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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Националният студентски дом (НСД) е държавна институция от 

системата на централната изпълнителна власт на Република България.  
 
НСД е създаден с ПМС № 65/1999 г. като второстепенен 

разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, на 
основание чл. 105 алинея 2 от Конституцията на Република България и чл. 
60 от Закона за администрацията.  

С ПМС № 65 Министерският Съвет е определил следния предмет на 
дейност на НСД: „Националният студентски дом организира и подпомага 
дейности на студентите в областта на изкуството, културата, 
образованието и науката; предоставя информация и съдейства на 
студентите за намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, 
отдих и туризъм.“ 

 
Правна основа за работата на НСД е утвърденият от министъра на 

образованието и науката „Правилник за устройството и дейността на 
Националния студентски дом “ (обн. ДВ бр. 51/2005 г., изм. ДВ бр. 29/2010 
г.). 

Правилникът регламентира следното: „Националният студентски 
дом е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията за:  

1. организиране и подпомагане дейности на студентите в областта на 
европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката; 
 2. предоставяне на информация и съдействие на студентите за 
намиране на работа, за упражняване на спортни занимания, отдих и 
туризъм; 
 3. разработване на проекти, свързани със социалната интеграция на 
студенти в неравностойно положение и професионалното развитие на 
студентите.“                                                                                      

 
НСД е със седалище в гр. София, с адрес: площад „Народно 

събрание“ № 10. Сградата на НСД е публична държавна собственост (акт 
за държавна собственост № 00131/14.02.1997 г.) и архитектурен паметник 
на културата (писмо на НИПК № 2637/07.06.1988 г.). 

 
*   *   * 

 
Инициативата за изграждане на Студентски клуб датира от 1904 г. От 

края на 20-те години на XX век се оформя окончателно идеята за 
построяване на Студентски дом. След приемане от XXII Обикновено 
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Народно събрание на закон за отстъпване даром на държавно място за 
построяване на Студентски дом, през 1931 г. е положен първият камък на 
НСД. 

 
Сградата е построена през 1933 г. с първоначално дарение от Entraide  

Universitaire Internationale - Женева, и с доброволния труд на българските 
студенти, обединени около инициативата на Българския Народен 
Студентски Съюз. С пълно основание днес сградата приютява българските 
национални студентски организации и е материална основа за дейността 
им, с която продължават делото на техните предци. 

 
На 30 май 2018 г. ще честваме 85 години от създаването на НСД. 

През всичките години на своето съществуване, Студентският дом работи 
успешно като уникална българска институция, която способства за 
удовлетворяването на образователните, културни и научни потребности на 
студентите чрез дейности, развивани извън територията на университетите 
и в извънучебно време.  

 
*   *   * 

 
В НСД работят следните 10 национални студентски организации:  
- Националното представителство на студентските съвети - 

законният представител на българските студенти в диалога им с 
държавата; 

- Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО; 
- Студентското общество за компютърно изкуство; 
- Националното студентско сдружение за образователен обмен 

АИЕСЕК - България; 
- Националната студентска конфедерация; 
- Българският студентски съюз; 
- Академичното дружество за международно развитие; 
- Театър-студията „Студентина“ с регионален център на Балканите за 

университетски театър; 
- Академичният хор „Ангел Манолов“; 
- Академичният фолклорен ансамбъл. 
 
Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори 

с тези организации за съвместна дейност в обществена полза. На основата 
на договорите се формират центрове, които предоставят безвъзмездно 
услуги на студенти, студентски групи и студентски организации с 
нестопанска цел. Организациите предоставят необходимия персонал и 
финансиране за дейността на центровете, и осигуряват технически 
дейността им и спазването на работното време. 
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Действащите договори с националните студентски организации са 
двустранно подписани в края на м.декември 2014 г., за срок от 5 години. Те 
осигуряват изцяло запълването на всички налични в сградата годни за 
ползване помещения за изпълнение на целите на държавната политика в 
полза на студентите. 

 
Националните студентски организации осъществяват интензивен 

международен обмен и са активни членове на регионални, европейски и 
световни мрежи. Те изпълняват и проекти по европейски програми, като 
намеренията на организациите са през 2018 г. тази дейност да се развива 
приоритетно. 

 
 
 
 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД 
 
 
Най-значимото събитие за институцията през предходната 2016 г. бе 

връчването от италианската акредитираща агенция RINA на Сертификат № 
33516/16/S за качество на управлението, съответстващо на международния 
стандарт ISO 9001:2015. Стандартът надгражда съществуващата българска 
система за финансово управление и контрол, а прилагането му бе 
предшествано от два външни одита (предварителен и контролен) и 
тримесечен тестов период.  

С въвеждането на този нов модерен стандарт, НСД се нареди между 
най-добре управляваните държавни институции от състава на централната 
изпълнителна власт и в системата на образованието и науката.  

През март 2017 г. акредитиращата агенция RINA проведе втория 
контролен одит на НСД, който показа положителни резултати и 
съответствие на цялостната дейност с високите изисквания на 
международния стандарт.  

Съобразно изискванията на Международната Стандартизационна 
Организация (ISO), през първото тримесечие на 2018 г. предстои третия 
контролен одит, след който при отново показани положителни резултати 
сертификатът за качество ще стане безусловно и безсрочно притежание на 
НСД (т.е. без да е необходимо в бъдеще институцията да бъде 
допълнително одитирана, акредитирана и сертифицирана). 

 
В периода юли - септември 2017 г. в НСД се проведе финансова 

инспекция, извършвана от Агенцията за държавна финансова инспекция 
(АДФИ) към министъра на финансите.  
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Инспекцията бе извършена на основание заповед № ФК-10-
698/19.07.2017г. на директора на АДФИ, и имаше за предмет проверка на 
законосъобразността при отдаване под наем на помещения в сградата на 
НСД (в т.ч. събраните приходи от наеми и възстановяване на разходите за 
консумативи) за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2016 г. 

Проверката на АДФИ обхвана общо 287 договора, в т.ч. 4 договора 
сключени след провеждането на търгове по Закона за държавната 
собственост, плюс 283 договора за почасово отдаване под наем на 
помещения в сградата на НСД.  

Като краен резултат в доклада на АДФИ не са констатирани 
закононарушения и несъбрани приходи от наеми, както и невъзстановени 
суми за консумативи. Такъв резултат реално означава висока положителна 
оценка за качеството на управлението на институцията НСД. 

 
Активното участие на националните студентски организации в 

цялостния процес на управление на НСД е особено полезно и ценно. През 
2017 г. се провеждаха редовно заседания на Съвета и Експертната комисия 
на НСД, които допринесоха за правилното и навременно решаване на 
редица текущи въпроси.  

На основата на изготвената съвместно с националните студентски 
организации работна програма за 2017 г. и под ръководството на 
министъра на образованието и науката, НСД провежда успешно реална 
държавната политика в полза на студентите като осмисля  техните 
потребности и интереси и подпомага изявите им в извънучебно време.  

При осъществяване на дейността си НСД традиционно работи в 
добра координация и при необходимост неизменно ползва помощта и 
полезното съдействие на дирекция „Висше образование“ на 
Министерството на образованието и науката (МОН). 

 
В НСД се поддържа строга финансовата и договорната дисциплина и 

са установени най-добрите международни практики на добро управление. 
В действие е регистър на договорите, позволяващ изчерпателно и 
систематично да се следят всички аспекти и съпътстващи документи 
относно вземанията и задълженията.  

Полезен за управлението на институцията бе последният извършен 
през 2016 г. одит от Звеното за вътрешен одит на МОН, чиито градивни 
препоръки спомогнаха за реално повишаване на качеството на 
управлението и на предлаганите публични услуги през 2017 г. 

