
                     П Р О Г Р А М И  ЗА  2015 г.           

 

Академичния център: „Международен център за програми и 
проекти в областта на образованието, науката и културата” 

Към студентска организация: ННЕК-ЮНЕСКО съвместно със СОКИ 

 

1 Име на проекта Младежки център за оценяване и консултации -II 
етап 

2 Кратко описание Развитие на постоянно действащ център чрез 
изграждане на консултационен кабинет за 
студенти и млади безработни и предоставяне на 
безплатен достъп до ключови бази данни в 
рамките на дейностите на центъра 

3 Кога и къде ще се 
провежда 

Януари – декември 2015 год., кабинет на центъра 
– стая 409 – НСД при МОМН, с 2 постоянни 
работни места 

4 Продължителност 12 месеца 

5 Цели - Стимулиране на предприемачеството сред 
студентите и безработните млади хора като най-
ползотворен стратегически път за прехода от 
образованието към пазара на труда;  

- Разработка на обучителна система и модули по 
направления, които ще гарантират избора на 
правилната бизнес инициатива от тях 

6 Дейности по 
проекта 

Центърът ще извършва следните дейности: 

1. Ще оценява предприемаческите способности 
на младите хора; 

2.Ще предоставя обучение в областта на бизнес 
планирането и мениджмънта на проекти; 

3.Ще предлага по-нататъшно обучение в 
избраната бизнес сфера; 

4.Ще предоставя съвети и ще информира за 



налични ресурси (информация за други 
обучаващи и консултантски организации и 
центрове, възможности за финансиране, 
стартиране на собствен бизнес, законова уредба и 
др.); 

5. Ще наблюдава целия процес от оценяването до 
разработването на собствени бизнес инициативи 
и ще дава предложения подобряване на подхода, 
визията, програмите и мерките 

7 Брой участници Очаквани бенефициенти –около 400 студенти и 
безработни млади хора 

8 Очаквани резултати Създаване на безплатна онлайн база данни в 
обсега на дейностите на центъра, 
усъвършенстване и развитие на мултимедийни 
пособия, създаване на методика за оценяване на 
идеите, планиране на разработката и развитието 
на бизнес инициативите 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ: Младежки център за 
оценяване и консултации - II етап 

На академичния център: „Международен център за програми и проекти в 
областта на образованието, науката и културата” 

№ Дейност Период за 
изпълнение 

Отговорник 
и участници 

Показатели за 
измерване на 
ефекта 

1 Оценяване на 
предприемаческите 
способности на младите 
хора 

 

Януари – 
декември 
2015 г. 

Николай 
Иванов 

Владислава 
Кръстева 

Включително  
оценяване с 
крайна 
оценка 

2 Предоставяне на 
обучение в областта на 
бизнес планирането и 
мениджмънта на проекти 

Януари – 
декември 
2015 г. 

Николай 
Иванов  

Яна 
Цветкова 

Включително  
оценяване с 
крайна 
оценка 



 

3 По-нататъшно обучение в 
избраната бизнес сфера 

 

Януари – 
декември 
2015 г. 

Анелия 
Белчева 

Илиана 
Иванова 

Включително  
оценяване с 
крайна 
оценка 

4 Предоставяне на съвети и 
информация за налични 
ресурси 

Януари – 
декември 
2015 г. 

Николай 
Иванов 

Включително  
оценяване с 
крайна 
оценка 

5 Наблюдаване на процеса 
от оценяването до 
разработването на нови 
инициативи и изготвяне 
на мерки за подобряване  
на подхода, мерките и 
визията 

Януари – 
декември 
2015 г. 

Николай 
Иванов 
Владислава 
Кръстева 

Тримесечни 
етапни 
оценки и 
отчети 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Академичния център: Сдружение „Академичен хор ‘Ангел 
Манолов“ 

 
 

1. Име на проекта  
 
 
 

Участие в международен хоров конкурс в град 
Вроцлав (Полша)   

2. Кратко описание 
 
 
 
 
 

Академичен хор „Ангел Манолов” ще вземе 
участие в международен хоров конкурс в град 
Вроцлав (Полша)  
Ще проведе един самостоятелен концерт в 
рамките на организираната програма от 
домакините. 

3. Кога и къде ще се 
провежда 
 
 

22. – 24. май 2015 г.  

4. Продължителност 
 
 
 

3 дни 

5. Цели 
 
 
 
 

- участие в международен музикален форум 
- спечелване на наградата в международна 
проява 
- популяризиране на хоровата традиция чрез 
самостоятелни и съвместни концерти с други 
чуждестранни състави в рамките на програмата 
- популяризиране на българската хорова песен и 
младежкото творчество извън страната 

6. Дейности по 
проекта 
 
 
 

- провеждане на един самостоятелен концерт на 
територията на Полша 
- участие в Международен хоров конкурс  
 

7. Брой участници 
 
 

40-45 

8. Очаквани 
резултати 
 
 
 

- отлично представяне  
- първа награда в някоя от категориите 
- покани за други международни участия 
- популяризиране на хоровата традиция и 
българската народна песен 



 
1. Име на проекта  

 
 
 

Участие в международен хоров конкурс в гр. 
Хайновка (Полша)  
 

2. Кратко описание 
 
 
 
 
 

Академичен хор „Ангел Манолов” ще вземе 
участие в международен хоров конкурс в гр. 
Хайновка (Полша)  
Ще проведе два самостоятелни концерта в 
различни градове в Полша в рамките на 
организираната програма от домакините.  

