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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.). 
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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. 

 

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. 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 84 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 
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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 

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 2017 г. тази дейност да се развива 

приоритетно. 

 

 

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД 
 

 

 

Най-значимото събитие за институцията през 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 система за 

финансово управление и контрол, а прилагането му бе предшествано от 

два външни одита и тримесечен тестов период.  

С въвеждането на този нов модерен стандарт (версия 2015 г.) НСД се 

нареди между най-добре управляваните институции в състава на 

централната изпълнителна власт и в системата на образованието и науката. 

 Активното участие на националните студентски организации в 

цялостния процес на управление на НСД е особено полезно и ценно. 

 

*   *   * 

 

Предистория - през първото тримесечие на 2014 г. дирекция 

„Вътрешен одит“ на министерството на образованието и науката (МОН) 

извършва 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 министърът на образованието и науката я 

освобождава от длъжност през м.април 2014 г. 
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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 2016 г. под ръководството на 

директора Николай Иванов е възстановена изцяло финансовата и 

договорната дисциплина и са установени практиките на доброто 

управление в НСД. Прекратени бяха порочните и недобросъвестни 

действия и нарушенията на нормите и правилата, извършвани от бившия 

директор. Бяха проведени успешно и при стриктно спазване на законите 

три 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. 

  

В периода май 2014 г. - декември 2016 г. е възстановен социалният 

диалог с националните студентски организации, което позволи да се 

възроди работата на уникалната институция НСД. На основата на цялостно 

разработена работна програма за 2016 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.  

 

Погасени са 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 2016 г. НСД няма неразплатени задължения и 

несъбрани вземания. 

 

НСД се издържа от собствени приходи, получавани от наеми на 

обособени части от сградата. През 2014 г. са отчетени приходи за 231 

хил.лв., през 2015 г. приходите са вече 248 хил.лв., а през 2016 г. 

собствените приходи са увеличени още и достигнаха 255 хил.лв. Тези 

цифри недвусмислено доказват успешната и ефективна работа на 

администрацията на НСД за подобряване на събираемостта и на приходите 

в държавния бюджет.  

Същевременно следва да се отбележи, че за 2017 г. и за бъдещите 

периоди не може повече да се очаква подобно ежегодно увеличение на 

собствените приходи, тъй като в сградата вече е достигната максималната 

натовареност на отдаваните под наем площи. 
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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 

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 две комисии на дирекция 

„Държавна собственост и обществени поръчки“ на министерството на 

образованието и науката (МОН), които през 2014 г. и през 2016 г. 

извършиха  подробен оглед на сградата. Директорът на НСД двукратно 

представи в министерството количествено-стойностна сметка за 

необходимия авариен ремонт на покрива.  

В период от две години и половина и до момента няма никаква 

оказана помощ от дирекцията на МОН за такъв ремонт, а самият НСД не 

разполага с достатъчно собствени средства за да го осъществи. 

 

Сградата освен от спешен авариен ремонт на покрива 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 външна 

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 значимо 

съдействие от страна на министерството, сградата осигурява необходимите 

условия за успешната работа на центровете, поддържани от националните 

студентски организации. 

 

 В периода май 2014 г. - декември 2016 г.  за сметка на 

преизпълнението на собствените приходи на НСД са извършени 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.  
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2. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

НСД формално е включен в програмния бюджет на МОН за 2016 г. - 

в бюджетната „Политика за равен достъп до качествено висше образование 

и развитие на научния потенциал“, програма № 8 „Студентско 

подпомагане“.  

Въпреки това през последните години НСД не е получавал никаква 

пряка финансова субсидия от държавния бюджет. 

 

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 финансиране на 

дейности в полза на студентите и за покриване на най-неотложните 

разходи за аварийни ремонти и поддръжка по сградата.  

Пълната липса на субсидия от държавния бюджет и редовно 

постъпващите фактури за стопански разходи закономерно водят до 

постоянно стресово финансово състояние на институцията. Събирането на 

собствените приходи се превръща в ежедневна борба за оцеляване и 

основна задача за администрацията на НСД. 

 

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.  

Директорът на НСД е внесъл две предложения за допълнително 

отдаване под наем на обособена част от 270 кв.м. от партера на сградата. 

Предложенията не са одобрени от МОН. По тази причина  не бе 

постигнато диверсифициране и увеличаване на собствените приходи, а 

степента на финансовия риск при евентуална загуба на основния източник 

на приходи остава висока.  

