимост;
8. да откаже извършването на конкретна задача, ако тя
противоречи на неговите убеждения или би довела до очевидно за
него правонарушение;
9. да съвместява доброволческата дейност с личностното си
развитие за повишаване на своите социални и професионални
умения;
10. на достоверна, разбираема и своевременна информация за
своите права и отговорности при извършване на доброволческата
дейност, включително за рисковете за живота, здравето и социалния
му статус;
11. да участва в процеса на планиране и вземане на решения по
отношение на задачите за доброволческата дейност;
12. на подходящ инструктаж и безплатно обучение за
извършването на доброволческата дейност;
13. на социална защита, в това число необходима екипировка,
социални и здравни осигуровки за времето, през което полага
доброволен труд;
14.
на застраховка срещу злополука или професионална
отговорност, когато това се изисква по закон;
15. на възстановяване на извършените разходи за дейността;
16. да притежава идентификационна карта, удостоверяваща
статута на доброволец, която се издава за сметка на доставчика на
доброволчески дейности;
17. на регистрация в публичния регистър на доброволците при
спазване на правата му по Закона за защита на личните данни;
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18. на сертификат за преминатото обучение и придобитите
умения по време на извършените доброволчески дейности;
19. на заверяване на осъществяваните доброволчески дейности
в доброволческа книжка.
(2) Доброволец - безработно лице или лице, в отпуск по чл. 163 или
по чл.164 от Кодекса на труда, не губи правото си на предвидените в
българското законодателство обезщетения, за периода на извършваната от
него доброволческа дейност.
Задължения на доброволеца
Чл. 8. Доброволецът е длъжен:
1. да зачита човешките права и да не проявява форми на
дискриминация и агресия към лицата, в полза на които осъществява
доброволческа дейност;
2. да спазва ангажиментите, които е поел за време и качество на
доброволческата дейност;
3. да работи в сътрудничество и разбирателство с останалите
доброволци, като им съдейства и ги подпомага в съответствие с дадените
му указания;
4. да бъде лоялен към доставчика на доброволчески дейности и
получателя на доброволчески дейности, като пази доброто им име, не
злоупотребява с доверието им и не разпространява поверителни за тях
сведения;
5. да участва в обучителните програми, необходими за
придобиване на конкретни умения за изпълнение на възложените му
задачи;
6. да опазва имуществото, което му е поверено във връзка с
извършването на доброволческа дейност;
7. да не приема или търси от свое име или от името на други лица
финансова изгода при извършването на доброволческа дейност;
8. да се легитимира с идентификационната си карта, когато такава е
издадена.
9. да информира за инциденти или рискове, които са му станали
известни по време на изпълнението на задачата.
10. да информира своевременно доставчика на доброволчески
дейности при невъзможност да изпълни конкретна задача.
11. да представи на доставчика на доброволчески дейности
кратка информация за изпълнението на конкретната задача.
Ограничения за лична отговорност на доброволеца
Чл.9. (1) Доброволецът не носи лична отговорност за вреди,
причинени от негово действие или бездействие на получател на
доброволчески дейности, когато:
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1. е изпълнявал добросъвестно възложената му задача, но не е
бил достатъчно обучен и/или сертифициран за предоставяне на
конкретната доброволческа услуга към момента на настъпване на
вредата;
2. вредата е следствие от общи действия/бездействия на двама и
повече доброволци, упълномощени от доставчика на доброволчески
дейности.
(2) В случаите по ал.1 отговорността за вредите е на доставчика
на доброволчески дейности по смисъла на чл.49 от Закона за
задълженията и договорите.
Чл.10 (1) Доброволецът не носи лична отговорност за вреди,
причинени от негово действие или бездействие на доставчик на
доброволчески дейности, когато:
1. доставчикът на доброволчески дейности не е обучил и не е
инструктирал доброволеца преди възлагането на конкретната задача;
2. задълженията и отговорностите на доброволеца не са
договорирани с писмен договор между доброволеца и доставчика на
доброволчески дейности;
3. вредата е следствие на предварително известен за доставчика
на доброволчески дейности риск за съответната задача.
(2) В случай, че задълженията и отговорностите на доброволеца
са били предварително договорирани в писмен договор между
доброволеца и доставчика на доброволческите услуги, но вредите са
настъпили вследствие на небрежност от страна на доброволеца, то
той носи ограничена отговорност в размер на вредите, но не повече от
размера на общата сума на социалните и здравните му осигуровки за
периода на извършването на конкретната задача.
(3) Когато вредата е причинена от няколко доброволци, с които
са подписани писмени договори, те носят отговорност съобразно