3. Кога и къде ще се 
провежда 
 
 

18. – 21. май 2015 г. 

4. Продължителност 
 
 
 
 

4 дни 

5. Цели 
 
 
 
 

- участие в международен музикален форум 
- спечелване на наградата в международна 
проява 
- популяризиране на хоровата традиция чрез 
самостоятелни и съвместни концерти с други 
чуждестранни състави в рамките на програмата 
- популяризиране на българската хорова песен и 
младежкото творчество извън страната 

6. Дейности по 
проекта 
 
 

- провеждане на два самостоятелни и съвместни 
концерта с други чуждестранни състави на 
територията на Полша 
- участие в Международен хоров конкурс  
 

7. Брой участници 
 

40-45 

8. Очаквани 
резултати 
 
 
 
 

- отлично представяне  
- първа награда в някоя от категориите 
- покани за други международни участия 
- популяризиране на хоровата традиция и 
българската народна песен 

 
 



 
1. Име на проекта  

 
 
 
 
 

Участие в XI международен хоров фестивал на 
студентските хорове – гр. Благоевград, 
България 
 

2. Кратко описание 
 
 
 
 
 

Академичният хор е редовен участник в 
музикалния форум в качеството си на водещ 
студентски състав в страната. Фестивалът се 
провежда в гр. Благоевград в залата на 
Американския университет. По изключение, в 
някои издания се провежда и в други градове на 
страната. Същият се посещава от редица 
младежи и студенти.  

3. Кога и къде ще се 
провежда 
 
 

през месец април 2015 г.  
Датата на провеждане на фестивала не е 
определена към момента на подаване на 
програмата за 2015 г.  

4. Продължителност 
 
 

еднократно участие 

5. Цели 
 
 
 
 

- участие в международна музикална проява 
- популяризира на състава и „спечелване” на 
нови приятели на състава 
- популяризиране на хоровата традиция сред 
чуждестранни общности и българската такава в 
мултикултурна среда 
- популяризиране на българската хорова песен и 
младежкото творчество сред студентски 
общности в страната  

6. Дейности по 
проекта 
 

- участие в програмата на фестивала  
 

7. Брой участници 
 
 

50-55 

8. Очаквани 
резултати 
 
 
 
 

- отлично представяне  
- връчване на отличие за участие в програмата 
на фестивала 
- покани за други международни участия 
- популяризиране на българската хорова песен и 
младежкото творчество  



 
 

 
1. Име на проекта  

 
 
 
 
 

Участие в международен конкурс на 
студентските хорове в гр. Йаш (Румъния).  

2. Кратко описание 
 
 
 
 
 

Академичен хор „Ангел Манолов” ще вземе 
участие в международен конкурс в гр. Йаш 
(Румъния). Ще бъдат проведени два 
самостоятелни концерта в гр. Брашов и гр. 
Букурещ в рамките на програмата.  

3. Кога и къде ще се 
провежда 
 

1. - 7. юли 2015 г. 

4. Продължителност 
 

7 дни 

5. Цели 
 
 
 
 

- участие в международен музикален форум 
- спечелване на наградата в международна 
проява 
- популяризиране на хоровата традиция чрез 
самостоятелни и съвместни концерти с други 
чуждестранни състави в рамките на конкурса и 
предвидената програма 
- популяризиране на българската хорова песен и 
младежкото творчество извън страната 

6. Дейности по 
проекта 
 
 

- провеждане на два самостоятелни и съвместни 
участия с други чуждестранни състави на 
територията на Румъния в рамките на 
конкурсната програма 
- участие в Международен хоров конкурс 

7. Брой участници 
 
 
 
 

30 

8. Очаквани 
резултати 
 
 

- отлично представяне  
- първа награда в някоя от категориите на 
форума 
- покани за други международни участия 



За дейността на „Студентски Център за Театър и Сценични 
Изкуства” - Регионален Център на Балканите за Университетски 
театър  и Театър – студия „Студентина“. 

През  2015г. регионалният център и Театър-Студия „Студентина” ще 
развива своята дейност в няколко насоки, сред които: танц, театър, 
съвременен цирк, музика, фотография и други визуални и сценични 
изкуства.  

Проект: Ежеседмични танцово – музикални „джемове” („Jam 
sessions”)  „Студентина” - “Джем” представлява отворена, 
експериментална форма за спонтанно съвместно творчество, като в 
контактната импровизация, така и в музиката. В „джемовете“ ще вземат 
участие музиканти на различни инструменти (кахон, тъпан, китара, 
джембе, саксофон, кавал, тарамбука, диджириду, барабани и др.), които 
работят заедно с младежите-студенти с изявени интереси в областта на 
съвременното танцово изкуство и контактната импровизация. Дейности: 
Всяка седмица ще се провеждат редовни класове по техниката на КИ 
(Ивайло Димитров, Петя Божинова, Наталия Голубцова) както и 
лаборатории, развиващи експерименталната страна на КИ; Всеки 
четвъртък  организират танцови джемове, в които имаше сътрудничество 
между танцьори, музиканти и фотографи. 