 
НСД се издържа от собствени приходи, получавани от наеми на 

обособени части от сградата. През 2014 г. са отчетени приходи от 231 
хил.лв., през 2015 г. приходите са 248 хил.лв., през 2016 г. приходите са 
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вече 255 хил.лв., а през 2017 г. собствените приходи достигнаха 256 
хил.лв. годишно.  

Тези цифри недвусмислено доказват успешната и ефективна работа 
на администрацията на НСД за ежегодно и последователно подобряване на 
събираемостта и на приходите в държавния бюджет. Постоянното 
увеличаване на собствените приходи за целия четиригодишен период 
доказва още един път отличната организация на дейността на 
институцията. 

 
Към 31 декември 2017 г. НСД няма неразплатени задължения и 

несъбрани вземания. 
 
Контролно-информационната система на НСД показва, че през 2017 

г. институцията няма нито едно закъснение на официален отговор по 
преписка, питане, молба или друг писмен материал отправен от граждани, 
студенти и студентски организации или държавни институции. Всички 
изискуеми от Министерски Съвет и МОН доклади и справки са подготвени 
изчерпателно и представени в указания срок. 

 
На 30 май 2018 г. ще се проведе националното честване за 85-та 

годишнина от създаването на НСД. Формиран е Инициативен комитет 
(Приложение 1 - списък с членовете на комитета), предстои 
разработването на детайлната програма, включваща изявите на всички 
национални студентски организации.  

Честването на юбилея на НСД ще е основополагащо за развитието на 
всички останали дейности на институцията през 2018 г. 

 
 

1. СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА 
 
 Състоянието на сградата на НСД – публична държавна собственост е 
лошо. При пожар през 2003 г. са изгорели и към настоящия момент не са 
възстановени голямата и малката театрални сцени и прилежащите им 
фоайета, салони и помещения. Като резултат, около 2/3 от полезната площ 
в сградата е неизползваема.  
 С помощта на Националното представителство на студентските 
съвети, през 2017 г. студенти от Университета за архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) подготвиха идеен проект за 
възстановяване на двете сцени. Проектът е представен на министъра на 
образованието и науката и на председателя на ресорната постоянна 
комисия в Народното Събрание.  
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През 2017 г. НСД получи еднократна целева финансова помощ от 
МОН, която позволи да се извърши ремонт на покрива на сградата. В 
последните години министерството е оказвало още два пъти целева помощ 
за ремонти по сградата - за поставяне на PVC дограма и за подмяна на 
радиаторите на парната инсталация. Благодарение на това значимо 
съдействие от страна на министерството, сградата осигурява необходимите 
условия за успешната работа на центровете, поддържани от националните 
студентски организации. 

За НСД бе ценна методическата и конкретната помощ и съдействие, 
оказани през 2017 г. от дирекция „Държавна собственост и обществени 
поръчки“ на МОН при осъществяването на ремонтите и провеждането на 
търговете по реда на Закона за държавната собственост. 
 
 В периода 2014 г. - 2017 г. за сметка на преизпълнението на 
собствените приходи на НСД са извършени редица аварийни и 
освежителни ремонти на най-разбитите части на покрива, входните 
площадки и стълбищните клетки. Подменени са счупените огледала в 
репетиционните зали и е поставено ново eнергоспестяващо LED 
осветление във фоайетата и коридорите на III и IV етаж, извършен е 
основен ремонт на най-голямата репетиционна зала  № 304.  

Независимо от направеното досега, сградата продължава да се 
нуждае от сериозни вътрешни ремонти, както и от освобождаване от 
непотребен и неизползваем инвентар и от складирани стари строителни 
отпадъци.  

 
 

2. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
 
НСД формално е включен в програмния бюджет на МОН за 2017 г. - 

в бюджетната „Политика за равен достъп до качествено висше образование 
и развитие на научния потенциал“, програма № 8 „Студентско 
подпомагане“. Въпреки това през последните десетилетия НСД не е 
получавал никаква финансова субсидия от държавния бюджет, която да е 
предназначена за осъществяване на предмета на дейност на институцията. 

 
НСД работи на основата на самофинансиране, за сметка на 

собствени приходи от отдаване под наем на обособени части от сградата. 
Самофинансирането допринася за текущата издръжка, но не е достатъчно 
за да генерира достатъчно приходи необходими за дейности в полза на 
студентите и за покриване на най-неотложните разходи за аварийни 
ремонти и поддръжка по сградата.   

След задълбочен анализ на финансовото състояние на НСД, 
националните студентски организации единодушно приеха на 14.02.2017 г. 
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изключително важна декларация, адресирана към министъра на 
образованието и науката (Приложение 2 - копие от декларацията). С тази 
декларация студентските организации предлагат да се утвърди  нов подход 
за генерално решаване на проблемите на НСД - да се премине от модел на 
„пълно самофинансиране“ към модел на „частично финансиране от 
държавния бюджет“.  

 
 Въпросът за модела на финансиране на държавната институция НСД 
е политически, а не финансов въпрос. 
 Няма в изпълнителната власт в България и по света друго звено 
натоварено с публични функции на национално ниво (в случая провеждане 
на държавната политика в полза на студентите), което да функционира 
само на самоиздръжка и без субсидия от държавния бюджет. Няма друга 
държавна институция от състава на централната изпълнителна власт на 
Република България, която да се самоиздържа само от наем на сградните 
си площи.  
 Досегашната практика на МОН спрямо НСД  в това отношение 
(т.нар. „самоиздръжка“, без никакво планово ежегодно бюджетно 
финансиране) е един лош прецедент, който доведе до разруха на сградата, 
до минимални заплати за екипа на НСД, до постоянна липса на средства за 
текуща издръжка и за подпомагане на ежедневните дейности в полза на 
българските студенти. 
 Решенията по бюджетната политика относно НСД би следвало да 
отчитат както необходимостта от държавно подпомагане на дейностите на 
националните студентски организации (описани в Раздел III на настоящия 
доклад), така и потребностите от капитална и текуща поддръжка на 
сградния фонд, заплащането на текущите разходи и периодичната подмяна 
на обзавеждането и оборудването. 

 
След внедряването на ISO 9001:2015, пред НСД стои до 2020 г. 

следваща конкретна задача - надграждането с европейската Обща рамка за 
оценка (CAF) като средство за тотално управление на качеството. За CAF 
най-важен отправен елемент е политическото лидерство, т.е. помощта и 
съдействието, което оказва на институцията министъра на образованието и 
науката са от решаващо значение. И уместният старт е с утвърждаването 
на описания нов подход към годишното бюджетиране на НСД. 

 
Броят на служителите в администрацията на НСД е 4 щатни бройки, 

които са на долната граница на санитарния минимум от персонал, 
необходим за съществуването и функционирането на институцията. 

Поради липсата на постоянно наети по трудов договор служители, 
значителна и много важна системообразуваща част от дейността на НСД се 
обслужва изцяло от сътрудници на хонорар (счетоводител и специалист 

10 
 



  
                                                                                                                                

„Административно обслужване и човешки ресурси“). Това е много 
сериозна аномалия, особено за системата на държавната администрация. 
Тази аномалия се дължи на последователната политика на МОН за 
намаляване на броя на щатовете в НСД. От години институцията е 
„рекордьор“ сред второстепенните разпоредители в системата на 
държавната администрация - звено с най-малък брой щатове. 

Средната месечна брутна заплата на постоянните служители в НСД 
(772 лв.) е с 33% по-ниска от средната месечна заплата за сектор 
„Държавно управление“ (1155 лв. по данни на НСИ), което прави работата 
в екипа на НСД изцяло непривлекателна, особено за специалисти с висше 
образование.  