участието на всеки от тях в причиняването на вредата, а когато то не
може да бъде установено – пропорционално. Сборът на дължимите
обезщетения не може да бъде по-голям от общия размер на
социалните и здравните осигуровки на доброволците за периода на
извършването на конкретната задача.
Чл.11 (1) Ограниченията за отговорността на доброволеца по
чл.11 не се прилагат, ако:
1. вредата е причинена от умишлено, безотговорно или
престъпно поведение или груба небрежност от страна на доброволеца;
2. действието или бездействието на доброволеца, което е
причинило вредата, съставлява общественоопасно деяние по смисъла
на Наказателния кодекс;
3. действието или бездействието на доброволеца е извършено
под въздействието на алкохол или наркотици.
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Разходи на доброволеца
Чл. 12. (1) На доброволеца се възстановяват само предварително
уговорени във връзка с доброволческата дейност разходи.
(2) При извършване на доброволческа дейност извън населеното
място по настоящия адрес на доброволеца се заплащат предварително
уговорените разходи за пътни, дневни и квартирни пари в размерите,
предвидени в действащото законодателство за командировките в страната
и чужбина.
Застраховка
Чл. 13. (1) Застраховката на доброволците срещу злополука при
или по повод извършването на доброволческата дейност в опасни или
във вредни за здравето условия се извършва за сметка на:
1. получателя на доброволческа дейност, в случай, че той е
държавна или местна институция или организация в частна полза и
за доставянето на дейността не е осигурено държавно, общинско или
финансиране от други източници;
2. доставчика на доброволческа дейност, в случай, че за
доставянето на дейността е осигурено държавно, общинско или
финансиране от други източници, като разходът за застраховката се
признава като присъщ за дейността от финансиращата организация.
(2) Доставчиците на доброволческа дейност
уведомяват
доброволеца за правото му да бъде застрахован срещу злополука при
или по повод извършването на доброволческа дейност преди
започване на доброволческите дейности.
(3) За всякакви други рискове доставчиците или получателите
на доброволчески дейности могат да застраховат доброволеца за своя
сметка, ако това е уговорено между двете страни.
Глава трета
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ
НА ОРГАНИЗИРАНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ
Чл.14. (1) Доставчици на организирани доброволчески дейности
на територията на Република България могат да бъдат:
1.
Български Червен кръст;
2.
Граждански формирования;
3.
Юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
4.
Читалища;
5.
Училищни настоятелства;
6.
Религиозни общности, регистрирани като юридически
лица по реда на Закона за вероизповеданията;
7.
Доброволни формирования към общините, областните
управи и държавните институции;
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8.
Международни организации.
(2) Организирани доброволчески дейности могат да бъдат
осъществявани и от стопански субекти и бюджетни организации, в
случай, че работниците и служителите са заявили свободно желание
за участие в тях и при условията на чл.24 от този закон.
Чл.15 (1) Доставчиците на организирани доброволчески
дейности се регистрират като администратори на лични данни по
Закона за защита на личните данни.
(2) Регистрацията по Закона за защита на личните данни за
граждански и доброволни формирования без съдебна регистрация се
извършва от упълномощен представител на формированието като
физическо лице – представител.
Права на доставчиците на организирани доброволчески
дейности
Чл.16. Всяка организация по чл.14 има право:
1. да получи статут на доставчик на организирани
доброволчески дейности;
2. на стабилна и устойчива рамка за подкрепа и развитие,
включително на финансиране по национални, общински и други
програми;
3. да участва в процесите на вземане на политически решения
на всички нива в областта на доброволчеството;
4. да ползва данъчни и други финансови облекчения за
дейностите, които осъществява;
5. да получава финансиране от държавни, общински и
организации с дейност в частна полза за покриване на разходите за
социални и здравни осигуровки на доброволците.
Задължения на доставчиците на организирани доброволчески
дейности
Чл.19. Всяка организация по чл.14 е длъжна:
1. да разработи вътрешни правила за работа с доброволци,
които да зачитат правата на доброволците;
2. да следи и прилага стриктно нормативната база във връзка с
прилагането на доброволческите дейности;
3. да организира своевременни и адекватни обучения на
доброволеца съобразно доброволческата дейност;
4. да създаде възможно най-безопасна среда за доброволеца и да
предоставя цялата информация, свързана с възможните рискове,
свързани с дейността на доброволчеството;
5. да предлага равен и прозрачен достъп до информация относно
възможностите за доброволческа дейност, както и за правата и
отговорностите на доброволците;
Страница 10 от 16

