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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.,
изм. ДВ бр. 62/2013 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 има 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 Народно събрание на
закон за отстъпване даром на държавно място за построяване на Студентски
дом, през 1931 г. е положен първият камък на НСД.
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Сградата е построена през 1933 г. с първоначално дарение от Entr’aide
Universitaire Internationale - Женева, и с доброволния труд на българските
студенти, обединени около инициативата на Българския Народен Студентски
Съюз. Ето защо с пълно основание днес сградата приютява българските
национални студентски организации и е материална основа за дейността им, с
която продължават делото на техните предци.
През всичките 83 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.
* * *
През 2015 г., на основата на договори за съвместна дейност и
предоставяне на безвъзмездни услуги за българските студенти, в НСД
успешно работят следните 10 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;
- Националната асоциация на студентите-икономисти АИЕСЕК;
- Националната студентска конфедерация;
- Българският студентски съюз;
- Академичното дружество за международно развитие;
- Театър-студио „Студентина“ с Регионален център на Балканите за
университетски театър;
- Академичният хор „Ангел Манолов“;
- Академичният фолклорен ансамбъл.
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 2016 г. тази дейност да се развива
приоритетно.
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II. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД
В началото на 2014 г. дирекция „Вътрешен одит“ на министерството на
образованието и науката (МОН) извършва планов одит на НСД, резултатите
от който са отразени в одитен доклад № 8007-30 от 27.03.2014 г. Този доклад
уличава бившия директор на НСД Богдана Костова в поредица от
документни престъпления и присвоявания в особено големи размери, и тя е
освободена от длъжност през м.април 2014 г.
От м.май 2014 г. до сега директор на НСД е Николай Иванов, който е
предложен за тази позиция от националните студентски организации.
В периода май 2014 г. - декември 2015 г. бяха възстановени изцяло
финансовата и договорната дисциплина и бяха установени практиките на
доброто управление в НСД. Прекратени бяха порочните и недобросъвестни
действия и нарушенията на нормите и правилата, характерни за бившия
директор. Бяха проведени успешно и при стриктно спазване на законите две
състезателни процедури по Закона за държавната собственост и една по
Закона за обществените поръчки. Създаден е изцяло нов регистър на
договорите, позволяващ изчерпателно и систематично да се следят всички
аспекти и съпътстващи документи относно вземанията и задълженията.
Възстановен бе социалният диалог с националните студентски
организации, което позволи да се възроди работата на уникалната институция
НСД. На основата на първата цялостно разработена работна програма за 2015
г. и под ръководството на министъра на образованието и науката, НСД
провежда успешно реална държавна политика в полза на студентите като
осмисля техните потребности и интереси и подпомага изявите им в
извънучебно време.
В периода май 2014 - декември 2015 г. бяха погасени всички натрупани
от бившия директор стари парични задължения към доставчиците на
обществени услуги, охранителни фирми и Столична община (общо над 46
хил. лв.). Към 31 декември 2015 г. НСД няма неразплатени задължения.
При план за собствените приходи от 200 хил.лв., през 2014 г. са
отчетени приходи за 231 хил.лв. (15.5% преизпълнение). През 2015 г. при
първоначален план 179 хил. лв., приходите са 248 хил.лв. (38.4%
преизпълнение). Тези цифри недвусмислено доказват успешната и ефективна
работа на екипа на НСД за подобряване на събираемостта и на приходите в
държавния бюджет.
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1. СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА
Състоянието на сградата на НСД – публична държавна собственост е
лошо. При пожар през 2001 г. са изгорели и към настоящия момент не са
възстановени голямата и малката театрални сцени и прилежащите им салони
и помещения. Като резултат, около 2/3 от полезната площ в сградата е
неизползваема. Вследствие на повреди в покривната конструкция, когато
вали дъжд и сняг има течове в някои помещения на IV и V етаж,
електроинсталациите се мокрят и съществува реална опасност от токови
удари и пожари.
Това състояние е констатирано от комисия на дирекция „Държавна
собственост и обществени поръчки“ на МОН, която през м.юли 2014 г.
извърши оглед на крилото откъм пл. „Народно Събрание“. Допълнително са
констатирани течове на покрива и в крилото откъм ул. „Аксаков“. Залите за
репетиции на III и IV етаж са с изкъртени стени и износени подови настилки.
Сградата на НСД освен от спешен авариен ремонт на покривите и на
двете крила се нуждае и от сериозен вътрешен ремонт, както и от
освобождаване от непотребен и неизползваем инвентар и от големи
количества стари строителни отпадъци. Освен фасадата към пл. „Народно
събрание“ и частично откъм ул. „Аксаков“, останалите външни стени на
сградата са без устойчива мазилка и под влияние на атмосферните условия са
в процес на разпадане.
В последните години МОН е оказвало два пъти целева помощ за
ремонти по сградата - за поставяне на алуминиева дограма и за подмяна на
радиаторите на парната инсталация. Благодарение на това съдействие от
държавата, използваната част от сградата все пак осигурява необходимите
условия за продължаването на успешната работа на центровете, поддържани
от националните студентски организации.
В периода май 2014 г. - декември 2015 г. за сметка на преизпълнението
на собствените приходи на НСД са извършени малки аварийни и
освежителни ремонти на най-разбитите части на входните площадки и на
стълбищните клетки. Подменени бяха счупените огледала в репетиционните
зали и беше поставено ново осветление във фоайетата и коридорите на III и
IV етаж. Уместно е такъв подход да се използва и занапред.
Посочените проблеми по сградата са трупани от дълги години. За
тяхното решаване са необходими сериозни средства, с които НСД не
разполага. За 2016 г. и за следващите години е необходимо да бъде
предприето следното:
- НСД да бъде включен в постоянния списък с обекти на МОН, за които
се планират ремонтни дейности;
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- министърът на образованието и науката да предоставя на НСД
редовно ежегодно минимални бюджетни средства за капиталови разходи, с
помощта на които на части (модули) да се завършат поне най-неотложните
ремонти.
Проблемът с ремонта на покрива на сградата на НСД - публична
държавна собственост има авариен и неотложен характер. За период от
година и половина дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“
на МОН не е направила нищо за решаването на този проблем.
2. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
До 2014 г. включително дейността на НСД не е била експлицитно
планирана в годишните бюджети на министерството. За 2015 г. и за 2016 г.
НСД вече е включен в програмния бюджет на МОН - в бюджетната
„Политика за равен достъп до качествено висше образование и развитие на
научния потенциал“, програма 8 „Студентско подпомагане“.
НСД работи на основата на самофинансиране, за сметка на собствени
приходи от отдаване под наем на части от сградата. Самофинансирането
допринася за текущата издръжка, но не е достатъчно за да генерира приходи
необходими за финансиране на дейности в полза на студентите и за
покриване на най-необходимите разходи - капиталовите. Това е най-важният
системен финансов въпрос, отнасящ се пряко до бъдещето на институцията.
Моментната структура на приходите на НСД е потенциално
неблагоприятна - над 50% от тях идват само от един приходоизточник,
свързан с отдаване под наем на сутеренно помещение за дискотека. За
намаляване на финансовия риск е необходима диверсификация на
приходоизточниците. От директора на НСД бе направено предложение за
отдаване на допълнителна обособена част от 270 кв.м. от сградата под наем,
което не беше одобрено от дирекция „Държавна собственост и обществени