- Планирани са  мероприятия с чуждестранни преподаватели:  

Февруари 2015 – Уъркшоп с Бернд Кнапе, Германия; 

Април  2015 – Уъркшоп с Кристиан Аспен ,Австрия 

Продължителност: ежеседмично (всеки четвъртък), през цялата 2015г. 
Проекта е дългосрочен с начало: 2009г. Цели: Развитие на контактната 
импровизация в България като форма съвременен танц, въвличане все 
повече професионални хореографи, непрофесионални танцьори, творческа 
кооперация с младежи с интереси в съвременния танц и контактната 
импровизация. Обединение и взаимодействие помежду всичките творци и 
формации на “Студентина”Общ брой на участниците: около 270 младежи. 

Дългосрочен проект: „Българайя” – пространство за изкуство в 
природата – ще бъдат проведени дейности по синхронизиране на проекта 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. Продължителност: дългосрочен с начало 2008г. Цели: 
Създаване на пространство за изкуство в природата, и развитието на 
извънградски еко-център за танцово, музикално, театрално изкуство, 
университетски театър и  младежки обмени по културни програми, да 
създава условия за творчество имайки предвид околната среда и нейното 
опазване.  

Проект: „Тъпани и Гайди“ и група „Оратница“ – „Тъпани и Гайди“ и 
група „Оратница“ са между най-успешните подкрепяни от „Студентина“ 
млади музиканти. Те творят в музикални формати, който се занимават с 
български фолклор, „етно-фюжън“ модели  и преплитане на модерна 
музика с български фолколор. 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 младите хора, доказателство 
за това са многобройните концерти в България и чужбина (м. Юли - 
музикален фестивал “Камба” - гр. Перм, Русия, фестивал -“Гоик-Кордс“, 
гр. Гоик -  Белгия – м. Юни , Диджериду фест – Ротердам, Холандия - м. 
Септември , „Екзит фест“ – Нови Сад, Сърбия, м. Юли). Проекта е 
дългосрочен с начало м. Октомври 2011г. Цели: разпространението и 
съхранението на традициите и фолклора сред младото поколение. 

Проект: „Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан” –През 
2015  ще продължи работата по проекта ,който  „Театър Студия 
Студентина” спечели в конкурс,  по програма към Министерството на 
Културата за субсидиране на проекти на независими организации в  
областа на театралното, танцовото и музикално изкуство. Проектът 
одобрен за субсидиране е с  Договор No-РД11-06-91/25.06.2014 

„Парадоксът 4х4 през погледа на Йохан Себастиан” е танцово 
музикален пърформанс ,които изследва взаимовръзката между 
Съвременният танц,философия и движенчески практики на източни бойни 
изкуства и спонтанна композиция . Структурата на перформанса се 
изгражда на базата на разработване на Соло,Дует и Групова композиция, 
като всеки един от участниците е изпълнител и съавтор. Цели: създаването 
на нов авторски продукт, който да осигури поле за развитие на млади 
творци в областа на съвременният танц и „перформанс“, запознаване на по 
широк кръг аудитория с творческата дейност на Сдужението и 
популяризиране на съвременните изпълнителски изкуства в България; 
представяне на проекта и на международна сцена чрез участие във 



Фестивали ,Форуми, Срещи и Обмени. Дейности:  Януари-Май 2015 – 
Танцов и Физически тренинг,постановка и изграждане на Спектакъла, 
Юни 2015- Премиера на Спектакъла 

         Проект: Съвременно цирково изкуство - “Contemporary circus”: 
Проектът се развива от миналата година, като продължение,допълване и 
подобряване на проекта “Contemporary circus”-. Плановете за 2015 са: 
взимане на участия в български и международни фестивали за танц, 
жонглиране, контактно жонглиране, музика и улични изкуства; 
сформирането на по-голяма група от действащи хора, които имат интерес 
към подобен тип занимания; изготвяне на „перформънс”, който да е 
характерен за съвременния начин на живот и да има връзка със 
съвременното цирково изкуство; отворени занимания към всеки който би 
желал да пробва нещо различно и уникално. 

Цели: Създаване и представяне пред публика на цирков съвременен 
перформънс. 

Повишаване на уменията на студентите в боравенето с жонглйорски уреди, 
усъвършенстване на тялото и ума, равиване на танцови и акробатични 
техники. 

 Дейности- Репетиции и упражнения за оформяне на по-добър сценичен 
продукт; 

Тренировки за усвояването на нови умения; 

Изготвяне на музикално оформление, сценография, костюмография на 
„перформънс”; 

Изработване инструменти;  Организиране на различните участия на 
фестивали в страната и чужбина 

Брой участници -Очакван брой на младежите - студенти взели участие през 
тази година в уъркшопите  – над 20. 