6. да гарантира застраховка при необходимост и социална
защита, в това число социални и здравни осигуровки, на
доброволеца;
7. да възстанови разходите на доброволеца, свързани с
доброволческата дейност;
8. да предостави възможност на доброволеца да участва в
планирането и вземането на решения за доброволческата дейност и да
му оказва методическа помощ при изпълнението на задачата;
9. да създадат и поддържат регистър на доброволците;
10. да издават сертификат за обучението на доброволците;
11. да издадат и заверяват доброволческа книжка на
доброволците;
12. да гарантират неприкосновеността на личния и
професионалния живот на доброволеца, като защитават неговите
лични данни.
Отговорност на доставчиците на организирани доброволчески
дейности
Чл.20. Всяка организация по чл.15 носи отговорност за вреди,
причинени на трети лица от действия или бездействия на доброволци,
за които доброволецът на носи отговорност по смисъла на чл.9 и
чл.10.
Чл.21. Доставчиците на организирани доброволчески дейности
имат право да търсят възстановяване на платените на пострадалото
лице обезщетения, ако се докаже, че вредите са причинени виновно от
доброволеца.
Глава четвърта
ВИДОВЕ ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Краткосрочно доброволчество
Чл. 22. Всяко лице, което извършва доброволческа дейност за помалко от 30 дни в рамките на една календарна година, за едно и също
лице, организиращо доброволческа дейност, извършва краткосрочно
доброволчество.
Дългосрочно доброволчество
Чл. 23. Всяко лице, което извършва доброволческа дейност за
повече от 30 дни в рамките на една календарна година, за едно и също
лице, организиращо доброволческа дейност, извършва дългосрочно
доброволчество.
Корпоративно доброволчество
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Чл. 24. (1) Корпоративното доброволчество е доброволческа
дейност в полза на обществото, която се осъществява от работници или
служители на местни и чуждестранни лица по собствен избор и съгласие и
със съгласието на работодателите им в рамките на работното им време.
(2) За уреждане на корпоративно доброволчество се сключва
договор между работодателите по ал. 1 и някое от лицата, организиращи
доброволческа дейност. В договора се уточняват начините за набиране
на средствата, условията за доброволческа дейност на работниците и
служителите през работно време и други клаузи, които защитават
работниците и служителите от санкции от страна на работодателя.
Глава пета
ДОКУМЕНТИ ЗА ДОБРОВОЛЕЦА
Договор за доброволчество
Чл. 25. (1) За извършване на дългосрочно доброволчество се
сключва
писмен договор, който урежда правата, задълженията и
отговорностите на двете страни.
(2) Писмен договор може да бъде подписан по желание на
страните и за извършване на краткосрочно доброволчество.
Чл. 26. (1) За сключване на договор за доброволчество се
представят:
1.
заявление по образец на доставчика на доброволческите
дейности, което не би могло да изисква повече лични данни от
необходимите за регистъра на доброволците на доставчика;
2.
копие на документ за самоличност или пребиваване в
страната;
3.
документ
за
придобито
образование,
специалност,
квалификация или правоспособност, когато такива се изискват за
извършване на някоя от дейностите, включени в извършването на
доброволческа дейност;
4.
документ за медицински преглед, ако дейността изисква
такъв;
5.
задължителна здравна застраховка – за доброволци, граждани
на трети страни, както и в случаите, когато такава е предвидена в
нормативен акт или е договорена;
6. писмено информирано съгласие на законен представител на
доброволеца в случаите, когато доброволческата дейност ще се извършва
от непълнолетно лице;
7. пътнически документ с неизтекъл срок на валидност – за
граждани на трети страни.
(2) Доставчиците на доброволчески дейности могат да изискват и
предоставянето на други документи извън посочените в ал. 1, ако това е
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предвидено в нормативен акт или произтича от същността на
доброволческата дейност.
Чл. 27. Договорът за доброволчество съдържа:
1.
данни за страните;
2. описание на дейността, която доброволецът извършва, и
посочване на лицето, под чието пряко ръководство ще се извършва
дейността;
3. разпоредби относно застраховането на доброволеца, ако такова е
необходимо;
4.
срок на договора;
5.
номер, под който договорът се вписва в регистъра на
доброволците;
6. инструктаж или обучението във връзка с извършването на
доброволческа дейност, ако такова се предвижда;
7.
уговорените допустими разходи на доброволците, които се
възстановяват;
8. размера на средствата, с които ще разполага доброволец –
гражданин на трета страна, включващи покриване на пътни, дневни и
квартирни пари, необходими за пребиваването в срока на договора;
9. лични данни и контакти на лицето, определено да осъществява
наблюдение на дейността на доброволеца, в случаите, в които такова се
предвижда;
10. условията за изменение и прекратяване на договора;
11. други условия, договорени между страните.
Чл. 28. Договор за доброволчество се прекратява:
1.
при прекратяване на доброволческата дейност;
2.
при обективна невъзможност за изпълнение на договора, след
писмено уведомяване на другата страна за това;
3.
по взаимно съгласие между страните;
4.
едностранно от доброволеца, след писмено уведомяване;
