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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. 

 
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.). 

 
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. 

 
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 82 години Студентският дом съществува като уникална 

институция, която способства за удовлетворяването на образователните, 
културни и научни потребности на българските студенти чрез дейности, 
развивани извън територията на университетите и в извънучебно време.  

 
 

*   *   * 
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През 2014 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; 
- Регионалният 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 2015 г. тази дейност да се развива 
приоритетно. 

 
 
 
 
 

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. Цитираният 
доклад уличава бившия директор на НСД Богдана Костова в поредица от 
документни престъпления и присвоявания в особено големи размери.  

 
Одитният доклад е изпратен по компетентност на Софийската районна 

прокуратура (СРП) с изх. № 0104-169/01.04.2014 г. на МОН, както и на 
Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) с изх. № 03-211/ 
02.04.2014 г. на МОН. По разпореждане на СРП, в Първо РПУ-София 
продължава предварителното производство по сигнала на МОН. АДФИ 
извърши през м.септември 2014 г. финансова инспекция на НСД, която 
приключи със съставяне на акт за административно нарушение на бившия 
директор Богдана Костова.  
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След като се запознава с доклада на дирекция „Вътрешен одит“ на 
МОН, министърът на образованието и науката освобождава Богдана Костова 
от длъжността директор на НСД на 22.04.2014 г.  

 
Националните студентски организации предлагат писмено на 

министъра на образованието и науката кандидатурата на Николай Иванов за 
директор на НСД. Министърът приема тази кандидатура и той е назначен на 
09.05.2014 г. С встъпването си в длъжност, новият директор извършва 
преглед на състоянието на сградата, задълженията към трети лица, 
състоянието на деловодния и счетоводния архив и нормативната уредба и 
докладва писмено на ръководството на МОН за приетите мерки. 

 
 

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 помещения на IV и V етаж, 
електроинсталациите се мокрят и съществува реална опасност от токови 
удари и пожари. 
 

Това състояние е констатирано и 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 множество проблеми - изкъртени стени, 
крайно износени подови настилки, счупени огледала и репетиционни 
съоръжения. 

 
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 ремонт 

на сградата - за поставяне на алуминиева дограма и за подмяна на 
радиаторите на парната инсталация. Благодарение на това съдействие, 
използваната част от сградата все пак осигурява необходимите условия за 
продължаването на успешната работа на центровете, поддържани от 
националните студентски организации. 
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До момента не е правена статистика за това колко студенти посещават 

ежедневно сградата на НСД и участват в дейностите развивани там. За 2015 г. 
се предвижда провеждане на изследване на посещаемостта, като един от 
важните индикатори за успешна работа на институцията. 

 
 През м. декември 2014 г. за сметка на преизпълнението на собствените 
приходи на НСД бе извършен малък авариен ремонт на най-разбитите части 
на входната площадка откъм площад “Народно Събрание“ и на стълбищната 
клетка до II и III етаж. Уместно е такъв подход да се използва и занапред. 

 
 Посочените проблеми по сградата са трупани от дълги години. За 
тяхното решаване са необходими много сериозни средства, с които нито 
министерството, нито НСД  разполага в момента. За 2015 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; 

- министърът на образованието и науката да предоставя на НСД 
редовно ежегодно минимални средства за капиталови разходи, с помощта на 
които на части (модули) да се завършат най-неотложните ремонти. 
 

 
2. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ 

 
Новоназначеният през м. май 2014 г. директор на НСД  приема 

управлението на институцията при вписани в счетоводната система общи 
парични задължения към трети лица, възлизащи на 78 163.66 лв. Големите 
финансови задължения, заедно с фактическото състояние на постоянна 
ликвидна криза и трайна неплатежоспособност на НСД са пряк резултат на 
лошото управление на бившия директор. При тези наследени финансови 
условия се наложи да бъде извършено рязко съкращаване на разходите и да 
бъдат предприети спешни действия за генериране на нови законосъобразни 
приходи. 

 
Проведени са два търга по Закона за държавната собственост - за 

отдаване под наем на площ за базова станция и за рекламни пана. В резултат 
на двата търга приходите от наеми за цитираните площи са увеличени от 
2400 лв. месечно (до м. юли) на 4300 лв. месечно (считано от 1 август). 

 
Проведена е една процедура по Закона за обществените поръчки - за 

охрана на сградата на НСД. Преди провеждането й бе прекратено действието 
на договора с охранителната фирма „Спартак Секюрити“ АД, сключен през 
2009 г. за срок от една година и неправомерно (без провеждане на 
предвидените от закона процедури) действал до втората половина на 2014 г. 
В резултат на проведената процедура заплащането за охрана на сградата е 
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понижено от 2600 лв. месечно (до м. юли) на 2298 лв. месечно (считано от 1 
август). 

 
Привлечен на работа по граждански договор е нов счетоводител на 

НСД - пенсионер, който има дългогодишен опит в бюджетното счетоводство. 
Осигурено е редовното издължаване на всички счетоводни справки, 
изискуеми от звената на МОН, възстановена е финансовата и бюджетната 
дисциплина. 

 
До 2014 г. включително дейността на НСД не е била експлицитно 

планирана в годишните бюджети на министерството. За 2015 г. бе дадено 
предложение НСД да бъде 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“. 