Очаквани резултати -Изготвяне на съвременен перформънс,  който да 
включва множество техники на жонглиране,  въртене и манипулиране на 
предмети. Един съвременен , дигитален  „перформънс” на световно ниво, 
който да покаже на хората, че в  България съществува понятието 
съвременен циркПродължителност на проекта 12 месеца 

Проект: Танцова компания „Айде бе” и спектакълът „Преливане”  



През  2015г ще продължи работата със студентите и младежите с изявен 
талант в областта на съвременния танц под формата на репетиции и 
работни класове, в посока на развитие на качествата на младежите и 
разработване, на идеята за създаване на танцово театрален- спектакъл с 
работно заглавие „Преливане” 

Основно търсене на драматургичният материал е изследването, върху неща 
съществуващи на границата, които обединяват жизнените елементи и 
тяхната игра в живота. Играта, като средство за обединение на хората в 
тяхното любопитство. Идея и хореография: Петя Божинова; музика: 
музиканти, членове на студията. Продължителност: дългосрочен с начало 
2013г. Цели: Създаване на танцово- музикален сценичен спектакъл 
разглеждащ формите на обединение в природата и техният аналог при  
хората. Брой танцьори, актьори и музиканти в крайният вариант на 
спектакъла: 12 младежи. Брой на младите хора взели участие и работили в 
тази дейност на студията  през изминалата година и участници през 2015: 
около 50 човека. Брой публика на спектаклите : неограничен. 

      Проект: Фолклорен Ритъм -  Фолклорен проект, създаден през лятото 
на 2012г. в гр.София от трима певци-любители на народната музика. През 
май 2013г. проектът е регистриран официално към списъка с групи и 
изпълнители в Министерството на Културата на РБ под името „Гром 
Падина”.  Провел през 2014г. с помощта на „Студентина” и НСД поредица 
от репетиции, концерти и уъркшопове във връзка с вокална и 
инструментална подготовка за изпълнение на българска народна музика. 

 Цели - Благотворителни акции. Популяризиране на български фолклор 
сред желаещите да слушат и изучават.  

Дейности по проекта Изпълнение на български фолклор съобразно нашата 
вокална и инструментална традиция с цел популяризиране на 
традиционната музикална култура в България; събиране на средства за 
детски домове – в гр.Широка лъка, гр.Габрово и др. 

Брой участници -Между 5 и 8 постоянни и гост-изпълнители, и гости 
(публика 

Очаквани резултати-Участие на юбилейния фолклорен фестивал в 
Копривщица през м.август 2015г.      



Продължителност Цялата 2015г. Първо събитие – 21 януари 2015г.в 
„Студио 5” (НДК), 19ч. – организиране на концерт за събиране на средства 
за дом за деца в неравностойно положение в гр.Широка лъка. 

Проект: „Корабът на вселените“ - Театрално представление по 
текстове на младежите  - актьори и музиканти участващи в него. Синтез 
между поезия, музика и театър. Ангажиране на  публиката  в  действието,  
с  което  изчезва преградата актьор-зрител. Дейности: Ежеседмична работа 
в екип по създаване на авторски текст и музика, развитие на умения за 
колективна работа на сцена, репетиции по текстовите  откъси,  изграждане  
на  структура  на представлението. Брой преки участници:10, Очаквани 
резултати: неконвенционално  театрално  представление, отворено за 
участие от страна на публиката. 

Проект: „Моментна композиция“ - „Instant Composition”- Ще бъде 
проведено обучение на участниците, включващо запознаването им със 
спецификата на метода на „моментното композиране“ в танца, музиката и 
театъра, изучаване на различни техники на ипровизиране, развиване на 
тяхното творческо въображение и двигателна култура, както и умението 
им за работа в екип.  Хореограф и педагог: Саша Кръстарска. 
Продължителност: Дългосрочен, стартирал през месец юни 2013 година. 
Цели: развитие творческите умения на младите изпълнители, публични 
изяви. Дейности: репетиции, беседи, курсове за изучаване на конкретните 
техники. Брой реални участници: 15. Очаквани резултати: Усвояване на 
творчески похвати и техники от младите хора, реализирани 
„пърформанси” и представления на открити и закрити пространства. 

      Проект: Игри на въображението - Серия от 6 уъркшопа, в които чрез  
психотехники за работа  емоциите и самооценката и чрез различни игри, 
базирани на свободни асоциации, танца, измисляне на истории, рисуването 
и актьорската игра,  се работи за  освобождаване  от блокажите, прекалена 
самокритичност, задръжките, срама, стараховете и за разпускане на 
въображението и развитие на естествената креативност. 

Уъркшопът е разработен и ще се води от психолог и  режисьор, които са 
комбинирали методите  на двете сфери в програмата. 

Продължителност - месец и половина (6 съботи) 

Цели -Освобождаване от блокажи, прекалена самокритичност, задръжки, 
срам, старахове.  



          -Работа за развитие на въображението и креативността 

          -Октриване на личния потенциал на участниците 

Дейности по проекта - Упражнения и игри в зала. 