 

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 

„Административно обслужване и човешки ресурси“). Това е много 

сериозна аномалия, особено за системата на държавната администрация.  
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Средната месечна брутна заплата на постоянните служители в НСД 

(686 лв.) е с 31% по-ниска от средната месечна заплата за сектор 

„Държавно управление“ (990 лв.), което прави работата в екипа на НСД 

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 (който получава 1180 лв. 

месечно), останалите 3 щатни бройки са с основно 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 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. 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.  

Въпреки няколкократните  предложения на директора на НСД за 

увеличение на лимита за възнаграждения и осигуровки, към момента няма 

никакво позитивно решение.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 

 

Създаденият в МОН нормативен ред за разчети с второстепенните 

разпоредители изключва ползването от НСД на оборотни средства от 

държавния бюджет. Т.е. министерството е лишило 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 повечето звена от централната 

държавна администрация. 

 

Установената в 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 да бъдат оптимизирани за 
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значително по-бързо взаимодействие с второстепенните разпоредители. 

Такова предложение фигурираше в годишните доклади за НСД и за 2014 г. 

и за 2015 г., но към момента няма никакви видими резултати по решаване 

на поставения проблем. 

 

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

 

Във връзка с развитието на дейността за 2017 г. е необходимо да 

бъде разрешено на НСД закупуване на дълготрайни материални активи - 

сървър, специализиран софтуер, рутер и друго мрежово оборудване. За 

целта  институцията следва да бъде включена в съответния списък и лимит 

на МОН, както и да бъдат отпуснати еднократно от държавния бюджет 

необходимите финансови средства.   

В момента НСД вероятно е 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 най-съществените 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. 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 две 

години е преустановен.  

 

В периода 2015 г. - 2016 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. 
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През първото полугодие на 2016 г. дирекция „Вътрешен одит“ на 

МОН извърши одит на НСД, резултатите от който са отразени в одитен 

доклад № 8007-47 от 05.07.2016 г. Одиторите не констатираха нарушения 

на законовите норми и правилата в НСД. В одитния доклад са дадени две 

препоръки, отнасящи се до усъвършенстване на вътрешната нормативна 

уредба.  

Към 31 декември 2016 г. препоръките в одитния доклад са изпълнени 

изцяло. 

 

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

актуализирана през 2016 г. информация. 

 

През 2015 г., в нарушение на  цяло поредица нормативни актове, 

Столична община постави кофи за боклук пред фасадата на сградата на 

НСД. Директорът на НСД внесе две жалби до кмета на София във връзка с 

тези неправомерни действия. След като не се получи отговор на жалбите, 

НСД заведе дело в Административен съд София-град. През 2016 г. делото 

бе спечелено от НСД, но Столична община не пожела да отстрани кофите. 

Това наложи провеждането и на съдебно-изпълнителна процедура, която в 

крайна сметка доведе до отстраняването на кофите за боклук.  

 

 

 

 

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; 

http://www.studenthouse.bg/
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 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 на Европейската 

федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО - 

съорганизатори на центъра. Центърът координира дейността си с 

Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и ползва 

информационната база на ЮНЕСКО В Париж. 

Предоставяните информационни услуги включват основно онлайн 

базите: www.unesco.org, www.evropa.bg, www. econ.bg, www.efc.be, и 

www.cordis.lu, www.jobs.bg.  

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. 
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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. 

Всички постъпили искания от студенти и студентски организации за 

безплатно информационно обслужване се удовлетворяват квалифицирано, 

качествено и в срок, обявеното работно време се спазва стриктно. 

 През 2016 г. в рамките на международния център се разви по-нататък 

дейността 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. 

Младежкият център за оценяване и консултации извършва следните 

дейности: 

 - Оценяване на предприемаческите способности на младите хора; 

         - Предоставяне на обучение в областта на бизнес планирането и 

мениджмънта на проекти; 

          - Предлагане на по-нататъшно обучение в избраната бизнес сфера; 

          - Предоставяне  на съвети и информация за налични ресурси 

(информация за други обучаващи и консултантски организации и 

центрове, възможности за финансиране, стартиране на собствен бизнес, 

законова уредба и др.); 

          - Наблюдаване на целия процес от оценяването до разработването на 

собствени бизнес инициативи и даване на  предложения към институции и 

обучителни центрове за подобряване на подхода, визията, програмите и 

мерките в работата със студенти и безработни млади хора. 
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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.  