 
Дейността на НСД се осъществява на основата на самофинансиране, за 

сметка на собствени приходи от отдаване под наем на части от сградата. 
Самофинансирането допринася за текуща издръжка на институцията, 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-важния системен въпрос, отнасящ се пряко до 
бъдещето на институцията. Моментната структура на приходите на НСД е 
потенциално неблагоприятна - близо 2/3 от тях идват само от един 
приходоизточник, свързан с отдаване под наем на сутеренно помещение за 
дискотека. 

 
От директора на НСД бе направено предложение за отдаване на 

допълнителна обособена част от сградата под наем, което не бе одобрено от 
ръководството 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. Би 
било уместно това предложение да се преразгледа, с цел да се осигури и 
текущата издръжка на планирания по-голям обем дейности за 2015 г.  

 
Като краен резултат на предприетия комплекс от мерки за подобряване 

на финансовото управление, към м. декември 2014 г. са покрити всички 
задължения към доставчиците на обществени услуги и няма налични 
задължения към нововъзникнали доставчици. Счетоводно към 31.12.2014 г. 
се водят задължения към трети лица от минали периоди, които задължения не 
са потърсени досега и са налице всички основания те да бъдат считани за 
фиктивни (т.е. задължения за неоказвани услуги, вписвани в счетоводната 
система единствено с цел последващо облагодетелстване на бившия 
директор).  
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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 дни, което създава 
неудобства и усложнява функционирането на институцията. Поради 
тромавите механизми на министерството на два пъти през 2014 г. от НСД 
бяха забавени плащания на данъчни дебити по Закона за данък върху 
добавената стойност. Тези забавяния за радост не бяха санкционирани от 
данъчната служба. Не е нормално обаче управлението непрекъснато да 
разчита на късмет, затова е уместно финансовите системи на МОН да бъдат 
оптимизирани за значително по-бързо действие. 

 
Като цяло бюджетният план за приходите на НСД за 2014 г. (200 000 

лв.) е преизпълнен с 15.6%, като общо за годината са събрани приходи от 
231 530 лв. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 
 
Във връзка с развитието на дейността за 2015 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. 
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 най-
съществените дейности за развитието на държавната политика в полза на 
студентите. 

 
Числеността на персонала на НСД е 4 (четири) щатни бройки. Предлага 

се тази численост да се запази и през 2015 г., тъй като е равна на санитарния 
минимум щатове за административна структура - второстепенен 
разпоредител с бюджет. Средната брутна заплата в НСД (714 лв.) обаче е с 
36% по-ниска от обявената от НСИ средна брутна заплата за сектор 
„Държавно управление“ (973 лв.), което прави работата в екипа на НСД 
непривлекателна. Необходимо е преразглеждане на този проблем от 
ръководството на МОН, с цел неговото решаване чрез ликвидиране на 
диспропорцията. 

 
По мнение на националните студентски организации нормативната 

уредба за дейността на НСД е остаряла и практически не се прилага. 
Устройственият правилник не е бил спазван години наред от бившия 
директор, като на министъра на образованието и науката не е бил предлаган 
състав на Съвет, предвидения в Правилника за устройството и дейността на 
НСД. При управлението на Богдана Костова диалогът със студентите и с 
техните организации беше фактически прекратен изцяло. 
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След серия от консултации с националните студентски организации, 

окончателният проект на нов Правилник за устройството и дейността на НСД 
бе внесен в МОН  с вх. № 0712-13/09.07.2014 г.  Дирекция „Правна“ обаче 
формира  становище, че нов правилник изобщо не е необходим. С което 
процесът за обновление на нормативната уредба на НСД засега е 
преустановен.  

 
Въпреки несъвършенствата на досегашния Правилник, разпоредбите му 

се изпълняват. Назначен е предвидения в правилника Експертен съвет, а по 
предложение на директора на НСД министърът на образованието и науката 
назначи през м.януари 2015 г. със своя заповед и Съвет на НСД. 

 
При встъпването в длъжност на новия директор на НСД бе 

констатирана липса на важни документи от учрежденския архив – входяща и 
изходяща кореспонденция за минали години, както и почти всички 
счетоводни документи за периода 2009 - 2013 г. Не бяха открити 
възлагателни писма, технически спецификации, приемо-предавателни 
протоколи  и договори за задължения на НСД към трети лица. Липсват 
договорите, сключени  с охранителната фирма  и с фирмата за хигиенизиране 
на сградата. Липсва и договорът за наем  с клуб „Ревю”, който е най-големият 
източник на приходи за НСД. Бившият директор Богдана Костова, 
използвайки правото си на административен достъп беше изтрила и цялата 
съдържателна част на сайта на НСД www.studenthouse.bg 

 
Със заповед № РД-04/10.05.2014 г. бе създаден единен регистър на 

договорите, сключени от НСД с външни контрагенти. Това няма да 
възстанови архива, но създава необходимия ред занапред. Със съдействието 
на интернет-доставчика „Суперхостинг БГ” е възстановен изцяло сайтът на 
НСД. 

 
Предприетите от настоящия директор на НСД мерки в периода май-

декември 2014 г. целят финансово стабилизиране, договорно-правна яснота и 
прозрачност в управлението на институцията. Тези усилия се ползват с 
пълната подкрепа на всички национални студентски организации. 