Ниският размер на месечните възнаграждения в НСД може да се 
определи като силно демотивиращ и напълно несъобразен с реалностите в 
страната и очакванията към работата на една национална държавна 
институция. С изключение на директора на НСД, останалите 3 щатни 
бройки са с брутно възнаграждение в размер близък до минималната 
работна заплата за страната. Поради ниския бюджетен лимит не достигат 
средства дори за пълна четвърта щатна бройка, ето защо назначеният на 
този щат служител е само на половин работен ден. 

По-голямо възнаграждение на служителите не може да бъде 
заплащано поради установения от дирекция „Финанси“ на МОН малък 
общ лимит на сумите за възнаграждения и осигуровки в годишния бюджет 
на НСД. Бюджетният лимит не допуска в НСД да бъдат наети на хонорар и 
други жизнено необходими за оперативната дейност експерти и 
специалисти - юрист, експерти по поддръжката и ремонта на 
електрическите и ВиК инсталации, специалист по локални компютърни 
мрежи, др.  

Налаганите от МОН финансови ограничения не позволяват 
служителите на НСД да получават бонуси или други видове допълнително 
материално стимулиране, които са обичайни за голямата част от 
държавната администрация. Малкият брой щатове не позволява 
изграждане на йерархична структура на управлението на институцията. 
 Тези обстоятелства ясно предизвестяват една бъдеща кадрова 
катастрофа за НСД - при напускане на служители едва ли ще се намерят 
нови кандидати за работа в институцията, които да са с висше образование 
и да са съгласни да работят до пенсия на минимална работна заплата и без 
никакви надежди за кариерно развитие. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 
 
Създаденият от дирекция „Финанси“ на  МОН нормативен ред за 

разчети с второстепенните разпоредители изключва ползването от НСД на 
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оборотни средства от държавния бюджет. Т.е. дирекцията е лишила 
априори институцията от възможности да кандидатства и да участва в 
проекти по съществуващите европейските програми.  

НСД не попада и в списъка на т.нар. „предварително определени 
бенефициенти“, благодарение на който чрез оперативните програми 
достъп до европейско финансиране имат МОН и повечето звена от 
централната държавна администрация. 

 
Установената от дирекция „Финанси“ на МОН система за 

разплащания с второстепенните разпоредители с бюджет е много бавна. За 
да се разплати НСД с трети лица технологично са необходими средно 
между 8 и 15 календарни дни, което създава неудобства и допълнително 
усложнява функционирането на институцията. Уместно е финансовите 
системи на МОН да бъдат оптимизирани за значително по-бързо 
взаимодействие с второстепенните разпоредители.  

Такова предложение фигурираше в годишните доклади за НСД за 
2014 г., за 2015 г. и за 2016 г., но към момента няма никакви видими 
резултати по решаване на поставения проблем. 

 
Бюджетите на НСД за 2015 г., за 2016 г. и за 2017 г. не са планирани 

от дирекция „Финанси“ на МОН съобразено с резултатите от изминалите 
периоди, т.е. на основата на фактите от действителността. Това налага 
директорът на НСД всяка година да предлага корекция на бюджета на 
институцията и съобразяваното му с цифрите на реалните постъпления.  

Специално за бюджет 2017 г. - директорът на НСД го е оспорил 
официално още през първото тримесечие и е поискал преразглеждане на 
бюджета  (Приложение 3 - копие от писмо с вх. № на МОН 0712 - 
9/23.03.2017 г.). Отговор на това писмо няма. 

 
На 18 декември 2017 г. дирекция „Финанси“ на МОН без 

предизвестие практически закри сметките на НСД в системата за 
разплащане СЕБРА, като иззе без писмена заповед или друго официално 
основание цялата налична сума. Това действие бе обяснено от дирекцията 
устно с необходимостта „да се удържат пари за осигуровки“. Обяснението 
не е достоверно, защото пари за осигуровки се начисляват и внасят 
ежемесечно, а не еднократно годишно. Директорът на НСД е оспорил 
официално това безпрецедентно действие и се е обърнал с молба за 
писмено разяснение от страна на МОН. Отговор до момента не е получен. 

В предходните години осигуровките за НСД и за останалите звена в 
системата на МОН са планирани и заплащани за сметка на държавния 
бюджет. Докато за останалите звена тази практика е нормална бюджетна 
процедура (при тях се планира като приход държавна субсидия за пълния 
размер на разхода им за осигуровки), то спрямо НСД подобни действия 
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означават пряко изземване на част от собствените приходи, с които се 
финансира текущата издръжка (защото НСД е на самофинансиране, т.е за 
него не се планира и не се получава държавна субсидия). 

Не е известно министърът на образованието и науката със заповед да 
е разпоредил подобно изземване. Остава ни единствено да се надяваме, че 
през 2018 г. министърът няма да толерира подобни действия на дирекция 
„Финанси“ спрямо НСД. 

 
По мнение на националните студентски организации нормативната 

уредба за дейността на НСД е остаряла и практически е трудно 
приложима. Проект на нов Правилник за устройството и дейността на НСД 
бе внесен в МОН още през м.юли 2014 г. Дирекция „Правна“ на МОН 
обаче формира и представи за подпис на министъра на образованието и 
науката становище, че нов правилник изобщо не е необходим. С което 
процесът за обновление на нормативната уредба на НСД в последните три 
години е преустановен.  

В периода 2014 г. - 2017 г.  бяха приети и актуализирани нови 
Вътрешни правила за контрол и документиране на стопанските операции 
на НСД, Инструкция за изграждане и функциониране на система за 
финансово управление и контрол, Вътрешни правила за условията и реда 
за ползване от организации с нестопанска цел на помещения и площи в 
НСД, Правилник за вътрешния трудов ред, Стратегия за управление на 
риска и Етичен кодекс на служителите. Издадени бяха и поредица от 
заповеди с нормативен характер, регламентиращи различни аспекти от 
текущата дейност на институцията. 

 
Сайтът на НСД - www.studenthouse.bg е с подновен дизайн и с 

актуализирана през 2017 г. подробна информация. Това прави НСД една от 
най-отворените и комуникативни администрации от състава на 
централната изпълнителна власт и интензифицира ползотворните й връзки 
с гражданското общество, студентите и техните организации. 

 
 

 
4. Е-УПРАВЛЕНИЕ 

 
В момента НСД разполага с четири стари персонални компютъра. 

Във връзка с практическата реализация на правителствената политика за 
развитие на е-управлението, необходимо е да бъде разрешено на НСД 
целево закупуване на друг вид дълготрайни материални активи - сървър, 
специализиран софтуер, рутер и друго мрежово оборудване. 

За целта  през 2018 г. институцията следва да бъде включена в 
съответния списък и лимит на МОН, както и да бъдат отпуснати 
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еднократно от министерството необходимите бюджетни финансови 
средства. Ако това не бъде реално осъществено, за НСД е-управлението ще 
си остане само един имагинерен план.  

Като пряк резултат на прилаганата от МОН практика на 
„самоиздръжка“, в момента НСД вероятно е единствената самостоятелна 
административна структура в състава на централната изпълнителна власт, 
която няма локална компютърна мрежа. Този печален факт е отбелязан в 
годишните доклади за НСД за 2014 г., за 2015 г. и за 2016 г. 

Мрежата на НСД е планирана да бъде материална основа за 
функционирането на Националния студентски интернет портал - една от 
най-съществените и стратегически важни дейности за развитието на 
държавната политика в полза на студентите. 

 
И през 2017 г. сървърите на МОН продължиха избирателно да 

пропускат изходящи и входящи съобщения по електронната поща. Това 
води до сериозен комуникационен проблем - нарушено е както 
навременното получаване на искания за информация към второстепенните 
разпоредители, така и обратната връзка за отчет на тази информация в 
министерството.  