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. 

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: 15.01.2016 г. 

 2.Ангажиране на екип: юристи, психолози, социолози, лекари, 

криминалисти, социални работници- в помощ на Центъра и кабинета. 

Срок: 30.01.2016 г. 

 3.Финансово осигуряване на програмата на НЦСП и КРСНП чрез 

дарителска и спонсорска кампания. Срок: 15.02. 2016 г. 

 4.Подготовка на проекти пред Оперативни програми 

„Административен капацитет” и „Човешки ресурси” за реализиране на 

инициативи за справяне на студентите със социалната среда; 

 5.Преодоляване на проблемите на дискриминация и насилие в 

университетите; 
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 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. 2016 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 2016 г. 

 11.Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта 

на НЦСП и КРСНП и studentbg.org, в които да бъдат ангажирани 

специалисти психолози и социолози.  Срок: 01.09.2016 г. 

 12.Развитие на Европейска информационна база данни с 

възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно 

положение. Срок: 01.10.2016 г. 

 13.Отбелязване на 8 декември от българските студенти със 

специален концерт от студентски музикални и танцови групи. Срок: 

08.12.2016 г. 

 

 Бяха постигнати следните резултати:  

 

 1.Оптимизиране 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. Поддържане на преки контакти между нуждаещите се студенти и 

специалисти, които да им окажат компетентна помощ.   

 4. Създаване на полезни контакти, 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.   

 

 

3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Центърът се организира от Националното представителство на 

студентските съвети в Република България. 
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1. 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 16 декември 2016 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 32 университета. Броят на подадените 

кандидатури за Студент на годината е над 140. 

 

2. 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. 

Летният университет се проведе в края на месец август 2016 година в 

к.к. Албена. На събитието присъстват над 460 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.   

 

3. 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 2016 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.   

 

4. Национален конкурс „Носители на просвета” 
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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. Традиционно се провежда през месец май 

всяка година. В конкурса взеха участие 55 студенти от цялата страна. 

 

5. Национална кампания „Да изчистим България за 1 ден” 

Организацията се провежда от Студентските съвети и Националното 

представителство на студентските съвети в Република България, 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. 

Кампанията се проведе през май - юни 2016 година на територията 

на цялата страна. 420 563 души са се включили в инициативата. 

 

 

4. НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 

Центърът се организира от Студентско общество за компютърно 

изкуство. Дейността му се изразява в: 

1. Подготовка на проекти и събития за 2016- 2 проекта по Erasmus+ 

и 2 локални 

2. Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и кариерно развитие 

(целогодишна дейност), над 1700 човека общо лице в лице и 

онлайн. 

3. Обмяна на информация с други центрове и международни бази-

данни (целогодишна дейност).  

4. Обновяване на базите-данни и сървърите- закупуване и настройка 

на нови архивиращи сървъри. 
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5. Подготовка на международна конференция „Гарантиране на 

качеството на кариерното консултиране на младежи съвременната 

медийна грамотност”  

6. Подготовка на конференция „Гарантиране на качеството на 

кариерното консултиране на младежи съвременната медийна 

грамотност” 

7. Провеждане на конференцията- 50 участници кариерни 

консултанти и експерти, 45 от страната и 5 от чужбина. 

8. Дизайн и публикуване на ръководство на тема „Quality of youth 

career guidance and nowadays media literacy”, 500 бр. печатен 

вариант на английски и превод на български (в PDF). Общо 

сваляния от сайта, над 1100 пъти. 

9. Стартиране на разработването на нови онлайн инструменти за 

проверка на медийната грамотност на консултанти в младежки 

центрове.  

 

 

5. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА И СЪВРЕМЕННИ  

МЕДИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Центърът се организира от Студентско общество за компютърно 

изкуство. Дейността му се изразява в: 

1. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и 

съвременни медии (целогодишна дейност)- над 800 консултирани 

онлайн и лице в лице. 

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). 

3. Стартиране на подготовката на традиционния международен 

фестивал за компютърни изкуства „Компютърно пространство” 

(28 издания до момента), computerspace.org. Стартиране на 

конкурсната част и набирането на проекти.  