поръчки“ на МОН. По тази причина не бе постигнато диверсифициране и
увеличаване на собствените приходи и намаляване на степента на
финансовия риск при евентуална загуба на основния източник на приходи.
Установената от МОН система за разплащания на второстепенните
разпоредители е много бавна. За да се разплати НСД с трети лица
технологично са необходими средно между 4 и 12 работни дни, което създава
неудобства и силно усложнява функционирането на институцията. Уместно е
финансовите системи на МОН да бъдат оптимизирани за значително по-бързо
взаимодействие с второстепенните разпоредители. Това предложение
фигурираше и в годишния доклад за НСД за 2014 г., но явно не е разгледано
от дирекция „Финанси“ на МОН и няма видими резултати по решаване на
поставения проблем.
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Броят на служителите в администрацията на НСД е 4 щатни бройки.
Средната брутна заплата в НСД обаче е с 36% по-ниска от средната брутна
заплата за сектор „Държавно управление“, което прави работата в екипа на
НСД силно непривлекателна, най-вече за специалисти с висше образование.
С изключение на директора на НСД, останалите 3 щатни бройки са с
основно възнаграждение в размер на минималната работна заплата за
страната. Поради ниския бюджетен лимит не достигат средства дори за пълна
четвърта щатна бройка, ето защо назначението на този щат е само за половин
работен ден. По-голямо възнаграждение на служителите не може да бъде
заплащано поради установения от МОН общ лимит на сумите за
възнаграждения и осигуровки в годишния бюджет на НСД. Въпреки
няколкократните предложения за увеличение на лимита, никакъв писмен или
устен отговор от дирекция „Финанси“ на МОН не е получен.
Значителна и много важна системообразуваща част от дейността на
НСД се обслужва изцяло от пенсионери-хонорувани лица (счетоводител и
специалист „Административно обслужване и човешки ресурси“). Това е
много сериозна аномалия. Бюджетният лимит за хонорари не допуска в НСД
да бъдат наети и други жизнено необходими за оперативната дейност
експерти и специалисти - юрист, инженери по електрическите и ВиК
инсталации, специалист по локални компютърни мрежи, др. За да работи
нормално като институция, на НСД са необходими допълнителни бюджетни
субсидии за привличане на специалисти по граждански договори в размер на
около 20 хил.лв. годишно.
Изчисленията показват, че за пълноценно прилагане в НСД на
Класификатора на длъжностите в администрацията (което да осигурява поне
средно за сектора „Държавно управление“ възнаграждение на служителите)
годишният фонд за работна заплата на НСД трябва да бъде увеличен с около
12 хил.лв. При такова увеличение на фонда набраните от собствени приходи
средства за текуща издръжка неминуемо ще се окажат недостатъчни, а това
налага приемането на цялостно нов бюджет на НСД, считано от 1 януари
2016 г. Промяната в бюджета за 2016 г. следва да увеличи приходната част,
чрез предоставяне на допълнителна ежегодна субсидия от държавния
бюджет.
Крайното решение по описаните по-горе общи и принципни проблеми с
финансовото управление и човешките ресурси в НСД е изцяло от
компетенциите на министъра на образованието и науката.
3. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ
Във връзка с развитието на дейността за 2016 г. е необходимо да бъде
разрешено на НСД закупуване на дълготрайни материални активи - сървър,
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специализиран софтуер, рутер и друго мрежово оборудване. За целта
институцията следва да бъде включена в съответния списък и лимит на МОН.
В момента НСД е вероятно единствената административна структура в
състава на централната изпълнителна власт, която няма локална компютърна
мрежа. Мрежата на НСД е планирана да бъде материална основа за
функционирането на Националния студентски интернет портал - една от найсъществените дейности за развитието на държавната политика в полза на
студентите.
По мнение на националните студентски организации нормативната
уредба за дейността на НСД е остаряла и практически е трудно приложима.
Правилника за устройството и дейността на НСД не е бил спазван години
наред от бившият директор, като на министъра на образованието и науката не
е бил предлаган състав на Съвет на НСД. След серия от консултации с
националните студентски организации, проект на нов Правилник за
устройството и дейността на НСД бе внесен в министерството с вх. № 071213/09.07.2014 г. Дирекция „Правна“ на МОН обаче формира становище, че
нов правилник изобщо не е необходим. С което процесът за обновление на
нормативната уредба на НСД засега е преустановен.
Предприетите от настоящия директор на НСД мерки в периода май
2014 г. - декември 2015 г. целят финансово стабилизиране, договорно-правна
яснота и прозрачност в управлението на институцията. Тези усилия се
ползват с пълната подкрепа на националните студентски организации.
През 2015 г. бяха приети 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.
През 2016 г. Системата за финансово управление и контрол (СФУК) на
НСД ще бъде надградена със Система за управление на качеството по ISO
9001:2008 (ISO 9001:2015), а при актуализацията на Националния студентски
интернет център - ще бъде въведена и Система за управление на
информационната сигурност по ISO 27001:2013.
Амбицията на екипа е чрез внедряване на високите европейски и
световни стандарти да развие НСД като една от най-модерно управляваните и
високоефективни институции от системата на МОН и да повиши осезаемо
качеството на предлаганите публични услуги. Активното участие на
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националните студентски организации в тези процеси е особено полезно и
ценно.
4. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА МОН
И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ
В периода юни - юли 2015 г. дирекция „Вътрешен одит“ на МОН
извърши одит на НСД, резултатите от който са отразени в одитен доклад №
8007-70 от 15.09.2015 г. Към днешна дата всички препоръки от доклада са
изцяло изпълнени, което е отчетено с писмо с вх. № на МОН 07122/07.01.2016 г.
Изпълнението на дадените препоръки не означава, че директорът и
националните студентски организации са съгласни с одитния доклад като
цяло. В писмено становище до МОН директорът на НСД представи своето
мнение относно одитния доклад, както следва:
„Докладът не предоставя задълбочен и систематизиран анализ на
процесите, фактите, обстоятелствата и данните, свързани с дейността на
НСД.
В доклада не са споменати ключовите проблеми на институцията, а са
заменени с дребнотемие и опити за дописване на закони и правила, както и с
лични становища и тълкувания на одитора, които са спорни.
Докладът не представя обективно данните, въз основа на които
министърът на образованието и науката да приеме информирани управленски
решения по отношение на държавната политика в полза на българските
студенти и по дейността на институцията.
В доклада няма нито дума за всички положителни неща, които се
случиха в НСД през последната година: покриването на натрупаните стари
задължения в размер на десетки хиляди лева, повишаването на събираемостта
и редовното преизпълнение на плановите бюджетни приходи, проведените
успешно състезателни процедури по Закона за държавната собственост и
Закона за обществените поръчки, възстановената финансова дисциплина,
развитието на диалога с националните студентските организации, и т.н.“
Развитието на социалния диалог в НСД през 2015 г. е ясно забележимо.
Активизира се работата на Съвета на НСД и на Експертната комисия на НСД.
За първи път в най-новата история на институцията бяха обсъдени, приети и
предложени на вниманието на министъра на образованието и науката два
важни документа:
ПЪРВО: Становище на Съвета на НСД от 26 май 2015 г. относно
отказа на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ на МОН
да даде съгласие за отдаване под наем на обособена част от 270 кв.м. от
сградата под наем - в Приложение 1 към доклада.
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ВТОРО: Декларация на общото събрание на националните студентски
организации от 23 септември 2015 г. относно доклада на дирекция „Вътрешен
одит“ на МОН - в Приложение 2 към доклада.