Необходимо е файловете за попълване да бъдат качени за сваляне 
(download) директно в сайта на МОН, както и да се създаде модул в този 
сайт, който да позволява качване (upload) на исканата от министерството 
информация. С това ще се реши генерално проблемът с трудно работещата 
комуникация с министерството по електронната поща. 

 
На заседание на българското правителство от 13 декември 2017 г. са 

одобрени 23,188 млн. лв. за лицензи на софтуер, произведен от 
„Майкрософт“. Естествено е да се очаква за 2018 г. най-накрая и 
второстепенните разпоредители да получат от министерството помощ във 
вид на нови инсталационни и актуализиращи възможности. За малките 
звена от държавната администрация като НСД закупуването на нови 
версии на MS Windows, MS Server и MS Office по цени на дребно е 
непосилна финансова задача. 

Аналогичен е случаят със специализирания софтуер за правно-
нормативна информация, за деловодно и за счетоводно обслужване и за 
управление на човешки ресурси. Реалното внедряване на е-управлението 
предполага този софтуер да се предостави от МОН на второстепенните 
разпоредители централизирано и безвъзмездно.  

За да има безпроблемна пряка връзка между звената от всички нива 
при е-управлението, необходимо е те всички да ползват еднакъв хардуер и 
софтуер и да генерират и осъществяват обмен на информация чрез 
идентични файлови формати. 
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III. ДЕЙНОСТИ НА НСД 
 

 
Като институция от състава на централната изпълнителна власт на 

Република България, НСД провежда държавната политика в полза на 
студентите в извънучебно време чрез подпомагане на следните дейности 
на национално равнище: 

 1. Международно сътрудничество и взаимодействие със световни, 
регионални и национални студентски организации; 

 2. Европейска интеграция; 
 3. Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно 

положение; 
 4. Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда; 
 5. Кариерно и професионално развитие; 
 6. Програми и проекти в областта на образованието, науката и 

културата; 
 7. Неформално образование и обучение; 
 8. Компютърни изкуства; 
 9. Театрални изкуства; 
10. Певчески изкуства; 
11. Танцови изкуства; 
12. Информационно осигуряване и издаване на образователни и 

обучителни материали; 
13. Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. 
 
В НСД функционират 9 постоянни центъра, тук репетират от 

десетилетия и два емблематични творчески състава, ползващи се с високо 
международно и национално признание - Академичният хор „Ангел 
Манолов“ и Академичният фолклорен ансамбъл.  

Описаните по-долу дейности на центровете са в съкратен 
конспективен вид и с акцент само върху основните им аспекти, с оглед да 
не се увеличава прекомерно обема на настоящия доклад. 

 
 

1. МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В 
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА 

 
Центърът се организира от Националния научен експедиционен клуб 

ЮНЕСКО (ННЕК-ЮНЕСКО) в партньорство със Световната федерация на 
асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО и с Европейската 
федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО - 
съорганизатори на центъра. Центърът координира дейността си с 

15 
 



  
                                                                                                                                

Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и ползва 
информационната база на ЮНЕСКО в Париж. 

Предоставяните от центъра информационни услуги включват 
основно онлайн базите: www.unesco.org, www.efc.be и www.cordis.lu.  
 В центъра се предоставят услуги и с пряко приложение на 
интерактивните мултимедийни пособия “Youth resources in the Internet” и 
“On the job market”.        
 Предлаганото ползване на библиотеката от печатни издания включва 
следната периодика: “Confluences”, “The new courier of UNESCO”, 
“Connexion”, “La lettre du patrimoine mondial”, “NGO news”, и др. 

Освен изброените, на студентите и на студентските организации се 
предлагат безплатно и други текущи информационни източници, които се 
получават по линия на Световната и на Европейската федерация. На 
разположение на студентите е и архива на ННЕК-ЮНЕСКО за българското 
и световното културно и природно наследство. 

 През 2017 г. в рамките на международния център се разви по-нататък 
дейността по проекта  „Младежки център за оценяване и консултации“. 
Центърът включва изграждане на консултационен кабинет за студенти и 
млади безработни и предоставяне на безплатен достъп до ключови бази 
данни.                                                                                                                    
 Целите на младежкия център за оценяване и консултации са: 
стимулиране на предприемачеството сред студентите и безработните 
млади хора като най-ползотворен стратегически път за прехода от 
образованието към пазара на труда и разработка на обучителна система и 
модули по направления, които ще гарантират избора на правилната бизнес 
инициатива от тях.         
 Центърът подготви през 2017 г. и 2 образователни проекта по 
Erasmus+ с бенефициенти над 200 студента и проведе 2 образователни 
уъркшопа (със сесии онлайн и лице в лице) за управление на младежки 
проекти, с над 120 участника. Обновени бяха базата данни с ресурси за 
образование, обучение и управление на младежки проекти и 
междукултурно обучение, центърът отбеляза над 2000 посетители. 

 2017 г. бележи изключително бързо развитие на програмата на 
ННЕК-ЮНЕСКО „Приятели на българските съкровища“. С успех е пуснат 
и актуализиран сайта http://friends-bulgaria.eu/bg/  Програмата се провежда 
при проявен огромен интерес от страна на студентите и техните 
преподаватели.    

           Основна цел на програмата е да събере, класифицира и представи 
безплатно в интернет информация за културно-историческото наследство, 
биоразнообразието и природните забележителности на България. Това е 
началото на инициатива, която ще помогне за опазването на българските 
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съкровища и съхраняването на родовата памет за бъдещите поколения. 
Информацията се събира и класифицира по общини, като помощта и 
съдействието на общинските власти при провеждането на научните 
експедиции е от решаващо значение. През 2017 г. бе сключено 
споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“, с 
Националния център по подводна археология, с УНИБИТ и с 
Министерство на културата  за съвместно изпълнение на дейности по 
програмата "Приятели на българските съкровища". 

           Специфична черта на програмата е, че тя ще бъде реализирана 
основно чрез млади изследователи, които желаят да се занимават 
професионално с наука в различни области като история, археология, 
културология, етнология, и др. Предвижда се участието на над 1200 
студенти в доброволните проучвателни мисии на организацията. 

 През 2017 г. се проведе и ползотворна тристранна среща с участие на 
представители на Кипър и Гърция, която постави основата на 
прерастването на програмата в единна платформа за тези страни и за 
България. Проведе се и предварителна консултативна среща за създаване 
на Национална федерация на асоциациите, центровете и клубовете 
ЮНЕСКО.  

 Към ННЕК-ЮНЕСКО е учреден център по дигитализация, съвместно 
с ръководството на катедра "Библиотечно-информационни науки" към СУ 
„Св. Климент Охридски“, предвижда се през 2018 г.  част от  културната 
програма на България по време на Председателството на Съвета на ЕС се 
организира и изпълнява от центъра, съвместно с Народното събрание и 
Министерството на културата. 

 

2. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ 
И КАБИНЕТ ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ 

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Националния център за социални проекти и  Кабинета за работа със 
студенти в неравностойно положение към него се организира от 
Българския студентски съюз (БСС).  

 Центърът реализира дейности, свързани с подпомагането на 
студенти за справяне със социалната среда, подкрепа при намиране на 
първо работно място след завършване на висшето училище; представяне 
на здравословен начин на живот и специална подкрепа на социално слаби 
студенти за стажове и практики в държавни институции и частни 
компании. 
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 Основните цели на центъра са следните: 
 1. Създаване на условия за пълноценна социална подкрепа на 
студентите чрез професионални консултации от юристи, психолози, 
социолози, лекари, криминалисти, социални работници; 
 2. Набиране на средства от дарителски и спонсорски кампании за 
подкрепа дейността на центъра; 
 3. Повишаване на знанията на студентите за  водене на здравословен 
начин на живот; 
 4. Създаване на информационни продукти, подпомагащи студенти в 
неравностойно положение, жертва на насилие, проституция, незаконни 
религиозни движения. 
 