4. Разработване на 6 онлайн приложения (тестове и игри) за тестване 

на консултанти от младежки кариерни центрове на тема 

„съвременна медийна грамотност и използване на ICT”. Тестовете 

и игрите ще бъдат съобразени с препоръките на EC за модулно 

обучение и ECVET точковата система за придобити знания, 

умения и компетенции. Свалени от над 600 потребители. 

5. Тестване и локализиране на приложенията.  

6. Международен форум за компютърни изкуства „Компютърно 

пространство” (28 издание), computerspace.org . Форумът има 

конкурсна и фестивална част и е най-голямото събитие за 



20 

 

компютърни изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа. 

Посетители и участници- 2521 от които чуждестранни- 46. 

7. Поддръжка и актуализиране на сайтове с методологични 

материали за консултанти, като qycguidance.org и др. Посетители- 

над 2300. 

8. Поддръжка и актуализиране на бази-данни за оценка на 

самоподготовката по уеб-дизайн и компютърна анимация, create-

validate.org. Посетители- над 2100. 

 

 

6. ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО  

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Центърът се организира от Академичното дружество за 

международно развитие. Дейността му се изразява в: 

1. Информационна среща за представяне на ползите от компостирането 

на биоразградими отпадъци. Представяне на международен опит и 

добри практики на младежи, студенти, академичен състав ноември 

2016 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. Участие в проведеното Международно изложение „Образование без 

граници” на студенти в периода 11-13 март 2016 г. – над 100 

участника. 

Резултати: „Образование без граници“ е уникална експозиция не 

само за региона, но и в световен мащаб. Форумът събира на едно място 

представители на средното и висшето образование от цял свят и 

традиционно генерира актуална информация и публичност за всички 

участващи страни. Сред основните участници, които привлякоха 

вниманието, е известният като “люлка на китайската електронната 

промишленост“ Университетът за електронни науки и технологии на 

Китай, както и образователните министерства на Руската федерация и 

Кипър, които предоставиха различни стипендиантски възможности. На 

изложението участваха много български училища и университети, което 

гарантира на всички млади хора огромен избор на неподозирани 

възможности за обучение и реализация в България или чужбина. 

Предоставена бе подробна информация относно специалности, стойност на 

такси за обучение, възможности за разсрочено плащане, условия за 

настаняване, възможности за стипендии и др. 

3. Международна Кампания за намаляване на отпадъците, 

рециклирането и повторната им употреба – февруари – юни, 
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септември – декември 2016 г., участници – младежи, студенти, 

публична администрация и други заинтересовани страни от 

България, Румъния, Турция. 

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, 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. 

 

 

7. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 

ИКОНОМИСТИ 

 

Центърът се организира от Националното студентско сдружение за 

образователен обмен АИЕСЕК - България. 

През 2016 година, чрез AIESEC в България 184 млади хора развиха 

лидерските си качества, като завършиха своя междукултурен обмен в 

страната или чужбина. Анкетата “Net Promoter Score” показва, че младите 

хора, избрали да се развиват с AIESEC в България, оценяват опита си с 8.3 

от 10 пункта, като 83,3% от тях биха препоръчали междукултурния обмен 

с AIESEC на приятели. 

- Пристигащи доброволци в България – одобрени 135, реализирани 

113, завършили 123 

- Заминаващи доброволци от България - одобрени 24, реализирани 24, 

завършили 27 

- Пристигащи професионални стажанти в България - одобрени 0, 

реализирани 0, завършили 1 

- Заминаващи професионални стажанти от България - одобрени 19, 

реализирани 17, завършили 33  

През 2016 година, AIESEC в България реализира две големи събития, 

с които ангажира повече от 500 млади човека, над 20 бизнес партньори, 5 

големи неправителствени организации, институции, както и 

правителствени и междуправителствени организации. 

Бизнесът в Действие, организиран за 11 година подред, цели да 

намали празнината между младите хора и бизнес средата посредством 

лекции, обучения, работилници, симулации и възможности. 

YouthSpeak Forum, организиран за първа година в България, 

представи пред младите какво са новите глобални цели за устойчиво 

развитие до 2030 година, кои са най-важните според младите хора в 

страната и как можем да предприемем действия относно тях. 
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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, като 

през 2016 година повече от 300 млади човека бяха част от организацията. 