Брой участници-10-15 човека 

Очаквани резултати - Развитие на увереност в собствените възможности и 
разчупване на стериотипното мислене,  вдъхновение за по-смело и 
свободно поведение в живота и в професията 

През 2015 ще продължи интензивното обучение на студентите и 
младите хора в теоретични и практически образователни курсове по 
актьорско майсторство, контактна импровизация, съвременни танцови 
техники, огнени изкуства, музика и други форми на сценично изкуство. 
Развитие на на вече установената Школа за актьорско майсторство, 
съвременен танц и контактна импровизация; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академичен център: НССОО АИЕСЕК-България и 
поддържания от организацията „Център за професионално развитие 
на студентите икономисти“ ще реализира следните дейности в 
съвместната си работата с Национален Студентски Дом през 
календарна 2015 година: 

 

Име на проекта 
Национален проект ”Гражданин на света – 
Образованието в България“  

Кратко описание 

Ще подбере и ангажира студенти от чужбина на 
доброволни начала с цел водене на класове по теми 
свързани с ЕС, културни различия, презентационни 
умения, комуникационни умения, умения за ефективно 
управляване на личното време, умения за целеполагане 
и др. 

Кога ще се 
проведе 

 

Февруари – Април, Октомври – Декември 2015 

София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, 
Благоевград, Варна, Русе. 

Продължителност 6 месеца 

Цели 

- Развитие на културната чувствителност; 
емоционална интелигентност и предприемаческия 
дух; 

- Участници от чужбина. 

Дейности по 
проекта 

Стажанти ще подготвят интерактивни сесии в клас, 
подкрепени от екипа на проекта.Основните въпроси, 
които се развиват са меки умения, планиране на 
кариерата, културно разбирателство, опазване на 
околната среда, развиване на лидерските умения и др. 
Стажантите представят обучения за управление на 
екип, работа в екип, управление на времето, умения за 
представяне и други меки умения. Стажантите 
представят своята страна, култура и традиции пред 
студентите.  

Брой участници 800 студенти от чужбина 

Очаквани Стажантите развиват своите способности, за да се 



резултати подготвят и да доставят качествени обучения. Те ще 
работят в динамична международна среда със студенти 
от България и чужбина, ще присъстват на обучения, на 
изготвяне на сесии, ще работят с ученици и ще 
допринасят за тяхното развитие. Освен това ще 
обогатят своите знания около културното 
многообразие и иновативните начини за обучение и 
осигуряват новаторски идеи, как да продължат да 
развиват своята страст. 

 

Име на проекта 
Национален проект „Гражданин на света – 6 седмици 
могат да променят живота ти“ 

Кратко описание 

Проектът цели да подбере и да ангажира студенти от 
България, които да отидат в други страни, на 
доброволни начала с цел водене на класове по теми 
свързани с ЕС, културни различия, презентационни 
умения, комуникационни умения, умения за ефективно 
управляване на личното време, целеполагане, 
развиване на лидерския потенциал и др. 

Кога ще се 
проведе 

 

Февруари – Април, Юли-Септември, Октомври – 
Декември 2015. 

София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, 
Благоевград, Варна и Русе. 

Продължителност 12 месеца 

Цели 

- Развитие на развитие на културната 
чувствителност; емоционална интелигентност и 
предприемаческия дух; 

- Провокиране на младите хора в България 

- Участници в чужбина 

Дейности по 
проекта 

Стажантите ще подготвят интерактивни сесии в клас, 
подкрепени от екипа на проекта.Основните въпроси, 
които се развиват са меки умения, планиране на 
кариерата, културно разбирателство и др. Стажантите 
ще представят обучения за управление на екип, работа 
в екип, управление на времето, умения за представяне 



и други меки умения. Стажантите  ще представят 
своята страна, култура и традиции пред студентите.  

Брой участници 300 студенти от България 

Очаквани 
резултати 

Стажантите ще развият своите способности, за да се 
подготвят и да доставят качествени обучения. Те 
работят в динамична международна среда със студенти 
от чужбина, присъстват на обучения, изготвяне на 
сесии, работят с ученици и допринасят за тяхното 
развитие. Освен това обогатяват своите знания за 
културното многообразие и иновативните начини за 
обучение и осигуряват новаторски идеи, как да 
продължат да развиват своята страст. 

 

Име на проекта Национален проект „Global Talent – за студенти“  

Кратко описание 

Проектът цели да подбере и да ангажира студенти от 
България, които да отидат в други страни, където да 
проведат платени стажове в различни компании – 
партньори на АИЕСЕК. 

Кога ще се  
проведе 

 

Февруари – Април, Юли-Септември, Октомври – 
Декември 2015. 

София, Пловдив, Велико Търново, Свищов, 
Благоевград, Варна и Русе. 

Продължителност 12 месеца 

 -  

Цели 

- Развитие на културната чувствителност; емоционална 
интелигентност и предприемаческия дух; 

- Развитие на професионалните качества на студентите 

Дейности 
по проекта 

Стажантите работят в областта на маркетинг, продажби, IT и 
бизнес администрация  

Брой 
участници 

100 студенти от България 

Очаквани 
Стажантите развиват своите професионални способности, 
като след това голяма част от тях се връщат в България и 



резултати прилагат знанията на практика. 