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.
Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори за
съвместна некомерсиална дейност с националните студентски организации.
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.
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
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ползване помещения за изпълнение на целите на държавната политика в
полза на студентите.
В НСД функционират 9 постоянни центъра, тук репетират от
десетилетия и двата 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 вид и с акцент
само върху основните аспекти, с оглед да не се увеличава излишно обема на
настоящия доклад.

1. МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА
Дейността на центъра се организира от Националния научен
експедиционен клуб ЮНЕСКО (ННЕК-ЮНЕСКО), със съдействието на
Студентското общество за компютърно изкуство. Съорганизатори са
Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО и
Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО.
Предоставяните 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”, “Science et societe – OTAN”, “La lettre du patrimoine mondial”,
“The bulletin of REC, “Social economy and law”, “ODE Magazine”, “Deutschland
Magazine”, “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 двете федерации на асоциациите, центровете и
клубовете ЮНЕСКО. На разположение е и архива на ННЕК-ЮНЕСКО за
българското и световното културно и природно наследство.
В рамките на центъра се разви по-нататък дейността по пилотния
проект „Младежки център за оценяване и консултации“. Проведен бе Ден на
отворените врати на 21 юни 2015 г., който продължи на следващия ден 22
юни 2015 г. с международен семинар за новите тенденции в кариерното
консултиране, в който взеха участие множество кариерни центрове на
висшите училища в България.
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Цели на проекта са:
1. Стимулиране на предприемачеството сред студентите и безработните
млади хора като най-ползотворен стратегически път за прехода от
образованието към пазара на труда;
2. Разработка на обучителна система и модули по направления, които
ще гарантират успешното намиране на нова работи или избора на правилната
бизнес инициатива.
Извършваните дейности по проекта са:
1.Оценяване на предприемаческите способности на младите хора;
2.Предоставяне на обучение в областта на бизнес планирането и
мениджмънта на проекти;
3.Предоставяне на съвети и информация за налични ресурси
(информация за други обучаващи и консултантски организации и центрове,
възможности за финансиране, законова уредба и др.);
4. Наблюдаване на целия процес от оценяването до разработването на
собствени бизнес инициативи, даване на предложения на
местните
институции и обучителни центрове за подобряване на подхода, визията,
програмите и мерките;
5. Усъвършенстване и развитие на мултимедийни пособия и наличните
бази данни, оказване на конкретна безплатна помощ на студенти.

2. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
И КАБИНЕТ ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ
В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
През 2015 г. се реализира надграждане в развитието на Националния
център за социални проекти и функциониращият към него Кабинет за работа
със студенти в неравностойно положение, организирани от Българския
студентски съюз.
Центърът продължи да реализира дейности, свързани с подпомагането
на студенти за справяне със социалната среда в условия на продължаваща
икономическа криза, подкрепа при намиране на първо работно място след
завършване на висшето образование, промоциране на здравословен начин на
живот и специална подкрепа на социално слаби студенти за стажове и
практики в държавни институции и частни компании.
Основните цели на центъра са:
1. Поддържане 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;
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3. Повишаване на знанията на студентите за водене на здравословен
начин на живот;
4. Създаване на информационни бази данни и продукти, подпомагащи
студенти в неравностойно положение, жертва на насилие, проституция,
незаконни религиозни движения.
Постигнати резултати през 2015 г.:
1. Подобряване на социалната среда, в която учат и живеят студентите;
2. Повишаване на тяхната информираност относно правата им в
търсене на помощ при трудни житейски ситуации;
3. Създаване на преки контакти между нуждаещите се студенти и
специалисти, които да им окажат компетентна помощ;
4. Създаване на полезни знания и умения, които да се ползват от
студентите и след завършването на образованието им;
5. Попълване на Европейската информационна база данни с
възможности на програми за подкрепа на студенти в неравностойно
положение;
6. Повишаване броя на студентите, ползващи Интернет форум за
студенти в неравностойно положение в сайта на центъра и кабинета;
7. Отбелязване на Европейската година за развитие - 2015 г.