Нашите членове и лидери получават обучения и развитие в организацията 

посредством обучителен цикъл специално изготвен, част от който са и 

конференциите на AIESEC, когато се спускат стратегии от глобалния 

офис, знания от националния и добри практики от локалните такива. Ето и 

конференциите, които посетихме и организирахме през 2016 година.  

- Международна конференция на председателите на AIESEC в света, 

Маракеш, Мароко, Февруари 2016, делегати >150, представители 2 

- Международна конференция за членове на AIESEC в Европа, 

Албена, България, Април 2016 делегати >300, представители 8 

- Национална конференция на AIESEC в България, София, България, 

Май 2016, делегати >100, представители 80 

- Международна конференция за председателите на AIESEC в Европа, 

Белград, Сърбия, Май 2016, делегати >60, представители 1 

- Международна конференция за членове на AIESEC в света, Варшава, 

Полша, Август 2016, делегати  >1000, представители 3 

- Национална конференция на AIESEC в България, София, България, 

Септември 2016 , делегати >80, представители 80 

- Международна конференция за членове на AIESEC в Европа, 

Ереван, Армения, Октомври 2016, делегати >300, представители 5 

- Национална конференция на AIESEC в Македония, Скопие, 

Македония, Ноември 2016, делегати >100, представители 1 

- Международна конференция за председатели на AIESEC в Европа, 

Виена, Австрия, Ноември 2016, делегати >60, представители 1 

Youth4GlobalGoals е глобална кампания на AIESEC, която цели да 

мобилизира всички млади хора по света, за да постигнем глобалните цели 

за устойчиво развитие до 2030 година. Кампанията беше въведена успешно 

в България в началото на 2016 година, с дългосрочен план за развитие. 

Организациите, които вече са запознати с кампанията в България са 

Дружеството за ООН в България, Заедно в час, Junior Chamber International, 

Junior Achievement, Национален Младежки Форум, Национално 

Представителство на Студентските Съвети, Президентството на Република 

България, както и стратегическите бизнес партньори на AIESEC в 

България.  
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8. АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Центърът се организира от Националната студентска конфедерация. 

В изпълнение на програмата за 2016 г. Академичният център за 

европейска интеграция осъществи следните дейности: 

1. Участие в публична дискусия за представяне на приоритетите на 

холандското председателство на ЕС”, София, 7 януари; 

2. Участие в публична дискусия по случай мониторинговия доклад 

на ЕК за България, София, 3 февруари; 

3. Участие в конференция за разширяването на ЕС в Белград, 25-26 

февруари; 

4. Участие в международен семинар в Атина, 18-20 март  ; 

5. Meждународен семинар за младежки и студентски лидери 

“Ев(р)олюция: Поколението”, София 10-17 април; 

6. Организиране на българска делегация за участие в годишната 

конференция на  Международното европейско движение, Хага 22-24 

април;  

7. Честване на Деня на Европа - 9 май; 

8. Участие в Европейското младежко събитие 2016, Страсбург, 20-21 

май; 

9. Отбелязване на Световния ден на околната среда, София, 5 юни; 

10. Участие в международна конференция по случай 70-та 

годишнина на Съюза на европейските федералисти, Страсбург, 10-12 юни; 

 

11. Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 

септември; 

12. Участие в международна конференция Кьолн, 4-5 ноември;   

13. Обучителен семинар за разработване на проекти по програма 

“Еразъм+", София, 19-20 ноември; 

14. Конференция „Дебат за Европа-към изграждане на обща 

европейска отбрана и европейска армия”, 5 декември; 

15. Честване на празника нa българските студенти 8 декември. 

Центърът е бил посетен за информация и консултации от  над 1200 

студенти и младежи и е изпратил 96 участници в международни семинари, 

конференции и обучителни курсове. 

 
 

9. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 

 

През 2016г.  Регионален Център на Балканите за Университетски 

Театър и Театър-Студия „Студентина” продължиха да развиват своята 

дейност в сферата на сценичните изкуства и по специално: танц, театър, 

музика, танц с огън, „object manipulation” и други.  
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Дългосрочен проект: Интензивно обучение на младите хора 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: 

1. Двудневен уъркшоп и седмична лаборатория с Александър 

Омелченко / Саша Додо (Русия). Той обучаваше младежите в 

комуникация с партньора в танца на различни нива,  в поддръжките 

създавахме мощна, подвижна,  динамична и устойчива структура и 

опора. 23-31 януари 2016г. 