 

Име на проекта Национален проект ”Младежта към бизнеса 4” 

Кратко описание 

Събитието включва откриване и презентации, 
дискусии и обучителни семинари, изготвени от 
специализирани обучителни компании и харизматични 
обществени личности. Провежда се в рамките на един 
ден и цели да провокира младите хора в България да се 
замислят за тяхното бъдеще и бъдещето на страната. 

Кога ще се 
проведе 

 

Август – Ноември  2015 

 

София, Варна, Русе, Свищов, Пловдив, Велико 
Търново и Благоевград 

Продължителност 4 месеца 

Цели 

- Развитие на културната чувствителност; 
емоционалната интелигентност и 
предприемаческия дух; 

- Участници от Университети в София, Пловдив, 
Велико Търново, Свищов, Варна, Русе и 
Благоевград; корпоративни представители, 
студенти от ЕС. 

Дейности по 
проекта 

- Подготовка – 01.08.15 – 31.10.15; 

- Бизнес симулации – 01.11.15 – 
22.11.15. 

Брой участници 300 студенти 

Очаквани 
резултати 

Подбиране и ангажиране на български студенти, 
представители на малкия и среден бизнес в бизнес 
симулация, пресъздаваща условията на стартиращ 
бизнес. 

 

Име на проекта Национален проект ”Бизнесът в действие 10” 

Кратко описание 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 
виват разделени на отбори и работят на състезателен 
принцип. На третият ден решаването на казусите 
продължаве и представят решения, а в късният 
следобяд се провежда награждаване на победителите. 

Кога ще се 
проведе 

 

Януари – Април 2015 

 

София, Варна, Русе, Свищов, Пловдив, Велико 
Търново и Благоевград 

Продължителност 4 месеца 

Цели 

- Развитие на културната чувствителност; 
емоционалната интелигентност и 
предприемаческия дух; 

- Участници от Университети в София, Пловдив, 
Велико Търново, Свищов, Варна, Русе и 
Благоевград; корпоративни представители, 
студенти от ЕС. 

Дейности по 
проекта 

- Подготовка – 03.01.15 – 31.03.15; 

- Бизнес симулации – 01.04.15 – 
19.04.15. 

Брой участници 800 студенти 

Очаквани 
резултати 

Реализация на образователен обмен между български и 
чуждестранни студенти интересуващи се от 
предприемачество. Подбиране и ангажиране на 
български и чуждестранни студенти, представители на 
малкия и среден бизнес в интензивна бизнес 
симулация, пресъздаваща условията на стартиращ 
бизнес. 

 



Име на проекта 
Национална конференция за избиране на Национален 
Комитет 

Кратко описание 

В семинара ще вземат участие студенти от 
Университети в София, Пловдив, Велико Търново, 
Свищов, Варна, Русе, Благоевград, както и студенти от 
различни ; представители на бизнеса. 

Кога ще се 
проведе 

Септември – Декември 2015, София. 

Продължителност 4 месеца 

Цели 
Избор на нов Националния Комитет за мандат 
2016/2017.  

Дейности по 
проекта 

- Подготовка: Септември – Декември 
2015; 

- Конференция: Декември 2015. 

Брой участници 250 студенти 

Очаквани 

резултати 

Представяне кандидатите за Националния Комитет на 
организацията, ще се проведе специфичната им оценка, 
както и избирането на Националния Комитет за мандат 
2016/2017. Допълнително ще се провеждат обучения за 
развитие на лидерски умения, умения за управление на 
екип и други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА 
ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ ЗА 2015 г. към Национална 
студентска конфедерация 

 

В изпълнение на програмата за 2015 г. Академичният център за 
европейска интеграция планира да осъществи следните основни дейности: 

1. Участие в публична дискусия за предствяне на приоритетите на 
латвийското председателство на ЕС”, София, 15 януари  

2. Участие в международен обучителен курс по европейска комуникация в 
Берлин, 6-8 февруари 

3. Организация на публична дискусия с члена на ЕП Ева Паунова, София, 
19 февруари 

4. Участие в международен семинар в Упсала, 23-29 март   

5. Организиране на българска делегация за участие в годишната 
конференция на Международното европейско движение, Рига 24-26 април  

6. Meждународен семинар “Насърчаване на младежкото участие в 
демократичния живот на ЕС”, София 03-10 май 

7. Честване на Деня на Европа - 9 май 

8. Отбелязване на Световния ден на околната среда, София, 5 юни 

9. Отбелязване на Световния ден на населението, София, 11 юли 

10. Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 септември 

11. Международен семинар за младежки и студентски лидери, София, 25 
октомври-1 ноември   

12. Обучителен семинар за разработване на проекти по програма 
“Еразъм+", София, 14-15 ноември 

13. Честване на празника нa българските студенти 8 декември 

14. Организиране на българска делегация за участие в конференция за 
оценка на люксембургското председателство на ЕС, Брюксел, 12-14 
декември  

 

Възможни са промени в датите на мероприятията. 