 
 
 
 
 

III. ДЕЙНОСТИ НА НСД 
 
 
Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори за 

съвместна дейност с националните студентски организации. На основата на 
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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. 

 
Новите договори с националните студентски организации са 

двустранно подписани в края на м.декември 2014 г., и НСД навлиза в 2015 г.  
с оформена действаща нова договорно-правна рамка за съвместните 
дейности. 

 
В НСД функционират 11 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 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), съвместно със 
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”. 

 
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. 

 
През 2014 г. в рамките на центъра се разви дейността по създадения в 

предходния период проект -  „Младежки център за оценяване и 
консултации“. Центърът работи чрез консултационен кабинет за студенти и 
млади безработни и чрез предоставяне на безплатен достъп до ключови бази 
данни. 
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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 
КАБИНЕТ ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ  

В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
 
През 2014 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. Повишаване на осведомеността на студентите и подпомагане на 
участието им по темата на Европейската година на гражданите 2014 г.; 
 5. Създаване на информационни бази данни и продукти, подпомагащи 
студенти в неравностойно положение, жертва на насилие, проституция, 
незаконни религиозни движения. 
 
 Постигнати резултати през  2014 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. 

 
 

3. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Центърът е организиран от Националното представителство на 

студентските съвети (НПСС), и през 2014 г. извърши богата и ползотворна 
дейност, основана на приоритетите на организацията. 

 
Национален приз „Студент на годината“. Конкурсът има за цел да 

отличи най-изявените студени и докторанти, обучаващи се във висшите 
училища в страната и да популяризира техните постижения сред българската 
общественост. Участваха студенти от 35 университета. Форумът се реализира 
в началото на декември през 2014 година в гр. София. Броят на подадените 
кандидатури за „Студент на годината“ е над 200. За студент на годината бе 
избран Владислав Харалампиев - IV курс, специалност „Компютърни науки“ 
от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Издаване на „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и 

стратегии във висшето образование, науката и иновациите“. Към НПСС се 
създаде Национален център за изследване на висшето образование и науката. 
Целта на центъра е като се следва примера на най-успешните академични 
spin-off проекти в Европа и по света, да стартира със създаването на 
вътрешно-организационно звено, обезпечаващо с аналитична информация 
политиките на НПСС и неговите институционални партньори в сферата на 
висшето образование, науката и иновациите. Очаква се впоследствие 

13 
 



Центърът да се утвърди в национален и международен план, задълбочавайки 
практически-приложния характер на изследванията в организации от 
държавния, частния и неправителствен сектор. Центърът стъпи на успешния 
опит, придобит от провеждането на първото по рода си изследване на 
участието на българските висши училища в иновационното планиране на 
страната за периода 2014-2020 г. Самото изследване е в основата на 
изданието „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и стратегии във 
висшето образование, науката и иновациите“, с която стартира своята 
дейност новосъздаденото звено и е добре прието от представителите на 
Европейската комисия, отговорни за реализацията на политиките за развитие 
на образованието, науката и иновациите в рамките на кохезионната политика 
на ЕС. Изданието беше представено през м. декември, а реализацията на 
изданието е благодарение на финансовата подкрепа на НСД, Лабораторията 
по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас 
и Военното издателство. 

 
Национален конкурс „Носители на просвета“ 2014 г. Конкурсът се 

провежда за пръв път през 2013 г. от НПСС по случай навършването на 200 
години от първото честване на празника на делото на светите братя Кирил и 
Методий. Развитието на културата, образованието и науката са истинските 
носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдещето на България. И 
всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, 
отличават и насърчават. Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира 
именно 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. Награди са връчени в 4 категории: категория 
„Снимка“,  категория „Кратко есе", категория „Те – носителите на просвета 
2014", категория „Аз – носител на просвета 2014". 

 
 
4. НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН И КАРИЕРЕН 

ЦЕНТЪР 
 
Центърът е организиран от Студентското общество за компютърно 

изкуство. 
 
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 
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  По-важни реализирани проекти през 2014 са: 
 
1. Поддържане на онлайн база-данни с младежки ресурси в 

Интернет – информация за работа, обучение, младежки пътувания и 
настаняване, обмени, възможности за финансиране на проекти; 

2. Представителна Eurodesk точка и връзка с базите-данни на 
Eurodesk (най-голямата мрежа в Европа с т.нар. младежки ресурси и 
информация). Евродеск се е родил през март 1990 година като малък 
регионален проект, който да подпомага дейността на младежките работници 
в Англия. Първоначалната идея е била много проста – да се събере на едно 
място цялата европейска информация, засягаща младежите и да бъде тя 
представяна на разбираем език пред тях. През ноември 1994 година 
Европейската комисия, която съфинасираше развитието на Евродеск, 
организира  презентация на Евродеск модела пред шест министри от други 
държави-членки. Резултатът от тази среща бе пилотен проект, които да 
проучи възможността дали Евродеск моделът е достатъчно гъвкав, за да бъде 
приложен и в други държави, освен Великобритания. Сега Евродеск 
функционира в 33 страни; 

3. Поддържане на онлайн база-данни и инструменти за кариерно 
развитие - тестове, игри и други оценъчни инструменти. Сред инструментите 
са такива за самооценка и оценка, някои от които под формата на 
компютърни игри. 