3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Центърът е организиран от Националното представителство на
студентските съвети (НПСС), и през 2015 г. извърши богата и ползотворна
дейност, основана на приоритетите на организацията.
Центърът реализира заложените в календара събития: Национален
конкурс „Носители на просвета“, „Летен университет“, „Зимен университет“,
Национален приз „Студент на годината“, дейности към Национален център за
изследване на образованието и младежта, както и дейности към Студентски
ресурсен център.
Националният конкурс „Носители на просвета“ цели да покаже, че
студентите на България имат сетивата и уменията да откриват навсякъде
около себе си и в самите себе си кои са и кои са носителите на просвета днес
и за в бъдеще. Конкурсът се проведе на 5 Май 2015 г. в Националната
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ под патронажа на проф. Тодор Танев
- министър на образованието и науката. Участие взеха над 100 студента от
цяла България, те се състезаваха в 4 категории. В категорията за цялостен
принос в областта на българската култура „Те – носителите на просвета
2015", награди получиха учителят Теодосий Теодосиев от гр. Казанлък,
преподавателят доц. д-р Емилия Сидерова от Варненския свободен
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университет, композиторът Тончо Русев, певицата Маргарита Хранова и
поетът Недялко Йорданов.
Чрез проекта „Летен университет“ се популяризира масовият
непрофесионален спорт сред студентите, както и се привличат по-голям брой
активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в
университетите. Освен спортни игри, през 2015 г. в програмата на Летния
университет бяха включени академични и творчески семинари и обучения за
работа в екип. В събитието, което се проведе в к.к „Албена“ в периода 25 - 31
август участие взеха над 350 студенти от всички университети в страната.
„Зимен университет“ е социален проект, целящ да създаде условия за
изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите
училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и
културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на
масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности. През
2015 г. проектът беше проведен в к.к Боровец в периода 11-15 март, а в него
се включиха над 300 студенти.
IX-тото поредно издание на Национален приз „Студент на годината" се
проведе на 11 Декември 2015 г. в София. В надпреварата за най–престижната
студентска награда се включиха 150 студента. Церемонията по
награждаването на най-успешните студенти на България се осъществи в зала
11 на Националния дворец на културата.Тазгодишното издание на конкурса
се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката – проф.
Тодор Танев. Големият национален приз „Студент на годината" бе връчена на
Николай Костов, студент в специалност „Информатика" в Нов български
университет.
Дейностите по Национален център за изследване на образованието и
младежта и тези към Студентския ресурсен център се изразяват в
организирането и реализирането на множество обучителни дейности по
университети, както и организирането на вътрешно – организационни
дейности с цел повишаване капацитета на студентските представители.
Участие в обучителните дейности през 2015 г. взеха представители от
Изпълнителния съвет на организацията, както и над 50 студента от различни
университети.

4. НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
Центърът е организиран от Студентското общество за компютърно
изкуство.
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Целта на центъра е развитието на информационните услуги за студенти
и предлагане на информация в следните области: управление на
младежки/студентски проекти и финансови инструменти, образование,
младежки пътувания и настаняване, организиране на свободното време,
здраве и превенция, връзки с бази данни съдържащи т.нар. „младежка
информация”, младежки/студентски организации в европейските страни и др.
Целевата група са студенти и млади хора желаещи да работят по
младежки или студентски проекти, обмени, курсове и семинари, както и
лидери на студентски и младежки организации
По-важни реализирани дейности през 2015 г. са:
1. Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски
организации на тема младежка информация и кариерно развитие
(целогодишна дейност) със средна посещаемост и ползване на базите
данни на месец - 90 човека;
2. Обмяна на информация с други центрове и международни бази данни
(целогодишна дейност) обмяна с 2 международни бази-данни за
периода;
3. Обновяване на базите-данни и сървърите;
4. Разработване на система индикатори за гарантиране на качеството и
система резултати от ученето на тема „кариерно консултиране и
медийна грамотност”, тествани и разпространени сред 20 експертиконсултанти;
5. Организиране на национална конференция „Нови тенденции в
кариерното
консултиране”
с
участници
представители
на
университетските кариерни центрове, с участие на лектори от чужбина70 участника и с официални гости Кмета на София г-жа Йорданка
Фандъкова и Зам.-министъра на образованието и науката проф.
Николай Денков;
6. Разработване на система индикатори за гарантиране на качеството и
система резултати от ученето на тема „кариерно консултиране и
медийна грамотност”. Разработени са над 20 индикатора;
7. Разработване на ръководство на тема „Quality of youth career guidance
and nowadays media literacy”, написани са черновите на 5 глави от
ръководството.

5. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА И СЪВРЕМЕННИ
МЕДИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Центърът е организиран от Студентското общество за компютърно
изкуство.
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Целта на центъра е подпомагането на студентски и младежки проекти в
областта на компютърната графика, анимация, електронна музика, уебизкуство и интерактивни среди. Електронните и компютърните изкуства
демонстрират синтеза наука, технологии и изкуство и са особено
привлекателни за младите хора и като възможност за кариерно развитие.
Целевата група са студенти и млади хора от арт-училища и
университети, от програмистки специалности на училища и университети и
млади дизайнери.
По-важни реализирани проекти през 2015 са:
1. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и
съвременни медии (целогодишна дейност)- средно 20 човека на месец;
2. 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) с
участие на 5 студента в международни събития;
3. Международно проучване за мобилните игри и неформалното
образование на младежи, създаден е уеб-сайт по темата, посетители
средно по 130 на месец;
4. Международен фестивал за компютърни изкуства „Компютърно
пространство” (26 издания до момента)- участваха над 80 проекта от 10
страни.
5. Разработване на 3 мобилни приложения за обучение на младежи на
теми междукултурно обучение, зелени подходи, предприемачество;
6. Участие в младежки образователен курс „Мобилните образователни
игри в младежката работа”, 20 участника от 6 страни, младежки лидери
и работници, Каляри, Италия;
7. Поддръжка и актуализиране на мобилно приложение „Невидимата
Сердика” за скритите обекти под София и книгите за тях (над 400
сваляния на приложението за година);
8. Поддръжка и актуализиране на бази-данни за оценка на
самоподготовката по уеб-дизайн и компютърна анимация.

6. ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
Центърът е организиран от Академичното дружество за международно
развитие и през 2015 г. проведе следните дейности, инициативи и проекти:
1. Международно изложение „Образование без граници” на студенти в
периода 27-29 март 2015 г. – над 100 участника.
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Резултати: „Образование без граници“ е уникално изложение не само за
региона, а и в световен мащаб. Целта на събитието е да направи София
международен образователен център, като столица на България.
„Образование без граници“ е единственото изложение в Югоизточна Европа,
което събира на едно място образователни организации и институции от цял
свят, което го прави изключително полезно и интересно за младите хора,
търсещи актуална образователна информация. Предоставена бе подробна
информация относно специалности, стойност на такси за обучение,
възможности за разсрочено плащане, условия за настаняване и възможности
за стипендии.
2. Конференция „Развитие и образование за развитие: опит и
перспективи в български контекст“. Конференцията се проведе на 22 юни
2015 година, в хотел „Хемус“, София - 25 участника.
Резултати: Участие в конференцията взеха представители на
граждански организации, институции и бизнеси с опит или интерес по темата
за образованието, обучители и фасилитатори, работещи с образование за
развитие и глобално образование. В рамките на конференцията се направи
преглед на образователните политики и политиките за развитие в глобален,
европейски и национален контекст, представиха се добри практики в сферата
на глобалното образование, идентифицираха се конкретни предизвикателства
и се набелязаха възможни стъпки за адресирането им.
3. Международна конференция „How I met my global issues” на 2 и 3
декември 2015 година, в хотел „Хемус“, София - 40 участници.
Конференцията бе насочена към младежки организации, младежки лидери,
обучители и младежки работници, както и към представители на
неправителствения сектор, работещи в сферата на глобалното образование.
Резултати: Представени резултатите от инициативата „Youth of the
World”, осигурено пространство за дискутиране на възможностите за посилно свързване на глобалното образование и младежта.
4. Международна кампания
„Намаляване на отпадъците,
рециклирането и повторната им употреба“ – февруари – юни, септември –
декември 2015 г., над 100 участника от България, Румъния, Гърция, Италия.
Резултати: Проведена информационна кампания за разясняване на
възможностите и потенциала за използване на отпадъците, представяне на
ползите от разделното събиране, от рециклирането и повторната им употреба.
Представен румънският, гръцкият и италианският опит при рециклирането и
повторната употреба на отпадъците. Създадена мрежа за обмен на
информация и общи действия за намаляване количествата на генерираните и
на депонираните отпадъци.
5. Международна кампания „Да помогнем на Земята да диша!
Биологичното земеделие – ползи и възможности“ – февруари – юни,
септември – декември 2015 г. - 60 участника от България и Турция.
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Резултати: Проведена разяснителна кампания относно ползите от
практикуване на биологично земеделие и консумацията на биопродукти,
повишени възможностите за алтернативна заетост сред младото поколение,
разумно използване и опазване на природните ресурси. Представени
българските и турски добри земеделски практики, обменен опит и
информация. Създадена мрежа за обмен на информация и общи действия за
прилагане на биологични и екологично чисти практики в земеделието и
животновъдството.

7. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ
През 2015 г. продължи успешната дейност на центъра, организиран от
Националната асоциация на студентите-икономисти АИЕСЕК. Изпълнени са
следните дейности:
1. Национален проект “Гражданин на света - Образованието в
България”
Описание и дейности: доброволци от чужбина подготвят интензивни
сесии за деца в детските градини и ученици в основните училища и гимназии
в България, на теми като опазване на околната среда, социално
предприемачество, междукултурни различия и лидерство.
Цели: развиване на културната чувствителност, емоционална
интелигентност и предприемаческия дух на учениците и доброволците
Брой участници: 129 доброволци от чужбина
Къде е проведен: София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново
Кога е проведен: януари-април, май-септември 2015
2. Национален проект “Гражданин на света - 6 седмици могат да
променят живота ти”
Описание и дейности: доброволци от България подготвят интензивни
сесии за ученици от основни училища и гимназии в различни държави на
теми като предприемачество, лидерство и др.
Цели: развиване на културната чувствителност, емоционална
интелигентност и меките умения на студентите
Брой участници: 48 студента от България
Къде е проведен: София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново,
Благоевград
Кога е проведен: януари-март, юни-септември 2015
3. Национален проект “Глобален талант - за студенти”
Описание и дейности: студенти от България намират платен стаж в
компании в различни държави и работят в сферата на маркетинга,
продажбите, предприемачеството и др.
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Цели: прилагане на практика на наученото в унижерситета, развиване
на културната чувствителност Брой участници: 30 студента от България
Къде е проведен: София, Пловдив, Варна, Русе, Велико Търново,
Благоевград Кога е проведен: целогодишно
4. Национален проект “Глобален талант - за компании”
Описание и дейности: студенти от чужбина работят в български
компании в сферата на услугите, човешките ресурси, продажбите и други.
Цели: отваряне на българските компании към чужди пазари,
професионално развитие на студентите Брой участници: 49 студента от
чужбина Къде е проведен: София, Варна Кога е проведен: целогодишно
5. Национален проект “ Бизнесът в действие 10”
Описание и дейности: Студенти от различни университети преминават
през редица обучения и решават практически казуси, които са зададени от
компании
Цели: връзка между академичните среди (и в частност студентите) и
бизнеса
Брой участници: 700 студента
Къде е проведен: София, Варна, Русе
Кога е проведен: април 2015.

8. АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ
Организираният от Националната студентска конфедерация център
през 2015 г. е бил посетен за информация и консултации от над 1180
студенти и младежи и е изпратил 98 участници в международни семинари,
конференции и обучителни курсове.
Проведени са следните изяви:
1. Участие в публична дискусия за представяне на приоритетите на
латвийското председателство на ЕС”, София, 15 януари;
2. Участие в международен обучителен курс по европейска
комуникация в Берлин, 6-8 февруари;
3. Участие в международен семинар в Упсала, 23-29 март;
4. Организация на публична дискусия с члена на ЕП Ева Паунова на
тема „България,която искаме да имаме в Европа”, София, 8 април;
5. Участие в международен семинар в Брюксел, 17-18 април;
6. Организиране на българска делегация за участие в годишната
конференция на Международното европейско движение, Рига 24-26 април;
7. Честване на Деня на Европа- 9 май;
8. Отбелязване на Деня на околната среда, София, 5 юни;
9. Участие в Кръгла маса в рамките на Структурния диалог за
младежта в Европейския парламент в Брюксел, 16 юни;
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10. Участие в лятната академия на европейските федералисти в
Европейския колеж в Брюж, 26-28 юни;
11. Отбелязване на Световния ден на населението, София, 11 юли;
12. Участие в международна конференция в Брюксел, 12-13 септември;
13. Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 септември;
14. Съорганизатор на публична дискусия за бежанската криза в Европа,
София, 12 октомври;
15. Обучителен семинар за разработване на проекти по програма
“Еразъм+", София, 14-15 ноември;
16. Участие в международна конференция във Венеция, 28-29 ноември;
17. Участие в конференция по повод закриването на Европейската
година за развитие 2015 г. в България, София, 4 декември;
18. Участие в публична дискусия на тема „Младежката гаранция-работа
и образование за младите хора”, София, 7 декември;
19. Честване на празника нa българските студенти 8 декември;
20. Организация на публична дискусия с евродепутати на тема „Накъде
сочи европейският компас: Към повече интеграция или разпад?”, София, 11
декември;
21. Организиране на българска делегация за участие в конференция за
оценка на люксембургското председателство на ЕС, Брюксел, 12-14
декември.

9. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
Организира се от Театър-студия „Студентина“ с Регионален център на
Балканите за университетски театър. 2015 г. бе ползотворна в следните
насоки: танц, театър, съвременен цирк, музика, фотография и други визуални
и сценични изкуства. Бяха извършени и редица дейности във връзка с
проекти по европейската програма „Еразъм +“, участия в международни и
български фестивали, концерти и представления.
1. Проект: Танцова компания „Айде бе“. Бе стартиран нов танцов
проект с работно заглавие „Жива планета“. Проекта използва езика на
съвременният танц и обединява теми свързани с първичните 5 елемента и
тяхното смесване раждащо живот на планетата. Бяха проведени репетиции
със студентите и младите хора членове на студията всеки понеделник и сряда
под ръководството на Николай Бързаков (режисура) и Петя Божинова (идея и
хореография). Предстои премиера.
2. Проект: Ежеседмични танцово – музикални „джемове” („Jam
sessions”) „Студентина” - “Джем” представлява отворена, експериментална
форма за спонтанно съвместно творчество, както в контактната
импровизация, така и в музиката, който се провежда всеки четвъртък в
помещенията на студията в НСД. На „джемовете“ присъстват музиканти на
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различни инструменти (кахон, тъпан, китара, джембе, кавал, акордеон,
диджириду и др.), които работят заедно с младежите-студенти с изявени
интереси в областта на съвременното танцово изкуство и контактната
импровизация.
Бяха проведени и планираните
мероприятия с чуждестранни
преподаватели:
1) 14-16 февруари 2015 - Уъркшоп по Контактна Импровизация и
Перформанс с Бернд Кнапе (Германия)
2) 25-27 април 2015 - Уъркшоп с Кристиан Апшнер (Австрия)
3) 28-31 август 2015 Уъркшоп с Наталия Голубцова (Русия)
3. Проект: „Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан” –През
2015 продължи работата по проекта, който „Театър-Студия Студентина”
спечели в конкурс по програма към Министерството на Културата за
субсидиране на проекти на независими организации в
областта на
театралното, танцовото и музикално изкуство. Проектът одобрен за
субсидиране е с Договор No-РД11-06-91/25.06.2014
„Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан” е танцовомузикален пърформанс в чието изследване взеха участие членове на студията
на ежедневни многочасови репетиции.
4. Проект: „Моментна композиция“ - „Instant Composition”- бе
проведено обучение на участниците, включващо запознаването им със
спецификата на метода на „моментното композиране“ в танца, музиката и
театъра, изучаване на различни техники на импровизиране, развиване на
тяхното творческо въображение и двигателна култура, както и умението им
за работа в екип. Хореограф и педагог е Саша Кръстарска. По този проект
бяха проведени следните уъркшопи:
Танцова импровизация/ работа с въображението и спомена, 19
септември 2015;
Танцова импровизация - фразата в танца и нейния темпоритъм,
самостоятелна работа и работа в група, 26 септември 2015 г.;
Танцова импровизация - Тишината, импулса и от къде идва той,
1ноември 2015 г.;
Танцова импровизация - Заученото движение и моментното
композиране, 6 декември 2015 г.
5. Проект: Съвременно цирково изкуство - “Contemporary circus”:
Проектът се развива от 2014-та година, като продължение, допълване и
подобряване на проекта “Fire Poi”- Студентите и младежите,обучаващи се в
проекта взеха участие в няколко български фестивала, между които
„Беглика“, фестивал „Transfiguration” с. Долен, “Wake up festival“- Пловдив;
Театрален фестивал "Забранено за възрастни" - Смолян; проект "Пътища" Смолян, събития в София, Стара Загора, Сливен; Roztoč fest 3 International
Flow Arts fest Чехия, "Музите" Созопол ; "Лятна случка в Карандила" Сливен;
"Фестивал за уличен и куклен театър" Пловдив. Участниците се включиха с
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изпълнения в областта на съвременния цирк, акробатика, танц, контактно
жонглиране, огнен пой и ветрила, др. Към групата се присъединиха и нови
членове, които имат интерес към подобен тип занимания. Бе сглобен и
хореографски етюд включващ акробатика, танц, жонглиране и други похвати,
във връзка с това бяха изработени и впечатляващи костюми.
6. Групата от музикалният проект „Фолклорен Ритъм“ проведоха
поредица от репетиции, концерти и уъркшоп (вокален), във връзка с
подготовка за изпълнение на българска народна музика.
- На 21 януари 2015г. и 28 ноември 2015г. проектът (ръководител д-р
Александър Заралиев) организира в „Студио 5” (НДК) концерт за събиране на
средства за дом за деца в неравностойно положение в гр.Широка лъка.
Посещение в гр.Широка Лъка във връзка с Лятно училище на Детския дом
„Катя Ванчева“ и подготовката на представление на място (17-19 юли 2015г.);
- Участие в Празничния концерт на НСД на 8 декември 2015г.;
- Участие във фолклорно-медитативен уъркшоп в йога-студио
„Мандала“ (София) – 28 декември 2015г.;
- Уъркшоп по пирински двуглас и обертоново пеене – декември 2015г.
7. Проект: „Тъпани и Гайди“, младежите творят в музикални формати,
който се занимават изключително с български фолклор и преплитане на
модерна музика с български фолклор. Те интерпретират по различен начин
българската народна музика, като добавят към познатите тъпан и гайда австралийско диджериду и перуански кахон. Репетициите не бяха регулярни.
8. Членовете на групата "Оратница", които бяха до скоро в редиците на
"Студентина", вече отъпкаха своя пъртина в музикалната история, намериха
свои продуценти, записаха албуми и тръгнаха по свой път. От лятото на 2015
те разполагат със собствена репетиционна.
9. Проект: „Корабът на вселените“ - театрално представление по
текстове на младежи
- актьори и музиканти участващи в него.
Представлението бе представено пред публика. В момента се провеждат само
опреснителни репетиции, когато това е необходимо.
10. Проект „Игри на въображението“ – Бяха проведени 4 двудневни
работилници, в които чрез
психотехники за работа с емоциите и
самооценката и чрез различни игри, базирани на свободни асоциации, танца,
измисляне на истории, рисуването и актьорската игра, се работи за
освобождаване от блокажите, прекалена самокритичност, задръжките, срама,
страховете и за разпускане на въображението и развитие на естествената
креативност.
11. Дългосрочен проект: „Българайя” – пространство за изкуство в
природата – бяха проведени дейности по синхронизиране на проекта с новите
изисквания на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия, като
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продължение на ежегодно подаваните проекти по досегашната програма:
Европейска Доброволческа Служба с референтен номер : BG13 / A2 / 429 /
R2.
Посрещнат бе доброволецът Дарио Табаков след приключването на
неговата служба в цирково училище в Белгия.
Бяха изготвени и подадени документите на други двама български
доброволци Илия Илиев и Станислав Генадиев. След успешното им
одобрение от страна на посрещащите организации, предстои заминаването по
едногодишни проекти съответно за „Building Adventures” (Латвия) и Танцова
компания - “Farm in the cave” (Чехия).

10. АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ
Академичният фолклорен ансамбъл (АФА) е една от най-известните
формации в областта на българския фолклорен танц.
През 2015 г. със съдействието на НСД Академичният фолклорен
ансамбъл изпълни следната програма:
Януари – Изява във Военния клуб София - благотворителна изява на
връчване на наградата за „Мениджър човешки ресурси“ на списание
„Човешки ресурси“;
Март – Организация и провеждане на творчески лагер-школа, първи
етап. Провеждане на репетиционен процес в сбит график и постоянни
репетиции в рамките на деня в гр. Банско;
24 Май – Участие в празничния концерт по случай деня на славянската
просвета и култура и деня на гр. Сливница;
Юни – Участие в спортно събитие на ЧЕЗ България, в гр. София;
7 Септември – Участие в официално откриване на център на Институт
„Конфуций“ към СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София;
26 Септември – Участие в празничен концерт за деня на китайската
култура, организиран от Институт „Конфуций“, проведен в Борисовата
градина в гр. София;
27-29 Септември - Организация и провеждане на творчески лагершкола, втори етап. Провеждане на репетиционен процес в сбит график и
постоянни репетиции в рамките на деня в гр. Самоков;
12 Ноември – Участие в празничния концерт по случай 40 години от
създаването на Руския културно-информационен център;
6 Декември – Участие по време на спортния празник – Купа Манченко,
проведен на стадион Българска армия, гр. София;
8 Декември – Отбелязване на Студентския празник в Национален
студентски дом, гр. София.
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11.АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“
Най-известната хорова академична формация в България, с множество
международни изяви и награди. Академичният хор „Ангел Манолов“ от
дълги години е средище и реномирана школа за развитие на певческите
изкуства в България.
През 2015 г. със съдействието на НСД бе проведена богата и наситена
програма, която включваше:
18 -21 май - Участие в международен хоров конкурс в гр. Бялисток Хайновка (Полша);
Април - Участие в XI международен хоров фестивал на студентските
хорове – гр. Благоевград, България
1 - 7 юли - Участие в международен конкурс на студентските хорове в
гр. Йаш (Румъния);
10 -14 септември - Участие в международен хоров конкурс „Стефан
Мокрянец” – гр. Неготин, Сърбия
Октомври - ноември - Участие в запис по проект „Вивалди Метал
Проуджект”

IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ ЗА
РАЗВИТИЕТО НА НСД
Поставената конкретна задача през 2016 г. е НСД да функционира
ефективно по предназначението си – като уникална институция към
министъра на образованието и науката за провеждане на реална и пълноценна
държавна политика в полза на българските студенти.
След проведено детайлно обсъждане с националните студентски
организации, Съвета и Експертната комисия на НСД, набелязани са
елементите на стратегическата визия за развитието на институцията за
периода до 2020 г., както следва:
1. ЦЕЛИ
Основната стратегическа цел на НСД е удовлетворяването на
потребностите на българските студенти за образователни, научни и
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художествено-творческа изяви извън рамките на академичните институции,
висшите училища и стандартните програми.
Главно направление при реализация на тази цел е насърчаването от
страна на институцията на инициативността, креативността, нестандартното
мислене, предприемчивостта, творческия и изследователски дух на
студентите.
Националният студентски дом е призван да развива пряко всички
неполитически форми на сдружаване на студентите и най-вече да подпомага
дейностите на Националното представителство на студентските съвети
(НПСС) и на националните студентски организации, които работят по
договори за съвместна дейност на територията на НСД.
2. ПРИОРИТЕТИ
Отчитайки най-новите условия на глобализацията и ускореното
прилагане на достиженията на науката, техниката и информационните
технологии, основен стратегически приоритет на НСД се явява развитието на
нов национален студентски интернет портал.
Националният студентски интернет портал ще поддържа, актуализира и
предоставя безплатно на студентите 24 часа в денонощието онлайн, както и
на място през работните дни, бази данни за:
- Дейности, проекти и достижения на НПСС и националните
студентски организации, работещи в НСД;
- Развитие на международното студентско сътрудничество и
възможностите за участие в партньорски програми и съвместни проекти с
чуждестранни, европейски и международни студентски организации;
- Разгръщане на студентското доброволчество като високоефективна
форма за пряко опознаване от студентите на окръжаващия ги свят и
придобиване на опит, знания и умения в живота;
- Насърчаване на предприемчивостта, откривателството, творческото и
иновативното мислене на студентите;
- Подпомагане на социалната реализация чрез националния студентски
интернет и кариерен център;
- Достъп до стипендии, помощи и грантове за бакалавърски,
магистърски и докторски степени в България и европейските страни;
- Популяризиране на студентското творчество в областта на изкуствата
и създаване на
информационно средище за развитие на съвместни
художествено-творчески проекти и инициативи, в това число с европейски и
световни измерения.
3. ДЕЙНОСТИ
Основна форма на дейността на НСД е поддържането и развитието на
центрове и кабинети, които предоставят безвъзмездно услуги на студенти,
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студентски групи и студентски организации с нестопанска цел. 10-те
студентски организации предоставят необходимия персонал и финансиране
за дейността на центровете и кабинетите, и осигуряват технически дейността
им и спазването на работното време. Тази дейност ще продължи да бъде
водеща за НСД, и ще бъде прилагана творчески, разгръщана и адекватно
усъвършенствана в средносрочен план.
Интегрирането на опита и познанията и предоставянето им в реално
време на неограничен брой студенти - ползватели предпоставят развитието на
нов национален студентски интернет портал. Тази важна дейност е функция
на допълнително финансиране, което се очаква от МОН. Порталът ще бъде
създаван чрез хардуерно, софтуерно и информационно надграждане на
действащия Национален студентски интернет и кариерен център, което ще се
провежда през целия период 2016 - 2020 г.
Инициативата „Ден на отворените врати“ е експериментирана
първоначално в НСД през 2015 г. от две организации. Целесъобразно е в
бъдещия период всяко една от националните студентски организации да
реализира ежегодно самостоятелно или в партньорство такава дейност, с
която да представи убедително пред студентите своите достижения и
възможностите, които предлага за студентска изява и личностна реализация.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО МИНИСТЪРА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Директорът на НСД и националните студентски организации ясно
съзнават своите задължения и отговорности и ще направят необходимото за
оптимизиране и повишаване на ефективността на дейността на институцията.
Резюмирайки посочените в доклада проблеми, могат да бъдат
формулирани следните пет предложения за решения, които са от
компетенциите на министъра на образованието и науката:
ПЪРВО: а/ От началото на 2016 г. НСД да бъде включен в постоянния
списък с обекти на МОН, за които се планират ремонтни дейности;
б/ През 2016 г. от държавния бюджет да се предоставят еднократно
целеви средства за авариен ремонт на покрива на сградата, в размер от 53
хил. лв. (по изработена количествено-стойностна сметка);
в/ Считано от 2016 г. да се планира и предоставя на НСД редовно
ежегодна субсидия от държавния бюджет за капиталови разходи в размер от
10 хил. лв., с помощта на които на части (модули) да се завършат в близките
години най-неотложните ремонти.
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ВТОРО: Да се одобри предложението за отдаване на допълнителни
270 кв.м. обособена част от партера на сградата под наем, по установения от
Закона за държавната собственост ред. Без това ново самофинансиране
изпълнението на планираните за 2016 г. дейности в полза на студентите ще е
силно затруднено.
ТРЕТО: Да бъде разрешено за 2016 г. еднократно на НСД закупуване
за сметка на самоиздръжката на дълготрайни материални активи за локална
компютърна мрежа в размер от 20 хил. лв., респективно да бъде включена
институцията и в съответния списък и лимит на МОН.
ЧЕТВЪРТО: а/ Да се запази числеността на персонала на НСД от 4
(четири) щатни бройки, считано от 2016 г. средната брутна заплата на
институцията се изравни с обявената от НСИ средна брутна заплата за сектор
„Държавно управление“;
б/ Да се прилага пълноценно в НСД Класификатора на длъжностите в
администрацията, като за целта да се отпусне ежегодна субсидия от
държавния бюджет в размер на около 12 хил.лв., считано от 1 януари 2016 г.;
в/ Да се отпусне годишна субсидия от държавния бюджет в размер на
20 хил.лв. за наемане по граждански договори на допълнителни специалисти:
юрист, инженер по ВиК инсталации, инженер по ел.инсталации и експерт по
локални компютърни мрежи.
ПЕТО:
организации и
„Правилник за
реалности в
институцията.

Да се разработи съвместно с националните студентски
да се представи за утвърждаване актуализиран проект на
устройството и дейността на НСД“, регламентиращ новите
развитието и демократизацията на управлението на

Приложение:
1. Становище на Съвета на НСД от 26 май 2015 г.
2. Декларация на националните студентски организации от
23 септември 2015 г.

ДИРЕКТОР НА НСД:
(НИКОЛАЙ ИВАНОВ)
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