5.
едностранно от организиращия доброволческата дейност, след
писмено уведомяване.
Регистър на доброволците
Чл. 29. (1) Доставчиците на доброволчески дейности водят
регистър на доброволци, които извършват доброволческа дейност за тях.
(2) Вписване в регистъра се извършва на основата на заявление от
доброволеца.
(3) Регистърът съдържа следните минимално необходими данни:
имената, единния граждански номер (личен номер на чужденец),
постоянен и настоящ адрес на доброволеца, доброволческата
инициатива, в която е зает, мястото и дейностите, които се извършва,
както и началната дата и срока, в който се извършва доброволческата
дейност. Данните се водят по името на всеки доброволец.
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(4) Личните данни на доброволеца, вписани в регистъра, се
предоставят на трети лица само в съответствие със Закона за защита на
личните данни.
Идентификационна карта на доброволеца
Чл. 30. (1) На всеки доброволец се издава идентификационна карта
с минимално необходимо съдържание, включващо:
1.
трите имена и снимка на доброволеца;
2.
наименование и ЕИК на доставчика на доброволческа
дейност.
(2) Разходите за издаване на идентификационна карта са за сметка
на доставчика на доброволческа дейност.
(3) Идентификационна картата се издава преди започване
извършването на доброволческата дейност заедно с вписването на
доброволеца в регистъра по чл. 21, ал. 1, както и в други случаи по
преценка на доставчика на доброволческа дейност.
Доброволческа книжка
Чл. 31 (1) Доставчиците на доброволческа дейност заверяват
доброволческата книжка, при представянето й от страна на доброволеца.
(2) Когато доброволецът участва за първи път в доброволческа
инициатива, доставчикът на доброволческа дейност е длъжен да му
осигури доброволческа книжка в срок от 3 дни след приемането на
доброволеца в организацията.
(2) Доброволческата книжка съдържа информация за доставчика на
доброволческата дейност, извършената доброволческа дейност, периода и
мястото на извършване на доброволческата дейност, успешно
преминалите обучения във връзка с извършената доброволческа дейност
и се попълва по образец съгласно приложение 1 към този закон, който се
разпечатва на офсетова хартия и се заверява от доставчика на
доброволчески дейности.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок от 1 месец от влизането в сила на този закон
доставчиците на доброволчески дейности изготвят регистър на
доброволците, които участват в техни доброволчески инициативи
към момента на влизане на закона в сила.
§ 2 В срок от 1 седмица от влизането в сила на този закон
доставчиците на доброволчески дейности издават идентификационни
карти и доброволчески книжки на доброволците, които участват в
техни доброволчески инициативи към момента на влизане на закона
в сила.
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§ 3 До 31 декември 2015 г. Министерският съвет утвърждава
промени в националните програми за финансиране на доброволчески
дейности и инициативи, които регламентират разходите за социални
осигуровки на доброволците като допустими разходи по проектите на
организациите.
§ 4 До 31 декември 2015 г. Министерският съвет предлага на
Народното събрание изменения на Закона за корпоративното
подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, които предвиждат данъчни, икономически и
финансови стимули за физически лица и стопански субекти, които
подпомагат развитието на доброволчеството.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В чл.40 ал.3 от Закона за здравно осигуряване се създава
нова т. 11 – неосигурени на друго основание пълнолетни лица, които
извършват доброволческа дейност.
§ 5. В чл. 24в, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България
(обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от
2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г.,
бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от
2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 73, 82, 93 и103 от 2010
г., бр. 9 и 43 от 2011 г. и бр. 21 и 44 от 2012 г.) накрая се поставя запетая и
се добавя „както и доброволци – за извършване на доброволческа дейност
при условията на дългосрочното доброволчество съгласно Закона за
доброволчеството”.
§ 6. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на
Република България на гражданите на Европейския съюз и техните
семейства в чл. 8, ал. 1, т. 1 се добавя след заето лице „или доброволец,
сключил договор за дългосрочно доброволчество по Закона за
доброволчеството.
§ 7. В чл. 38, ал. 1 от Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 43 и 79 от 2005 г., бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г. и бр. 82 от 2011 г.) се
създава т. 4: „4. лица, в случаите на осъществяване на доброволческа
дейност по смисъла и при условията на Закона за доброволчеството.”

Приложение 1 към чл. 23, ал. 2

корица
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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КНИЖКА
на доброволеца

…………………………………………………………………………………………………
…………………
(три имена)
……………………………………………………….…………….…………………………
…………………
(адрес)

Юридическо
лице,
организиращо
доброволческа
та дейност

ЕИК

Доброволческ
и дейности

Период на
извършване

Място на

Преминали
обучения

Подпис и
печат

извършван
е
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