 
 

5. НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ ЦЕНТЪР 
 

Целта на центъра, организиран от Студентското общество за 
компютърно изкуство е развитието на хардуерните и софтуерни ресурси на 
мрежата, сървърите и базите данни в НСД, както и поддръжка на 
многобройните сайтове на различни студентски проекти по образователни, 
научни или културни програми. Центърът предоставя и консултации по 
разработка на сайтове и бази данни по различни проекти на студентските 
организации, както и различни информационни услуги. Интернет центърът е 
създаден още през 1996г. и един от първите центрове в България, предлагащи 
достъп до Интернет.  

 
Целевата група са лидери на студентски организации, младежки 

работници, ръководещи проекти, както и студенти, желаещи да ползват 
Интернет ресурси.   

 
По-важни реализирани проекти през 2014 са: 
 
1. Поддръжка на мрежата, сървърите, рутерите, модемите, базите 

данни и онлайн архивите по проекти. Това е целогодишна задача, като през 
2014 бе обновено част от оборудването и софтуера, както и бяха предприети 
мерки по архивирането и сигурността на качените проекти и бази данни; 
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2. Разработване на мобилно приложение „Невидимата Сердика” с 
образователна информация за обектите на древна Сердика и връзка с 
електронните каталози на библиотеки, с цел популяризиране на книгите и 
библиотеките.  „Невидимата Сердика“ (invisibleserdica.org) е безплатно 
приложение за мобилни телефони, което дава възможност на потребителите 
да научат повече за скритите и най-впечатляващи исторически и 
архитектурни обекти в София, столицата на България, посредством 
изображения, видео материали, 3D модели, интересни истории и легенди за 
подбраните обекти, различни от стандартната информация в пътеводителите. 
Приложението „Невидимата Сердика“ може да е полезно не само за 
ползвателите на НАБИС каталога (има връзка към електронните каталози на 
библиотеки) и библиофилите, но и за туристи и посетители на София, както и 
за ученици, студенти и преподаватели. 

 
 

6. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 
 
Целта на центъра, организиран от Студентското общество за 

компютърно изкуство е издаването на информационни образователни 
материали за извънучилищно обучение- ръководства, онлайн материали и др.  

 
Целевата група са студенти и младежи, търсещи професионална 

реализация, както и преподаватели и консултанти.  
 
По-важни реализирани проекти през 2014 са: 
 
1. Развитие на обучителни материали за гарантиране на качеството 

на младежкото кариерно консултиране (Quality Assurance Tools). 
Осъвременяване на индикаторите и модела на качеството. Материалите са 
полезни за ръководители и консултанти от университетските и младежки 
кариерни центрове.   

 
Ресурсният център, част от Виртуалния център за гарантиране на 

качеството, се състои от две основни секции.  
Първата е посветена на продуктите на проекта и включва:  
- Ръководства , които да подпомагат и подсигуряват гарантиране на 

качеството при кариерното консултиране на младежи, включвайки и работата 
с младежи в неравностойно положение; 

- Добри практики за прилагането на гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи - от България, Ирландия и 
Обединеното кралство;  

- Основни таблици за гарантиране на качеството; Индикатори за 
качеството, Матрица за измерването на индикаторите; Елементи на  
гарантиране на  качеството  при кариерното  консултиране на  младежи; 

- Проучване за съществуващите индикатори за качество при кариерното 
консултиране на младежи; 
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- Доклади върху разработването и измерването на индикаторите за 
качество;  

 - Ресурси за консултирането на младежи в неравностойно положение; 
 Втората секция предоставя някои външни ресурси (external resources) 
както и полезни документи за гарантиране на качеството при кариерното 
консултиране на младежи. 

 
2. Създаване на ръководство (в сферата на професионалното 

обучение и допълнителна квалификация на младежи) за дизайн на подвързии 
на книги, албуми и бележници, както и за опазване на книжното ни 
наследство - основи на реставрацията на хартия, фотографии и др. 
Ръководството може да бъде полезно на млади предприемачи, дизайнери, 
реставратори, библиотекари, студенти в съответните специалности и др. 

 
 

7. ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНО ИЗКУСТВО 
 
Центърът е организиран от Студентското общество за компютърно 

изкуство. 
 
Целта на центъра е подпомагането на студентски и младежки проекти в 

областта на компютърната графика, анимация,  електронна музика, уеб-
изкуство 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 2014 са: 
1. Международен форум за компютърни изкуства (26 издания до 

момента), www.computerspace.org. Форумът е най-голямото и престижно 
събитие в областта  на компютърните изкуства в Югоизточна Европа. Има 
конкурсна и фестивална част.  Конкурсната част започва от началото на 
годината, а фестивалната се провежда през октомври. Редица изложби, 
семинари, презентации, прожекции на филми и образователни събития са 
насочени към студенти, докторанти и младежи. „Компютърно Пространство” 
е некомерсиален, международен фестивал за компютърни изкуства.  