 Дейностите са реализирани съгласно посочените срокове, както 
следва: 
 1.Приемане на план за работа на Национален център за социални 
проекти (НЦСП) и Кабинет за работа със студенти в неравностойно 
положение (КРСНП).  Срок: 15.01.2017 г. 
 2.Ангажиране на екип: юристи, психолози, социолози, лекари, 
криминалисти, социални работници- в помощ на Центъра и кабинета. 
Срок: 30.01.2017 г. 
 3.Финансово осигуряване на програмата на НЦСП и КРСНП чрез 
дарителска и спонсорска кампания. Срок: 15.02. 2017 г. 
 4.Подготовка на проекти за реализиране на инициативи за справяне 
на студентите със социалната среда; 
 5.Преодоляване на проблемите на дискриминация и насилие в 
университетите; 
 6.Подкрепа за намиране на първо работно място след завършване на 
висшето училище; 
 7.Промоциране на здравословен начин на живот; 
 8.Политика за преодоляване на конфликти на поколенията и 
равнопоставеност на половете; 
 9.Специална подкрепа на социално слаби студенти за стажове и 
практики в държавни институции и частни компании. Срок: 01. 06. 2017 г. 
 10.Организиране на кампания във всички висши училища за 
подпомагане на студенти- жертва на насилие, проституция, незаконни 
религиозни движения. Срок: м. септември, октомври, ноември 2017 г. 
 11.Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта 
на НЦСП и КРСНП и www.studentbg.org  в които да бъдат ангажирани 
специалисти психолози и социолози.  Срок: 01.09.2017 г. 
 12.Развитие на Европейска информационна база данни с 
възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно 
положение. Срок: 01.10.2017 г. 

18 
 

http://www.studentbg.org/


  
                                                                                                                                

 13.Отбелязване на 8 декември от българските студенти със 
специален концерт от студентски музикални и танцови групи. Срок: 
08.12.2017 г. 
 
 Бяха постигнати следните резултати:  
 1. Подобряване на жизнената среда, в която се обучават студентите.  
 2. Формиране на информационна компетентност по въпроси от техен 
интерес. 
 3. Осъществяване на медиация между нуждаещите се студенти и 
специалисти, които да им окажат компетентна помощ. 
 4. Създаване на социална мрежа от компетентни лица, които да се 
ползват от студентите и след завършването на образованието им. 
 5. Попълване на Европейската информационна база данни с 
възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно 
положение. 
 6. Мониторинг на броя на студентите, ползващи Интернет форум за 
студенти в неравностойно положение в сайта на НЦСП и КРСНП. 
 
  

3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Центърът се организира от Националното представителство на 

студентските съвети в Република България (НПСС). 
 
Основните дейности през 2017 г. са: 
- Национален приз "Студент на годината" 
Националния приз “Студент на годината” е учреден през 2006 година 

по решение на Общото събрание на Националното представителство на 
студентските съвети. Конкурса си поставя задача да популяризира 
постиженията на българските студенти пред цялото българско общество и 
се провежда под патронажа на министъра  на образованието и науката. 

Форумът се реализира на 19 декември 2017 година в гр. София 
Целта на конкурса е всяка година да бъдат удостоени студенти от 

различни области на висшето образование за постигнати от тях значими 
резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с 
образователния процес на национално и международно ниво. 

Участват студенти от над 25 университета. Броят на подадените 
кандидатури за Студент на годината е над 100. 

- Национални летни студентски игри "Летен университет" 
Основна идея на Летния университет (Националните летни 

студентски игри) е да развие студентския спорт, като излъчи комплексен 
победител в непрофесионалния и професионален студентски спорт 
измежду студенти от всички Висши училища в Република България. 
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Летният университет се проведе в края на месец август 2017 година в 
к.к. Албена. В събитието участваха над 440 студенти от над 28 Висши 
училища в страната. 

Чрез проекта НПСС си поставят за цел да популяризират масовия 
непрофесионален и професионален спорт сред студентите, както и да се 
привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт в свободното си 
време студенти към  Университетските спортни клубове за участие в 
спортни състезания между университетите.   

- Национални зимни студентски игри "Зимен университет" 
Участниците в зимните игри имат възможност да се състезават в 

редица дисциплини: ски гигантски слалом, сноуборд гигантски слалом; 
снежна щафета, туристическо ски рали, бърза шейна.  

Провеждането на Национални зимни студентски игри "Зимен 
университет" се осъществи в началото на месец март 2017 г. На Зимния 
университет участие вземат над 295 студенти от над 22 Висши училища от 
страната. 

Чрез проекта НПСС си поставят за цел да популяризират масовия 
непрофесионален и професионален спорт сред студентите, както и да се 
привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт в свободното си 
време студенти към университетските спортни клубове за участие в 
спортни състезания между университетите.   

- Национален конкурс „Носители на просвета” 
Проекта цели да покаже, че студентите на България имат сетивата и 

уменията да откриват навсякъде около себе си и в самите себе си, да 
уловят и опишат кои са и кои ще бъдат носителите на просвета днес и за в 
бъдеще. А „носители" в 21-ви век могат да бъдат множество различни по 
своята същност идеи и послания, иновации, личности, организации, 
практики и събития.  

Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира онези 
положителни събития, идеи, послания и личности в България, които 
свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската 
култура, образование и наука. 

Конкурсът се проведе за пръв път през 2013 г., по случай 
навършването на 200 години от първото честване на празника от  делото на 
светите братя Кирил и Методий. През 2017 г.се проведе през месец юни. В 
конкурса взеха участие над 55 студенти от цялата страна. 

- Национална кампания „Да изчистим България за 1 ден” 
Организацията се провежда от Студентските съвети и НПСС, а 

събитието е в рамките на глобалната инициатива Let's Do It World, която в 
България се организира от bTV.  

Инициативата на bTV стартира през пролетта на 2011 г., за да се 
превърне само година по-късно в най-масовата обществена проява, 
подкрепена от стотици хиляди доброволци. 
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Кампанията се проведе през септември 2017 година на територията 
на цялата страна. 420 563 души са се включили в инициативата. 
 - Национална академия "Архитектите на бъдещето".  НПСС стартира 
инициатива за изграждане на повече знания и умения в студентските 
представители на различните общности. Целта на академията е да 
подпомогне дейността на Студентските съвети с обучения, които да бъдат 
приложими в работата и правилното функциониране на отделните отдели в 
СС. През 2017 г. Академията се проведе през м.декември, с участници над 
56 представители на студентските общности.     
 - Национални и регионални проектни срещи. Бяха проведени редица 
срещи в офиса на НПСС и в страната, на които присъстваха партниращи 
организации и студентски съвети. 

 

4. НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 
Центърът се организира от Студентско общество за компютърно 

изкуство (СОКИ).  
 
Основни дейности и резултати за 2017 г. са: 
- Януари Подготовка на проекти и събития - 2 проекта по Erasmus+ и 

3 локални проекта; Консултации на студенти и лидери на младежки и 
студентски организации на тема младежка информация и кариерно 
развитие (целогодишна дейност) - над 1800 човека общо лице в лице и 
онлайн;  Обмяна на информация с други центрове и международни 
бази-данни (целогодишна дейност).  

- Февруари-март Участие в среща по проект Inclusive Digital Video 
Training in Youth Work;  Подготовка на материали за участие в 
конференция за аудио-визуалните медии в образованието, Play to Learn, 
Baden. 

- Април-юли Подготовка на продукти по проект Inclusive Digital 
Video Training in Youth Work; Подготовка на международен уоркшоп за 
лидери на младежки организации, свързан с използване на цифровото 
видео за мотивиране на млади хора- над 60 участници от 4 страни.  