Академично дружество за международно развитие предлага за 
провеждане следните дейности за периода януари - декември 2015 
година: 

1 Име  Кампания за намаляване на отпадъците, 
рециклирането и повторната им употреба  

2 Кратко описание Организиране на информационни дни и 
международен обмен - кампания, насочена 
към най-младите членове на обществото, 
имаща за цел да стимулира “зелено” 
отношение към отпадъка, който ежедневно 
“произвеждаме”. 

3 Място на провеждане НСД 

4 Продължителност февруари – юни, септември - декемрви 
2015 

5 Цели Промяна на екологичния мироглед на 
младото поколение. 

6 Дейности  Информационна кампания за разясняване 
на възможностите и потенциала за 
използване на отпадъците, представяне на 
ползите от разделното събиране, от 
рециклирането и повторната им употреба; 
кампания за почистване на 
нерегламентирани сметища. 

7 Брой участници Младежи, студенти, общественост, местна 
публична администрация – над 100 

8 Очаквани резултати Повишена информираност и обменен опит 
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. 

 



1 Име  Да помогнем на Земята да диша! 
Биологичното земеделие – ползи и 
възможности. 

2 Кратко описание Провеждане на международен обмен и 
кампания, насочена към най-младата част 
от населението – младежи, ученици, 
студенти, други заинтересовани 
представители на обществото, имаща за цел 
да представи ползите от практикуване на 
биологично земеделие и консумацията на 
биологични продукти. 

3 Място на провеждане НСД 

4 Продължителност февруари – юни, септември – декември 
2015 

5 Цели Повишаване здравния статус на 
населението; 

Повишаване на доходите на заетите в 
сектор селско стопанство; 

Повишаване на възможностите за 
алтернативна заетост сред младото 
поколение; 

Разумно използване и опазване на 
природните ресурси. 

6 Дейности  Провеждане на информационно-
разяснителни срещи и инициативи относно 
ползите от практикуване на биологично 
земеделие и консумацията на биопродукти, 
дискутиране на въпроси, свързани с 
актуалните проблеми и нужди в сектора. 

7 Брой участници Младежи, ученици, студенти, други 
заинтересовани страни – над 100 

8 Очаквани резултати Повишени възможностите за алтернативна 
заетост сред младото поколение; 

Разумно използване и опазване на 



природните ресурси; 

Подобрено здравното състояние на 
населението; 

Повишени доходите на заетите в сектор 
селско стопанство. 

 

1 Име  “Дипломиране без граници” 

2 Кратко описание Предоставяне на информация относно 
специалности, стойност на годишната такса, 
възможности за разсрочено плащане, условия 
за настаняване, възможности за стипендии 

3 Място на провеждане НСД  

4 Продължителност януари - декември 2015 

5 Цели Текущо събиране и обобщаване на актуална 
информация, касаеща възможностите за 
следване на български студенти в чужбина. 

6 Дейности по проекта Предоставяне на информация относно 
специалности, стойност на годишната такса, 
възможности за разсрочено плащане, условия 
за настаняване, възможности за стипендии и 
др. 

7 Брой участници Целевите групи, към които е насочена 
дейността са студенти, младежки и студентски 
организации. – над 100 

8 Очаквани резултати Предоставена информация относно 
специалности, стойност на годишната такса, 
възможности за разсрочено плащане, условия 
за настаняване, възможности за стипендии.  

 
 
 
 
 



Академичния център “Национален център за студентско 
сътрудничество“  
към студентска организация НПСС 
 
1. Име на проекта  

 
 
 
 
 

Национален приз "Студент на годината"; 
Национален конкурс „Носители на просвета”; 
       3. Дейността на Национален център за 
изследването на образованието и младежта; 
       4.  Дейности на Студентски ресурсен център; 

2. Кратко описание 
 
 
 
 
 

1. 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, младежта и 
науката. 
2. 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, събития и редица други... 
3. Звено към НПСС, което да е вътрешно-
организационно звено 
4. Състои се в  обучителна дейност по 
университети 

3. Кога и къде ще се 
провежда 
 
 

1. Форумът ще  се реализира в началото на 
декември през 2015 година в гр. София.  
2.Конкурса, 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. През 2015 
годин а конкурсът ще бъде проведен, отново 
през месец Май. 
3.В Национален студентски дом през годината. 
4. .В Национален студентски дом през годината. 

4. Продължителност 1.Първото издание на конкурса се провежда през 



 
 
 
 

Декември 2006 година. Кандидатите подават 
своите документи в срок до средата на месец 
Ноември 2015 година. Финалната церемония ще 
се състои в началото на месец Декември 2015 
година в ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ. 
2.Кандиатите подават своите кандидатури до  
средата н месец Май 2015 година. 
Нагдраждаването ще се проведе на 24.05.2015 
година 
3. Дейността ще е текуща през цялата година. 
4. Дейността ще е текуща през цялата година. 

4. Продължителност 
 
 
 
 

1.Първото издание на конкурса се провежда през 
Декември 2006 година. Кандидатите подават 
своите документи в срок до средата на месец 
Ноември 2015 година. Финалната церемония ще 
се състои в началото на месец Декември 2015 
година в ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ. 
2.Кандиатите подават своите кандидатури до  
средата н месец Май 2015 година. 
Нагдраждаването ще се проведе на 24.05.2015 
година 
3. Дейността ще е текуща през цялата година. 
4. Дейността ще е текуща през цялата година. 