С всяка изминала година фестивалът придобива все по-голяма 
популярност. С 25 поредни издания зад гърба си и над 10 000 участника 
(били те фирми, студия или индивидуални участници) от различни страни от 
целия свят, днес „Компютърно Пространство” е едно от най-големите и 
значими събития за компютърни изкуства в Югоизточна Европа. 

2. Изложба по компютърна графика и анимация на студенти и 
ученици. Традиционно, всяка година се организира изложба с раздели 2D и 
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3D графика, където се показват постижения на студенти и ученици от 
специалности графичен дизайн, печатен дизайн, потребителски интерфейси, 
кино и телевизия, мултимедия и др. 

3. Подпомагане на проекти на студенти по 3D визуализации. 
 
 

8. ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 
Центърът е организиран  от Академичното дружество за международно 

развитие и през 2014 г. проведе следните дейности, инициативи и проекти: 
 
1. Център за международно студентско сътрудничество (ЦМСС) в 

партньорство с Регионален екологичен център Молдова, Център за 
екологични съвети Галац, Румъния и Сдружение „Европа и Ние“ проведоха 
кампания за намаляване на отпадъците, рециклирането и повторната им 
употреба. 

Дейности:  
- Обучение на студенти на тема управление на ТБО в Молдова на 03 и 

04.02.2014 – 10 български, 10 румънски и 20 молдовски участника; 
- Информационни дни „Как да събираме разделно“ в окръг Галац на 17, 

18 и 19.02.2014 – 10 български, 50 румънски и 10 молдовски участника; 
- Информационни дни „Как да събираме раздлено“ в област Бургас на 

24, 25 и 26.02.2014 – 50 български, 10 румънски и 10 молдовски участника. 
Резултати от кампанията: Повишена информираността относно 

възможностите и потенциала за използване на твърдите битови отпадъци и 
ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки, рециклирането и 
повторната им употреба, почистени нерегламентирани сметища, намалени 
количества отпадъци, развит и подобрен международен обмен и 
сътрудничество. 

 
2. ЦМСС в партньорство със Сдружение „Европа и Ние“ и 

Селскостопанска камара Пънархисар, Турция проведоха кампания, насочена 
към ученици, студенти, други заинтересовани представители на обществото, 
имаща за цел да представи ползите от компостирането на органични 
продукти. 

Дейности:  
- Семинар на тема "Опазване на околната среда, устойчиво управление 

на отпадъците и борба срещу изменението на климата чрез компостиране на 
селскостопански отпадъци" - на 08,09,10.10.2014 г. в гр. Поморие, 10 турски и 
15 български участника; 

- Организиране на информационни дни в България - на 07,09,10.10.2014 
г. в община Поморие - 320 български и 20 турски участника; 

- Организиране на информационни дни в Турция - на 13,19,20.12.2014 г. 
- 190 турски и 10 български участника. 

Резултати: Повишена обществената информираност относно 
компостирането; Намаляване количествата генерирани отпадъци, повишаване 
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на повторната употреба на органичните отпадъци, развит и подобрен 
международен обмен и сътрудничество. 

 
3. ЦМСС в партньорство с DAYKO – Фондация за опазване на 

природата, Турция - Кампания за опазване на биоразнообразието и 
съхраняване на естествените местообитания, насочена към студенти, 
младежи, други заинтересовани представители на обществото. 

Дейности:  
- Организиране на “зелени” дейности в планината в Турция - 16 – 

19.10.2014, 20 български студенти и младежи, 20 турски студенти и младежи; 
- Организиране на “зелени” дейности в планината в България - 6 – 

9.11.2014, 20 български и 20 турски участника; 
- Провеждане на съвместен българо-турски уъркшоп в Турция - 20, 

21.11.2014, 10 български  и 10 турски участника; 
- Провеждане на съвместен уъркшоп „Странджа – позната и непозната“ 

в България - 21, 22.10.2014, 10 български и 10 турски участника. 
Резултати: Повишена обществената информираност; Споделени добри 

практики и опит с младежи, студенти от съседна държава; Съхранени 
природните ресурси; Повишена атрактивността и привлекателността на 
страната. 

 
 

9. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 
ИКОНОМИСТИ 

 
През 2014 г. продължи успешната дейност на центъра, организиран от 

Националната асоциация на студентите-икономисти АИЕСЕК. 
 
Национален проект ”Гражданин на света – Образованието в България“. 
Проектът цели да подбере и да ангажира студенти от чужбина на 

доброволни начала с цел водене на класове по теми свързани с ЕС и 
създаване на различни умения - презентационни, комуникационни, за 
ефективно управляване на личното време и за целеполагане. Дейностите са в 
периодите февруари – април и октомври – декември, и са осъществени в 
София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, Благоевград и Варна с общо 
участващи 263 студента. 

 
Национален проект „Гражданин на света – 6 седмици могат да 

променят живота ти“. Цел на проекта е да се подберат и да се ангажират 
студенти от България, които да отидат в други страни на доброволни начала, 
с цел водене на класове пред други студенти - икономисти. Брой участващи - 
68 студенти от България. 

 
Национален проект „Global Talent – за студенти“. Чрез проекта се 

подбират студенти от България, които отиват в други страни за да да 
проведат платени стажове в различни компании – партньори на АИЕСЕК. 
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Стажантите работят в областта на маркетинг, продажби, IT и бизнес 
администрация. Брой участници - 40 студенти от България. 