- Септември-ноември  Дизайн и публикуване на ръководство на тема 
„Inclusive Digital Video Training in Youth Work”, онлайн LMS, 
inclusivevideo.org, над 350 посещения на базата-данни до момента; 
Провеждане на международен уоркшоп за лидери на младежки 
организации, свързан с използване на цифровото видео за мотивиране на 
млади хора.  

- Декември  Обновяване на базата-данни и техника на центъра. 
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5. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА И СЪВРЕМЕННИ МЕДИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО  

 
Центърът се организира от Студентско общество за компютърно 

изкуство (СОКИ).  
 
Основни дейности и резултати за 2017 г. са: 
- Януари Подготовка на проекти и събития; Консултации на 

студенти в областта на компютърните изкуства и съвременни медии 
(целогодишна дейност) - над 850 консултирани онлайн и лице в лице; 
Обмяна на информация с други центрове и международни събития в 
областта, изпращане на студенти и млади хора за участие в конференции, 
фестивали, курсове в областта (целогодишна дейност).                     
 - Февруари-март Стартиране на подготовката на традиционния 
международен фестивал за компютърни изкуства „Компютърно 
пространство” (29 издания до момента), computerspace.org; Стартиране на 
конкурсната част и набирането на проекти; Обновяване на сайта и базата 
данни; Участие в международния проект LIKE по програма Erasmus+.        
 - Април-юли Разработване на образователни филми по проекти на 
Erasmus+, за професионално обучение на младежи, свързани с 
равнопоставеност на половете (gender balance) - разпространени до над 60 
организации; Тестване и превод на филмите.                                      
  - Септември-ноември Заключителен етап на международен форум 
за компютърни изкуства „Компютърно пространство” (29 издание), 
computerspace.org Форумът има конкурсна и фестивална част и е най-
голямото събитие за компютърни изкуства и съвременни медии в 
Югоизточна Европа. Посетители и участници - 2620 от които 
чуждестранни- 48. Участващи проекти в конкурсната част - 105.     
  - Декември Поддръжка и актуализиране на сайтове с методологични 
материали за консултанти; Поддръжка и актуализиране на бази-данни за 
оценка на медийната грамотност свързана с кариерно развитие или 
консултиране, като qycguidance.org. Посетители - над 2400. 

 
 

6. ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 
Центърът се организира от Академичното дружество за 

международно развитие (АДМР).  
 
Дейността му през 2017 г. бе фокусирана върху: 
1. Информационна кампания за представяне на ползите от 

компостирането на биоразградими отпадъци. Кампанията включваше 
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презентации и демонстрационни дейности, в които се включиха над 800 
студенти, преподаватели и представители на институциите, ангажирани с 
управлението на отпадъците. Проведоха се общо 11 информационни дни в 
областите Видин и Бор (Република Сърбия), международна конференция и 
семинар за представяне на добри практики и обмяна на опит, организира се 
учебно пътуване и посещение на компостиращи инсталации от най-
съвременен тип. Период на провеждане: януари – декември 2017 г.  

Резултати: Повишена информираност и обменен опит относно 
опазване и подобряване на околната среда чрез компостиране на 
биоразградими отпадъци; Намаляване на количествата депонирани 
отпадъци. 

2. Провеждане на международно изложение „Образование без 
граници”, насочено към студенти и имащо за цел да представи 
възможностите за образование и кариера. Представени бяха 
възможностите за средно и висше образование в страната и чужбина, за 
стипендии в български и международни учебни заведения, стажове и 
работа в български и международни компании. Събитието се проведе в 
София в периода 17-19 март 2017 г. и бе посетено от над 500 участника. 
Текущо се предоставя консултантска подкрепа на студенти с информация 
за възможности за финансиране, обучение и работа.  

Резултати: представени възможностите пред младото поколение за 
образование и работа в страната и чужбина.  

3. Участие в европейската гражданска инициатива People4Soil 
чрез презентирането й пред студенти в български образователни 
институции и представяне на европейското движение в подкрепа 
опазването на почвите. Период на провеждане – май – септември 2017 г., 
участници – над 100.  

Резултати: Проведена информационна кампания за необходимостта 
от опазване на почвите, представен ирландския, германски, австрийски, 
естонски и български опит за опазването на почвите. 

 
 

7. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 
ИКОНОМИСТИ 

 
Центърът се организира от Националното студентско сдружение за 

образователен обмен АИЕСЕК - България. 
 
Резултати  от основната дейност през 2017 г.: 
74 младежи на възраст между 18г. – 30г. участваха в нашите 

обменните програми. 
Междукултурен обмен през 2017 Одобрени Реализирани Завършили 
Пристигащи в България по 55 47 47 
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доброволни стажове 
Заминаващи от България по 
доброволни стажове 8 7 9 

Пристигащи професионални 
стажанти в България 3 2 4 

Заминаващи професионални 
стажанти от България 9 11 14 

 
Резултати  от събития с практическа насоченост: 
Бизнесът в Действие, организиран за 12 година подред, цели да 

намали празнината между младите хора и бизнес средата посредством 
лекции, обучения, работилници, симулации и възможности за практика и 
стажове.  

YouthSpeak Forum, организиран за втора година в България: 
Представя пред студентите какви са новите глобални цели за устойчиво 
развитие до 2030 година, кои от тях са най-важните според младите хора в 
страната и как можем да предприемем действия относно тях. Студентите 
се научават по време на форума на методики и подходи за планиране да 
това как могат да работят за компании, които са социално отговорни. 

 

Национални събития 
през 2017 

Записали 
се 
студенти 

Участвал
и 
студенти 

Участвали 
компании 

Участвали 
организации и 
лектори 

Бизнес в Действие 2017 350 275 12 8 
Youth Speak Forum 
2017 70 50 3 10 

11 отворени събития с 
лектори в различни 
сфери 2017  

450 330 3 16 

 
Резултати  от членство: 
AIESEC развива лидерските качества у младите хора посредством 

междукултурен обмен и също така организирайки този обмен. 
Организацията се ръководи изцяло на всички нива от млади хора до 30 
години, които реализират проекти от по 6 месеца и сменят мениджърски 
позиции с 1 годишен мандат. Това позволява на голям брой млади хора да 
преживеят практическия опит да ръководят голяма международна 
организация. AIESEC в България набира членове два пъти в годината. 

Национални набирания Одобрени 
членове 

Общо 
членове 

Пролетно набиране 100 150 
Есенно набиране 80 120 
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Членове и лидери получават обучения и развитие в организацията 
посредством специално изготвен обучителен цикъл, част от който са и 
конференциите на AIESEC, когато се спускат стратегии от глобалния 
офис, знания от националния и добри практики от локалните такива 
Национални и Международни конференции Делегати Представители 
Международна конференция на председателите 
на AIESEC в света, Венло, Холандия, Февруари 
2017 

>150 2 

Международна конференция за членове на 
AIESEC в Европа, Сараево, Босна и 
Херцеговина, Април 2017 

>300 3 

Национална конференция на AIESEC в 
България, София, България,  Януари 2017 >100 85 

Международна конференция за председателите 
на AIESEC в Европа, Тбилиси, Грузия, Май 2017 >60 1 

Международна конференция за членове на 
AIESEC в света, Картахена, Колумбия, Юли 
2017 

>100 1 

Национална конференция на AIESEC в 
България, София, България, Март 2017 >60 50 

Международна конференция за председатели на 
AIESEC в Европа, Братислава, Словакия, 
Ноември 2017 

>200 4 

 
 
8. АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 
 
Центърът се организира от Националната студентска конфедерация 

(НСК). 
 