2. Семинар „Травми и превенция от травми” с Георги Грозев, 

специалист кинезитерапевт с дългогодишна практика в подготовката 

и лечението на наши спортисти медалисти от различни дисциплини. 

21-ви февруари 2016 г. 

3. Втори семинар с Жоро Грозев „Анатомия и специфика на 

гръбначния стълб”, 19-ти март 2016 г. 

4. Семинар  - Контактна импровизация и Соматични техники за 

развитие на двигателната култура „ Изкуството на Контактната 

импровизация” с лектор Кристиан Апщенр (Австрия), 21-ви – 24-ти 

май 2016 г. 

5. Движенческа работилница с гост Екатерина Зорина /Русия/ -  

Соматични подходи за създаване на движенческа импровизация. 

Студентите имаха възможност да изследват по-детайлно нервната 

система, нейната структура и качества и достигане чрез нея до 

създаване на движенчески образ. Октомври 2016г. 

6. „Моментна композиция“ - Работилница за техниката „Instant 

Composition” -  , която бе провеждана веднъж месечно в активния 

танцово театрален сезон. Хореограф и педагог: Саша Кръстарска. 

7. И през тази година продължи ежеседмичното обучение на младежите 

в  Съвременно цирково изкуство - “Contemporary circus”: Те се 

обучаваха на изпълнения в областта на акробатиката, танца, 

контактното жонглиране, огнен пой и ветрила и др. 

8. Съботна движенческа лаборатория - Заниманията развиват 

физическата осъзнатост и внимание, нужни в интензивна обмяна на 

енергия между танцьорите в контактната импровизация. 

Танцуващите се научват да вярват в своята автентичната 

инстинктивна реакция на тялото в непривична ситуация. 

Преподавател: Георги Петков. 

9. Два пъти седмично, в активния сезон, продължиха да се 

осъществяват и репетициите и тренингите в областта на съвременния 

танц и контактната импровизация с преподаватели Петя Божинова и 

Ивайло Димитров. 
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Други дейности: 

- Стартиране на проекта за разширяване на танцовата общност и 

основаването на танцова компания, чието име променихме 

на“Бежайра“. Желанието ни е да развием сплотена танцова общност и 

да поставим основите на танцова компания, която да работи съвместно 

с музиканти и артисти от други изкуства, като един екип и под една 

шапка.  

- Заниманията в студията са единствената възможност в България за 

обучение и редовна практика на танцовата дисциплина – Контактна 

импровизация, която отдавна е придобила широка популярност и е 

навлязла като неотменна част от обучението по съвременен танц в 

танцовата общност в света. Такива часове се провеждат в „Студентина“ 

всеки понеделник, вторник, четвъртък и неделя. 

- Лаборатория и Представление ,,Солипсис,, -Членове на студията 

участваха в творческа лаборатория за Контактна импровизация и 

Физически театър със водещ Александър Омелченко / Саша Додо 

/Русия/. Работата в ателието беше разделена на три етапа по една 

седмица. Всеки от тях завърши с представление представено в театър 

Атом /София/. Първи етап  - м. Март  -  представление ,,Кестеновите 

градини,, втори етап - месец Юни - представление ,,Солипсис 1,, Трети 

етап -месец Октомври  - представление ,,Солипсис 2‘ 

- Участие в международен фестивал за съвременен танц Бодиграфик – гр. 

София, гр. Перник – Представлението „Паметта на тялото“ 

(„Bodymemory“), бе показано на сцена в рамките на фестивала. 

Студентите участваха в няколко танцови творчески ателиета, бе 

изработена презентация на резултатите от проведените ателиета. 

Септември 2016 г. 

- Ежеседмични танцово – музикални „джемове” в „Студентина” - “Джем” 

представлява отворена, експериментална форма за спонтанно съвместно 

творчество, като в контактната импровизация, така и в музиката. Заедно 

работят младежи танцьори и музиканти. По традиция такива джемове се 

провеждат всеки четвъртък в “Студентина”. 

- Участие в международни и вътрешни фестивали: -  Шантамбала, 

/Одеса,Украйна/. През месец Юли 2016г. Ивайло Димитров 

дългогодишен член на Студията, бе поканен да преподава на 

престижния фестивал за контактна импровизация. Младежите 

занимаващи се със съвременен цирк участваха с представлението 

„Барбароните“ във фестивалите „Седмицата на детето край морето“, 

„Беглика“, "Лятна случка" и "Wake-ъп". 