 
Проект „Международна конференция за локални заместник-

председатели“. В изявата взеха участие 240 студенти от Европа и Северна 
Америка (общо 32 страни), както и представители на бизнеса. Бяха проведени 
23 информационни сесии на различни актуални теми. 

 
Национален проект ”Бизнесът в действие”. Събитието започва с 

откриване и презентации, дискусии и обучителни семинари, изготвени от 
специализирани обучителни компании и харизматични обществени личности. 
През втория ден се провежда, представяне на компаниите под формата на 
информационни центрове, последвано от решаването на казуси. 
Предварително селектираните участници биват разделени на отбори и 
работят на състезателен принцип. На третият ден решаването на казусите 
продължава и се представят решения, а в късният следобед се провежда 
награждаване на победителите. Над 800 студенти - участници от 
университети в София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, Варна, Русе и 
Благоевград; корпоративни представители, студенти от ЕС. 

 
 
10. АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 Организираният от Националната студентска конфедерация център 
през 2014 г. е бил посетен за информация и консултации от над 1150 
студенти и младежи и е изпратил 96 участници в международни семинари, 
конференции и обучителни курсове. 

 
Проведени са следните изяви: 
1. Участие в публична дискусия „ЕС по време на гръцкото 

председателство и къде е България”, 13 януари;  
2. Участие в международен обучителен курс по европейска 

комуникация в Париж, 14-16 февруари; 
3. Участие в публична дискусия „Икономиката на ЕС-кризи и 

възможности”, София, 28 февруари; 
4. Участие в международен семинар в Кембридж, 28-30 март; 
5. Кампания за повишаване на избирателната активност на младите 

хора в изборите за ЕП, 1 април-25 май; 
6. Публично събитие с пряко предаване от Маастрихт на диспутa между 

кандидатите на основните европейски политически партии за поста 
председател на Европейската комисия, последвано от дискусия с участието 
на български кандидати за членове на ЕП; 

7. Честване на Деня на Европа с участието на ръководителя на 
Предсавителството на ЕК в България Огнян Златев и кандидатите за членове 
на ЕП Андрей Ковачев и Достена Лаверн- 9 май; 

8. Отбелязване на Деня на околната среда, София, 5 юни; 
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9. Участие в конференция за оценка на резултатите от изборите за ЕП и 
очакванията на европейските граждани от новия ЕП, Брюксел,13-14 юни; 

10. Участие в годишния форум за Дунавската стратегия на ЕС и 
отбелязване на Международния ден на река Дунав, Виена- Братислава, 26-29 
юни; 

11. Участие в публична дискусия по случай представянето на 
българските евродепутати пред гражданите и медиите, 28 юли; 

12. Посещение на Генералния секретар на Международното европейско 
движение г-н Диого Пинто в България от 18 до 20 септември; 

13. Обмен на доброволци с организации от Австрия и Словакия, 6-19 
октомври; 

14. Граждански форум с участието на членовете на ЕП  Светослав 
Малинов и Ева Паунова на тема "Ще направят ли обновените европейски 
институции ЕС по-силен?", 13 октомври; 

15. Обучителен семинар за разработване на проекти по програма 
“Еразъм+", София, 15-16 ноември; 

16. Формиране на българска делегация начело с вицепремиера Румяна 
Бъчварова за участие в годишната конференция на Международното 
европейско движение в Рим, 27-29 ноември и успешна кампания за 
избирането на българския член на ЕП Ева Паунова за вицепрезидент на 
организацията; 

17. Работно посещение в Брюксел за представяне пред европейските 
институции на резултатите от проект по програма „Европа за гражданите” 
относно участието на гражданското общество в изпълнението на Дунавската 
стратегия на ЕС, 2-5 декември. 

 
11. СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 
 
Организира се от Регионалния център на Балканите за университетски 

театър. 2014 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 
„Еразмус +“, участия в международни и български фестивали, концерти и 
представления. 

 
 Проект „Ежеседмични танцово – музикални „джемове” („Jam sessions”). 
“Джем” представлява отворена, експериментална форма за спонтанно 
съвместно творчество, като в контактната импровизация, така и в музиката. 
На „джемовете“ присъстват музиканти на различни инструменти (кахон, 
тъпан, китара, джембе, саксофон, кавал, тарамбука, диджириду, барабани и 
др.), които работят заедно със студенти с изявени интереси в областта на 
съвременното танцово изкуство и контактната импровизация.  
 Проведени са следните изяви с чуждестранни преподаватели:  
 1. Февруари 2014 – Уъркшоп с Бернд Кнапе, Германия; 
 2. Август 2014 – Уъркшоп с Андрей Возняк и Наталия Ониск, Полша; 

21 
 



 3. Септември 2014 – Клас по КИ и Перформанс с Бернд Кнапе, 
Германия; 
 4. Октомври 2014 – Джем с Андрю Вас, САЩ/Германия; 
 5. Ноември 2014 – Джем с Тамаш Бако, Унгария; 
 6. Декември 2014 – Уъркшоп с Филип Венцки, Полша; 
 7. Декември 2014 – Уъкршоп по КИ и Бойни изкуства с Филипо Серра, 
Италия.  
 