Дейностите на центъра през 2017 г. са: 

 1. Участие в публична дискусия за представяне на приоритетите на 
малтийското председателство на ЕС”, София, 9 януари; 
 2. Участие в дебат с членове на ЕП за бъдещето на европейския 
проект, 27 януари; 
 3. Участие в международен семинар в Единбург, 1-5 февруари; 
 4. Участие в европейска младежка конференция за Бъдещето на ЕС в 
Страсбург, 9-12 март; 
 5. Публична дискусия „60 години след Рим: Да изградим заедно 
европейската демокрация”,  20 март; 
 6. Организиране на българска делегация за участие в тържествата по 
случай 60 години от Римските договори, Рим, 25 март; 
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 7. Участие в международен семинар в Осло, 24-30 април; 
 8. Честване на Деня на Европа - 9 май; 
 9. Участие в годишната конференция на  Международното 
европейско движение в Брюксел, 12 май; 
 10. Отбелязване на Световния ден на околната среда, София, 5 юни; 
 11. Участие в международна конференция на Съюза на европейските 
федералисти в Мадрид, 16-18 юни; 
 12. Отбелязване на Световния ден на населението, София, 11 юли; 
 13. Участие в кръгла маса на тема „България и ЕС: модерни и 
устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“, 
18 септември; 
 14. Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 
септември; 
 15. Обучителен семинар за разработване на проекти по програма 
“Еразъм+", София, 7-8 октомври; 
 16. Публична дискусия на тема „Предизвикателствата пред ЕС в 
началото на новия европейски политически сезон: Поглед от София”, 13 
октомври; 
 17. Участие в международна конференция на Съюза на европейските 
федералисти и групата „Спинели”в Париж, 20-22 октомври; 
 18. Международен младежки семинар на тема “Да изградим заедно 
европейската демокрация ”, 12-19 ноември; 
 19. Участие в международен семинар в Лион, 27 ноември - 3 
декември; 
 20. Участие в публична дискусия относно предложенията на ЕК за 
реформа на Европейския паричен съюз, Брюксел, 7 декември; 
 
 Центърът е бил посетен за информация и консултации от над 1200 
студенти и младежи и е изпратил 102 участници в международни 
семинари, конференции и обучителни курсове. 
 
 

9. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 
 
Центърът се организира от Театър-студия „Студентина“ и 

Регионален Център на Балканите за Университетски Театър. 
 
През 2017 г. центърът взе участие в два международни проекта по 

младежката Европейска Програма „Еразъм+” - „On Off” проведен в 
Испания и проект „Restart” – гр. Омен Холандия. 

 
Продължиха дейностите по дългосрочният проект: „Бен Шай“: 
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„Бен Шай“ е проект за развитието на сплотена танцова общност и 
поставянето на основите на танцова компания, която да работи съвместно 
с музиканти и артисти от други изкуства. Проектът е естествено 
продължение на проект „Бежайра“ на студията от 2016г. 

Бе проведено интензивно обучение на студентите в сферата на 
сценичните изкуства и развитие на тяхната двигателна, артистична и 
познавателна култура.  

 
Бяха проведени следните семинари с гост лектори специалисти в 

различни области: 
- Януари 2017г.: Двудневен уъркшоп за контактна импровизация с 

преподавател Петя Божинова. Седем-дневен уъркшоп “Body mind 
centuring” и ембриология” – преподавател Ивайло Димитров. Двудневен 
уъркшоп с преподавател Калина Аинда за “Tанцова терапия”. Еднодневен 
семинар за “изработване на тренировъчни инструменти и огнен пой” – 
водещ Бояна Русева; 

 - Февруари 2017: Тридневна работилница „Моментна композиция I“ 
– преподавател Саша Кръстарска. Бе проведен уъркшоп “Falling into 
contact” в два последователни уикенда – преподавател Георги Петков. 
Двудневен уъркшоп „Йогалатес I“ преподавател Станислава Слънчева. 
Седемдневна работилница за “съвременен танц” с преподавател Петя 
Божинова;  

- Март 2017: Петдневен уъркшоп „Анатомия и Лимит“ гост 
преподавател Александра Спасова. Двудневен уъркшоп за „Съвременен 
танц и танцова импровизация“ гост преподавател от гр. Пловдив Деница 
Гергинкова. Тридневен уъркшоп „Ритмика I“ преподавател Петър 
Йорданов – Бъни; Бяха проведени четири „Джем импровизации“ на 
традиционния за студията Неделен джем в който участие взимат 
едновременно музиканти и танцьори; 

- Април 2017г. Седемдневен уъркшоп за „Танцова композиция“ с 
гост хореограф от танцова компания „Дюн“ – Бургас – Петя Стойкова. 
Еднодневен уъркшоп за „съвременен танц“ – гост преподавател Стефания 
Георгиева. Извън предвидените уъркшопи започна и подготовката на 
танцово представление с огън: “Limits of Control”; 

- Май 2017г. Тридневен уъркшоп „Ритмика II“ преподавател Петър 
Йорданов; Отново бе проведен уъркшоп “Falling into contact” в два 
последователни уикенда – преподавател Георги Петков. Двудневен 
уъркшоп „Йогалатес II“ преподавател Станислава Слънчева. Започна 
подготовката „на маса“ на драматургичният материал, сценография и 
костюми на представление, в което основен акцент е красотата на 
движението на коприната.. „Брейнсторминг“ сесия  и обобщаване на 
резултатите от изминалият сезон. Подготовка и планиране на участия в 
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различни фестивали в странат през летния сезон с представлението 
включващо танц с огън „Limits of control”; 

- Юли 2017г. Участие на фестивала „Лятна случка „Карандила“ край 
Сливен; Участие и обучение на един от водещите преподаватели от 
студията Ивайло Димитров в пърформанс - лаборатория „Солипсис“, 
Букурещ, Румъния; 

- Август 2017г. участие на част от младежите в фестивал „Беглика“; 
- Септември 2017г. Специализация – обучение в семинар с 

италианския хореограф Франческо Скавета в Гьотеборг, Швеция. 
Петдневен обмен- семинар с членове на студията за предаване на 
наученото от специализацията с водещ Ивайло Димитров; 

 - Октомври 2017г. Бе проведено прослушване за студенти с интерес 
в областта на съвременния танц и участие в танцова компания Подготовка 
на танцово представление с огън. Репетиции „на среда“ за танцово 
представление в което акцент е красотата на движението коприната и 
танца; 

- Ноември 2017г.  Продължи обучението на младежите в 
движенческите дисциплини. Бе стартиран нов ежеседмичен клас за балетен 
екзерсис. Подготовка на танцово представление с огън „Limits of control”;  

- Декември 2017г. Участие на част от членовете на студията в 
подготовката на интерактивен танцов перформанс „Auto bodyography” с 
премиера в гр. Пловдив на 22.12. 2017г.; 

През цялата година продължи обучението на студентите в 
движенческите дисциплини: съвременен танц, ритмика,  контактна 
импровизация, Тай Чи, моментна композиция, “Огнен пой“ и балетен 
екзерсис, които също бяха отворени и за външни посетители. 

 
 
 

10. АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 
 

Дейностите през 2017год. са: 

Дата Име на проекта Кратко описание Място на 
провеждане 

1-2 Април Организация и 
провеждане на 
творчески 
лагер-школа - 
първи етап. 

Провеждане на 
репетиционен процес в 
сбит график и постоянни 
репетиции в рамките на 
деня. Подготовка за 
юбилеен концерт 

гр. Банско 

21 Април Оротека 
Седянка 

Участие във връзка с 
популяризирането на 

гр. София 
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Дата Име на проекта Кратко описание Място на 
провеждане 

българския фолклор 

10 Май Юбилен 
концерт 60 г. 
АФА 

Юбилеен концерт по 
случай 60г. от създаването 
на АФА 

гр.София, Държавен 
музикален и балетен 
център 

10 Юни Фолклорна 
танцова 
панорама 

Съвместен концерт с  
ансамбъл Зорница, ФТА 
"Балкан", Ансамбъл 
"Варна" и Ансамбъл 
"Кремиковци". 