- И през 2016 продължиха и регулярните репетиции за създаване на 

интерактивно представление със авторско заглавие ,, Бах през погледа 

на 4х4“. Представлението  синтезира мултимедия, съвременен танц и 

физически театър изследвайки принципите на движение на човешкото 
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тяло в практиката  на ТайЧи. Проектът бе одобрен за субсидиране  с  

Договор No-РД11-06-91/25.06.2014 по програма към Министерството на 

Културата за  проекти на независими организации. Представлението ще 

бъде показано през 2017 г. 

- В „Студентина бе реализирано и представлението ,, Пчелите на моето 

несъвършенство,,  То бе резултат от работата в класовете по Контактна 

импровизация и Театър на движението,  Пърформансът използва 

изразните средства на Контактна импровизация, Боди Майнд сентеринг. 

Перформансът бе представен в студията – Април 2016. 

- Проект: Love – бе представление в сферата на съвременното цирково 

изкуство. В резултат на шест седмичен работен процес бе изиграно 

представление, което включва различни артистични, движенчески, 

музикални и циркови техники. Представлението се състоя на 14 

февруари в театър-студия „Студентина“. Това бе стартов проект на 

двама артисти с поглед към съвременните перформативни изкуства. 

Участващи: Дарио Табаков, Виктор Теофилов 

- Продължава развитието на проекта: работилница за групово свирене на 

барабани „Самбанда“. В него всяка сряда младежите се учат да свирят 

различни ритми, да усещат ритъма и да координират движенията си с 

него и помежду си. Обучението вече е в етап, при който участниците 

могат да свирят, да държат ритъма и да са основна част от барабанен 

оркестър. 

- Започна и подготовка на поредния проект за младежки обмен за който 

студията ще кандидатства за финансиране по програма „Еразъм +“ на 

Европейската Комисия. Бяха проведени дейности за синхронизиране на 

проекта с Държавна Агенция по Бежанците, община Сливница и 

Софийска община.  

- Бяха изпратени двама доброволци по програма „Еразмус +“ на 

Европейската комисия, като продължение на ежегодно подаваните 

проекти по досегашната програма: Европейска Доброволческа Служба с 

референтен номер : BG13 / A2 / 429 / R2. 

 

 

10. АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 

 

- 6 Април -  Юбилеен концерт по случай 90-годишнината на   

Иван   Тодоров -  Музикален театър, гр. София; 

- 20-28 Август - Международно турне – участие в различни 

градове в       Полша; 

- 22-26 Септември – Участие в Балканска фолклорна 

конференция проведена в Сърбия; 

- 15 Октомври - Участие на официално събитие в гр. София; 
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- 17-20 Ноември - Провеждане на репетиционен процес в сбит 

график и   постоянни репетиции в рамките на деня – гр. 

Банско; 

- 26 Ноември - Юбилеен концерт в памет на Стефан Кънев по 

случай 85 години от рождението на композитора – Театър 

„Сълза и смях“, гр. София; 

- 8 Декември - Отбелязване на Студентския празник в 

Национален студентски дом, гр. София; 

- 9 Декември - Юбилейни празници „25 години с Нестия“ – зала 

„Универсиада“, гр. София; 

- 16 Декември - Церемония по награждаване на финалистите в 

конкурса „Студент на годината“ – аулата на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“; 

- 17-18 Декември  Концерти на детски танцов ансамбъл 

„Еремия“ – „Облечени в българското“ – Културен дом 

„Искър“, гр. София. 

 

 

11.АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 

 

През 2016 г. Академичен хор “Ангел Манолов” е избран за лице на 

“Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в 

Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО”, и взе участие в следните 

изяви:. 