 Проект „Българайя – пространство за изкуство в природата“. Бяха 
проведени дейности в съответствие с новите изисквания на програма 
„Еразмус +“ на Европейската комисия, като продължение на ежегодно 
подаваните проекти по досегашната програма Европейска Доброволческа 
Служба с референтен номер: BG13/A2/429/R2.  

 
 Проект „Тъпани и Гайди“ и група „Оратница“. „Тъпани и Гайди“ и 
група „Оратница“ са между най-успешните студенти - музиканти в България. 
Те творят в музикални формати, който се занимават с български фолклор, 
„етно-фюжън“ модели  и преплитане на модерна музика с български 
фолклор. Музикантите интерпретират по различен начин българската 
народна музика, като добавят към познатите тъпан и кавал - австралийско 
диджериду и перуански кахон.  
Групата е изключително популярна сред студентите и има многобройни 
концерти в чужбина: 
 1. Фестивал Гоик-Кордс - гр. Гоик, Белгия – м. юни; 
 2. Музикален фестивал Камба - гр. Перм, Русия - м.юли; 
  3. Екзит фест – Нови Сад, Сърбия, - м. юли; 
 4. Диджериду фест – Ротердам, Холандия - м. септември.  
 
 Проект „Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан”. През  май 
2014 г. „Театър Студия Студентина” кандидатства по програма към 
Министерството на културата за субсидиране на проекти на независими 
организации в  областта на театралното, танцовото и музикално изкуство. 
След проведеният конкурс проектът е одобрен за субсидиране с  Договор № 
РД11-06-91/25.06.2014 г. „Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан” 
е танцово музикален пърформанс, които изследва взаимовръзката между 
съвременният танц, философия и движенчески практики на източни бойни 
изкуства и спонтанна композиция.  
 
 Проект “Съвременно цирково изкуство - “Contemporary circus”. 
Проектът запознава участниците с основни техники на съвременния цирк. 
Заложено е обединяването на участници с различни виждания и дейности, 
като съвременен танц, театър, жонглиране и акробатика, в екип който да 
изнася представления на българска и световна сцена. Проектът се развива 
като продължение на проекта „Огнено танцово изкуство “Пой“.  Бе 
представен цирков „перформанс“ по време на фестивала „Wake up - back to 
the roots“ 2014г  в Пловдив. Българските студенти участваха в партньорство с 
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немската организация „Jugend& Kulturprojekt e.V“  по европейска програма 
„Erasmus+“. Участници от „Студентина“ пътуваха на два пъти през месеците 
юни и септември съответно с петима и трима представители.  
 
 Проект „Танцова компания „Айде бе” и спектакълът „Преливане”. През 
изминалата 2014г. продължи работата със студентите с изявен талант в 
областта на съвременния танц. Бяха проведени множество репетиции и 
работни класове, в посока на развитие на качествата на студентите като 
танцьори и разработване на идеята за създаване на танцово -театрален 
спектакъл с работно заглавие „Преливане”. 
 
 

 
12. АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 

 
Академичният фолклорен ансамбъл (АФА) е една от най-известните 

формации в областта на българския фолклорен танц. През 2014 г. със 
съдействието на НСД Академичният фолклорен ансамбъл изпълни следната 
програма: 

 
1. Юбилеен концерт на фолклорна формация „Чемерика“ - 21 май, гр. 

София; 
2. Празнично благотворително събитие в Руския Културно- 

Информационен Център - 23 май, гр. София; 
3. Национален преглед на ЦИОФФ  - Финален етап,  07 юни, Карлово,  

На АФА бе присъдено званието „представителен“ ансамбъл; 
4. Благотворителен концерт в помощ на ветераните музикални и 

танцови дейци - 10 юни, гр. София; 
5. Международен фолклорен фестивал,  3 - 6 юли, гр. Прага, Чехия;  
6. Международен фолклорен фестивал, 11-14 юли, гр. Битбург, 

Германия. АФА спечели почетната грамота на международния фестивал, в 
който взеха участие 30 ансамбъла от 13 страни; 

7. Международен фестивал Жупска Берба, 25 - 28 септември, гр. 
Александровац, Сърбия. 

 
През 2014 г. Академичният фолклорен ансамбъл проведе и следните 

обучителни изяви, с цел набирането и приобщаването на новопостъпилите 
студенти - членове на ансамбъла: 
 - Прием на нови танцьори и „Ден на отворените врати“ –  февруари и 
септември; 

- Пролетен творчески лагер – гр. Самоков –  4-6 Април; 
- Есенен творчески лагер – гр. Етрополе – 28-30 Ноември. 
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13.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 2014 г. със съдействието на НСД бе проведена богата и наситена 

програма, която включваше: 
 
1. Концерт по повод връчване на наградите на Съюза на музикалните и 

танцови дейци „Кристална лира”, м. януари; 
2. Съвместен концерт с Академичен хор от гр. Берген (Норвегия), 8 

март, Студио 5 на Националния дворец на културата; 
3. Участие в международен фестивал в Никозия - Кипър, 29 април - 4 

май, четири самостоятелни концерта; 
4. Концерти в Албания  по повод 24 май – Ден на славянската 