гр. София, НДК 

17-20 Юни Международен 
фолклорен 
фестивал 
Приморско 

Участие в юбилейното 
издание на фестивала 

гр. Приморско 

2 Юли Фестивал на 
здравето 

Участие на фестивала гр. София, Южен 
парк 

27-29 Юли Международен 
фолклорен 
фестивал 
Велико 
Търновo 

Участие на фестивала гр. Велико Търново 

4 Ноември Празничен 
фолклорен 
концерт по 
случай Деня на 
народните 
будители 

Празничен фолклорен 
концерт по случай Деня на 
народните будители с 
участие на Представителни 
фолклорни ансамбли на 
ЦИОФФ България 

гр. София, 
Синдикален дом на 
културата на 
транспортните 
работници 

8 Декември Честване на 
Студентския 
празник 

Участие в честването на 
студентския празник в 
НСД, което е и част от 
мероприятията по случай 
честването на 85 
годишнината на НСД 

гр. София, 
Студентски дом 

17 
Декември 

Коледно 
тържество на 
Център за деца 
с увреден слух 
„Яника“ 

Благотворително участие в 
коледното тържество на 
центъра, като поздрав към 
децата по случай Коледа 

хотел Маринела, гр. 
София 
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11.АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 
 
През 2017 г. Академичен хор “Ангел Манолов” взе участие в 

следните изяви: 
- Януари,  София - Участие в концерт „Нова българска музика“ 

в Зала „България“; 
- Април, Благоевград - Участие в 9-ти Международен хоров 

фестивал на студентските хорове; 
- Май, София - Участие в хоровия фестивал „България пее“; 
- Май, Касълбар, Ирландия - Втора награда за смесен хор на 

Международния хоров  фестивал „Mayo – 2017“; 
- Октомври, Ямбол - Участие в Международния хоров фестивал 

„Тракийска лира“; 
- Ноември, Солун, Гърция - Участие в Международен хоров 

фестивал; 
- Декември, Коимбра, Португалия -Участие в Международен 

хоров фестивал на студентските хорове. 
 

 
 

*   *   * 
 
 
 
Приложение 1 - Списък с членовете на Инициативния комитет за честване  
          на 85-та годишнина на Националния студентски дом 
Приложение  2  - Декларация на националните студентски организации от   
            14 февруари 2017 г. 
Приложение 3  -  Писмо с вх. № на МОН 0712 - 9/23.03.2017 г. 
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ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ 
ЗА 

ЧЕСТВАНЕ НА 85-ТА ГОДИШНИНА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ 

30 МАЙ 2018 Г., СОФИЯ 

 

 

Членове (по азбучен ред): 

 

Д-р Андрей Ковачев - член на Председателството на Европейския 
Парламент; 

Боряна Георгиева - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Валери Жаблянов - заместник-председател на 44-то Народно Събрание; 

Георги Свиленски - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Дарена Попова - диригент на Академичен хор „Ангел Манолов“; 

Едуард Гешев - член на Изпълнителния съвет на Европейската федерация 
на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО; 

Иван Тодоров - главен художествен ръководител на Академичен 
фолклорен ансамбъл; 

Иван Ченчев - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Йордан Ангелов - председател на Управителния съвет на Академичен 
фолклорен ансамбъл; 

Костадинка Кунева - член на Европейския Парламент; 

Кристиан Вигенин - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Кристиян Калчев - председател на Управителния съвет на Национален 
научен експедиционен клуб ЮНЕСКО; 
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Лин Нгуен - председател на Национално студентско сдружение за 
образователен обмен АИЕСЕК - България; 

Магдалена Манолова - музиковед и журналист; 

Доц. Петър Балабанов - археолог; 

Д-р Росен Петков - председател на Управителния съвет на Студентско 
общество за компютърно изкуство; 

Д-р Сергей Модев - председател на Управителния съвет на Български 
студентски съюз; 

Славчо Атанасов - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Проф. Станислав Станилов - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Стефан Августинов - съветник по публични комуникации; 

Доц. Таня Пенчева - председател на Управителния съвет на Академичен 
хор „Ангел Манолов“; 

Доц. Тошо Спиридонов - историк; 

Христо Проданов - депутат в 44-то Народно Събрание; 

Проф. Цветан Сивков - юрист; 

Арх. Явор Банков - почетен член на Национален научен експедиционен 
клуб ЮНЕСКО; 

Яна Вангелова - председател на Националното представителство на 
студентските съвети. 

 

Координатор:  

Николай Иванов - директор на Националния студентски дом 

Мобилен телефон: 0884 786 884          

Електронна поща: deltahold@yahoo.com  
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	Центърът реализира дейности, свързани с подпомагането на студенти за справяне със социалната среда, подкрепа при намиране на първо работно място след завършване на висшето училище; представяне на здравословен начин на живот и специална подкрепа на со...
	Основните цели на центъра са следните:
	1. Създаване на условия за пълноценна социална подкрепа на студентите чрез професионални консултации от юристи, психолози, социолози, лекари, криминалисти, социални работници;
	2. Набиране на средства от дарителски и спонсорски кампании за подкрепа дейността на центъра;
	3. Повишаване на знанията на студентите за  водене на здравословен начин на живот;
	4. Създаване на информационни продукти, подпомагащи студенти в неравностойно положение, жертва на насилие, проституция, незаконни религиозни движения.
	Дейностите са реализирани съгласно посочените срокове, както следва:
	1.Приемане на план за работа на Национален център за социални проекти (НЦСП) и Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение (КРСНП).  Срок: 15.01.2017 г.
	2.Ангажиране на екип: юристи, психолози, социолози, лекари, криминалисти, социални работници- в помощ на Центъра и кабинета. Срок: 30.01.2017 г.
	3.Финансово осигуряване на програмата на НЦСП и КРСНП чрез дарителска и спонсорска кампания. Срок: 15.02. 2017 г.
	4.Подготовка на проекти за реализиране на инициативи за справяне на студентите със социалната среда;
	5.Преодоляване на проблемите на дискриминация и насилие в университетите;
	6.Подкрепа за намиране на първо работно място след завършване на висшето училище;
	7.Промоциране на здравословен начин на живот;
	8.Политика за преодоляване на конфликти на поколенията и равнопоставеност на половете;
	9.Специална подкрепа на социално слаби студенти за стажове и практики в държавни институции и частни компании. Срок: 01. 06. 2017 г.
	10.Организиране на кампания във всички висши училища за подпомагане на студенти- жертва на насилие, проституция, незаконни религиозни движения. Срок: м. септември, октомври, ноември 2017 г.
	11.Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта на НЦСП и КРСНП и www.studentbg.org  в които да бъдат ангажирани специалисти психолози и социолози.  Срок: 01.09.2017 г.
	12.Развитие на Европейска информационна база данни с възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно положение. Срок: 01.10.2017 г.
	13.Отбелязване на 8 декември от българските студенти със специален концерт от студентски музикални и танцови групи. Срок: 08.12.2017 г.
	Бяха постигнати следните резултати:
	1. Подобряване на жизнената среда, в която се обучават студентите.
	2. Формиране на информационна компетентност по въпроси от техен интерес.
	3. Осъществяване на медиация между нуждаещите се студенти и специалисти, които да им окажат компетентна помощ.
	4. Създаване на социална мрежа от компетентни лица, които да се ползват от студентите и след завършването на образованието им.
	5. Попълване на Европейската информационна база данни с възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно положение.
	6. Мониторинг на броя на студентите, ползващи Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта на НЦСП и КРСНП.