- 22.01.2016 Участие в концерт „Нова българска музика”, Зала 

„България”, София 

- 08.05.2016 Участие в 1-я Международен великденски хоров 

фестивал, организиран от Ордена на Рицарите Тамплиери на 

Йерусалим  Велик Приорат България (OSMTH Grand Priory of 

Bulgaria) и Classic FM, Зала „България”, София  

- 28.05.2016 Съвместен концерт със Смесен хор на Съвета на 

Атина, Гърция, АУЛА на СУ „Св. Климент Охридски”, София 

- 16-21.06.2016 Участие в I-я Международен фолклорен 

фестивал за музика и танци "Perkhuli", Тбилиси, Грузия 

- 18.06.2016 Kонцерт в Тбилиси, Грузия, организиран от 

Посолството на Република България в Грузия и 

Министерството на културата и опазване на паметниците на 

Грузия 

- 21-22.06.2016 Концерти в Ереван, Армения, организирани 

от Посолството на Република България в Република Армения и 

Министерството на културата на Република Армения 
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- 12.09.2016 Самостоятелен концерт в Крагуевац, Сърбия – по 

покана на Фондация „Стефан Мокрянец” и в изпълнение на 

ангажимент като представително лице на ЮНЕСКО 

- 13.09.2016 Самостоятелен концерт в церемонията по 

закриване на Международния хоров конкурс „Стефан 

Мокрянец” – Неготин, Сърбия – по регламент, като победител 

в категория „Смесени хорове” в изданието на конкурса през 

2015 г. 

- 16.09.2016 Концертно участие по случай 25 г. катедра 

„Ортодонтия“ към Медицински Университет – София, хотел 

„Шератон”, София 

- 16.10.2016 Концертно участие по случай 80-годишния юбилей 

на Стоян Бабеков, Зала „Филип Кутев“, Съюз на 

композиторите, София 

- 20-21.11.2016 Участие в Международен хоров фестивал – 

Атина, Гърция 

- 1.12.2016 Участие в XII Международен хоров фестивал на 

студентските хорове – Благоевград, България 

- 5.12.2016 Участие в XII Международен хоров фестивал на 

студентските хорове – концерт по случай 1100 г. от смъртта на 

Св. Климент Охридски, Българско национално радио, София, 

България 

- 8 Декември - Отбелязване на Студентския празник в 

Национален студентски дом, гр. София. 

 

 

 

 

IV. 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 четири предложения за решения, които са от 

компетенциите на министъра на образованието и науката: 
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ПЪРВО:  а/ От началото на 2017 г. НСД да бъде включен в 

постоянния списък с обекти на МОН, за които се планират ремонтни 

дейности; 

б/ През 2017 г. от държавния бюджет да се предоставят еднократно 

целеви средства за авариен ремонт на покрива на сградата; 

в/ Считано от 2017 г. да се планира и предоставя на НСД редовно 

ежегодна субсидия от държавния бюджет за най-неотложните текущи 

ремонти по сградата; 

г/ Да се възложи на дирекция „Държавна собственост и обществени 

поръчки“ да извърши експертна оценка и да направи количествено-

стойностна сметка за работите по възстановяване на изгорялата част от 

сградата на НСД (малка и голяма театрална сцена). 

 

 ВТОРО:  Да бъде разрешено за 2017 г. еднократно закупуване чрез 

субсидия от държавния бюджет на дълготрайни материални активи (в т.ч. 

два сървъра) за локална компютърна мрежа на НСД и за поддържане на 

Национален студентски интернет портал, респективно да бъде включена 

институцията и в съответния списък и лимит на МОН. 

 

 ТРЕТО: а/ Да се запази числеността на персонала на НСД от 4 

(четири) щатни бройки, като считано от 2017 г. чрез субсидия от 

държавния бюджет и повишаване на лимита средната заплата на 

институцията да се изравни с обявената от НСИ средна заплата за сектор 

„Държавно управление“; 

 б/ Да се отпусне ежегодна субсидия от държавния бюджет и лимит за 

наемане при необходимост по граждански договори на допълнителни 

специалисти в НСД: юрист, инженер по ВиК инсталации, инженер по 

ел.инсталации и експерт по локални компютърни мрежи; 

 в/ Да се уреди нормативно възможността за отпускане от МОН за 

сметка на бюджета на оборотни средства за второстепенните 

разпоредители с бюджет, при условие че кандидатстват и участват в 

проекти по съществуващите европейски програми. 

 

 ЧЕТВЪРТО:  Да се разработи съвместно с националните студентски 

организации и да се представи за утвърждаване актуализиран проект на 

„Правилник за устройството и дейността на НСД“, регламентиращ новите 

реалности в развитието и демократизацията на управлението на 

институцията. 

 

 

Приложение 1 - Сертификат за качество на управление на            

          институцията в съответствие със стандарт  ISO 9001:2015 

 