писменост, 22 - 27 май, Дурас и Тирата, Албания; 
5. Самостоятелен концерт за дипломатическия корпус, м. май, 

Археологическия музей към БАН - град София; 
6. Самостоятелен концерт за закриването на 2013/2014 г.,  Аула на СУ 

„Св. Климент Охридски”; 
7. Съвместен концерт с Академичен женски хор от гр. Талин, Естония, 

16 септември, Аула на СУ „Св. Климент Охридски“; 
8. Участие в III Международен хоров конкурс „Музика и море”, 18 - 21 

септември, Паралия, Гърция; 
9. Концерт, посветен на българо-китайските културни отношения, 

организиран от Института „Конфуций” към СУ „Св. Климент Охридски”, 1 
ноември; 
        10. Концерт за Деня на българските студенти, 8 декември, зала 
„Галерия“ на НСД; 
        11. Коледен концерт, 17 декември, Аула на СУ „Св. Климент Охридски”.  

 
 
 
 
 

IV. НАСОКИ ЗА 2015 Г.  
 
 
От 2015 г. НСД за първи път е включен в програмния бюджет на МОН - 

в бюджетната „Политика за равен достъп до висше образование и развитие на 
научния потенциал“, програма 8 „Студентско подпомагане“. 
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За раздел “Цели на програмата“ е заложен следният допълнителен 
текст: 

- Провеждане на  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. 
 
Цитираните точки идентифицират съвсем ясно предмета на дейност на 

НСД за 2015 г. Те служат и за нормативна основа при организацията и 
изпълнението от НСД на проекти с европейско финансиране. 

 
В момента се доизгражда необходимия кадрови потенциал, който ще 

позволи от 2015 г. НСД да кандидатства в консорциуми с националните 
студентски организации и с висши училища за финансиране на проекти по 
програмите „ЕРАЗЪМ+“ и Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

 
*   *   * 

 
Създадена е работна група от доброволци, включваща университетски 

преподаватели и представители на националните студентски организации. На 
работната група е възложено през 2015 г. да проучи опита на европейските и 
световни студентски организации в областта на стратегическото планиране и 
програмиране, както и да се запознае с техните действащи стратегически 
документи. Като резултат на дейността се очаква да се генерира съвсем нов 
проект със стратегическа визия за развитието на НСД и на студентските 
организации. 

 
Поставената конкретна задача през 2015 г. е НСД да функционира 

ефективно по предназначението си – като уникална институция към 
25 

 



министъра на образованието и науката за провеждане на реална и пълноценна 
държавна политика в полза на българските студенти.  
 
 
 
 
 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО МИНИСТЪРА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 
 

 Във връзка с решаването на описаните в доклада проблеми на НСД, 
директорът и националните студентски организации ясно осъзнават своите 
задължения и отговорности и ще направят необходимото за оптимизиране и 
повишаване на ефективността на цялостната дейност. 
 
 Резюмирайки посочените в доклада проблеми, могат да бъдат 
формулирани следните шест предложения за решения, които са от 
компетенциите на министъра на образованието и науката: 
 

1. а/ От началото на 2015 г. НСД да бъде включен в постоянния списък 
с обекти на МОН, за които се планират ремонтни дейности; 

б/ През 2015 г. от държавния бюджет да се предоставят еднократно 
целеви средства за авариен ремонт на покрива на сградата, в размер от 53 
хил. лв. (по изработената количествено-стойностна сметка); 

в/ Считано от 2015 г. да се планират за НСД редовно ежегодно  
средства 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. 
 

2. 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 новите планирани за 2015 г. дейности в полза на студентите ще е много 
трудно. 

 
 3. Да бъде разрешено за 2015 г. еднократно на НСД закупуване за 
сметка на самоиздръжката на дълготрайни материални активи в размер от    
30 хил. лв., респективно да бъде включена институцията и в съответния 
списък и лимит на МОН. 
 
 4. Да се запази числеността на персонала на НСД от 4 (четири) щатни 
бройки, като считано от 2015 г. средната брутна заплата на институцията се 
изравни с обявената от НСИ средна брутна заплата за сектор „Държавно 
управление“ (973 лв.). 
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 5. Полученото при самоиздръжката преизпълнение на приходите да се 
използва целево за развитие на дейностите на НСД. 
 
 6. Да се утвърди актуализиран проект на „Правилник за устройството и 
дейността на НСД“, регламентиращ новите реалности в развитието и 
демократизацията на управлението на институцията. 
 
 
 
 
 
 
     ДИРЕКТОР НА НСД: 
 
        (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) 
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	През 2014 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, промоцира...
	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;
	3. Повишаване на знанията на студентите за  водене на здравословен начин на живот;
	4. Повишаване на осведомеността на студентите и подпомагане на участието им по темата на Европейската година на гражданите 2014 г.;
	5. Създаване на информационни бази данни и продукти, подпомагащи студенти в неравностойно положение, жертва на насилие, проституция, незаконни религиозни движения.
	Постигнати резултати през  2014 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.
	Организираният от Националната студентска конфедерация център през 2014 г. е бил посетен за информация и консултации от над 1150 студенти и младежи и е изпратил 96 участници в международни семинари, конференции и обучителни курсове.