5. Цели 
 
 
 
 

1. 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. 
2.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; 
3. Екипа ще изследва студентското и младежко 
мнение, свързани с тяхното образование и важни 
за тях и Националното представителство 
въпроси.  
4. Провеждане на обученияс цел повишаване 
капацитета на с тудентските представители. 

6. Дейности по 1. Основната идея на конкурса е всяка година да 



проекта 
 
 
 

бъдат отличавани най-добрите студенти и 
докторанти в българските висши училища и това 
да се превърне в традиция. 
2.  Развитието на културата, образованието и 
науката са истинските носители на надеждата за 
по-доброто и устойчиво бъдещето на България. 
3. Представители в повечето български 
университети, които да помагат за изследване на 
мнението сред студентите по въпроси свързани с 
образованието и науката. 
4. Студентският ресурсен център ще провежда 
обучения на ИС, НПСС, СС и други, съвместно с 
други специалисти от институции, фирми и др 

7. Брой участници 
 
 
 
 

1.Участват студенти от над 35 университета. 
Броят на подадените кандидатури за Студент на 
годината е над 200. 
2.В конкурса участие взеха над 80 студенти от 
цялата страна. 
3. 10 плюс партниращи организации. 
4. Вариращ  в зависимост от заявките за 
обучения. 
 

8. Очаквани 
резултати 
 
 
 
 

1.Бяха отличени най – заслужилите  студенти за 
2014 година в 11 категории 
2. Награди са връчени в 4 категории: категория 
„Снимка“,  категория „Кратко есе", категория 
„Те – носителите на просвета 2014", категория 
„Аз – носител на просвета 2014". 
3.Получаване на аналитична информация с цел 
обезпечаване политиките на НПСС. 
4. Повишаване на капацитета на студентските 
представители и резултата от тяхната дейност. 

 

 

 

 

 

 

 



Академичен център: СДУЖЕНИЕ„АКАДЕМИЧЕН 
ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ” 

Име на проекта Кратко описание Кога и къде се 
провежда 

Дейност и брой 
участници по 
проекта  

Очаквани 
резултати 

1.Изява/участие в 
ЦДНА (Военен 
клуб)  

-благотворителена 
изява 

Връчаване на 
наградата за 
„Мениджър 
човешки ресурси” 
на списание 
„Човешки 
ресусри” 

ЦДНА  

– месец Януари 

Танцови 
постановки. 

Необходимуия 
бой хора за 
представяне на 
танците. 

Поддържане и 
подобряване 
нивото на 
представяне на 
АФА. 
Популяризиране на 
АФА. 

2.Концерт в 
с.Славовци 

с участиети на 
ЖФХ 
Хор„Чемерика” 

С.Славовци, 
началото на месец 
Март. 

Следва да 
участват всички 
членове на 
ансамбъла, както 
и 
ЖФХ”Чемерика”. 

Поддържане и 
подобряване 
нивото на 
представяне на 
АФА. 
Полпуляризиране 
на АФА. 

3.Организация и 
провеждане на 
творчески лагер-
школа. Първи 
етап. 

Провеждане на 
репетиционен 
прoцес в сбит 
график и 
постоянни 
репетиций в 
рамките на деня. 

Ще бъде проведен 
в края на м.Марти, 
27/29. Място на 
провеждане – 
гр.Банско. 

Следва да вземат 
участие всички 
членове на 
ансамбъла, както 
и оркестъра. 

Поддържане и 
подобряване 
нивото на 
представяне на 
АФА. 

4.Международен 
фолклорен 
фестивал „Велико 
търново 2015 год. 

Международен 
фолклорен 
фестивал 

Провежда се 
втората половина 
на м.Юли,   

АФА ще бъде 
представен от 
всички членове. 

Популяризиране на 
българският 
фолклор. 

Създаване на 
контакти с 
колективи извън 
страната. 

5.Празничен 
концерт  

По случай деня на 
славеянаската 
просвета и култура 
и деня на 
гр.Сливница 

24 Май, 
гр.Сливница 

Празничен 
концерт в който 
АФА  

ще бъде 
представен от 
членовете си. 

Популяризиране на 
българският 
фолклор. 

Създаване на 
контакти с 
колективи извън 
страната. 
Отпразнуване на 
празника. 

6.Международен 
фолклорен 
фестивал в 

Международен 
фолклорен 

Провежда се от 6 
до 14.06.2015 г. в 
Tenggarong, Kutai 

АФА планира 
пътуване през 
2015 г. до 

Популяризиране на 
българският 



ИНДОНЕЗИЯ фестивал Kartanegara Индонезия.Брой 
на участницицте- 
25 души. 

фолклор. 

Създаване на 
контакти с 
колективи извън 
страната. 

7.Международен 
фолклорен 
фестивал с.Радуил, 
2013 год. 

Ежегоден 
Международен 
фолклорен 
фестивал за 
автентични песни 
и танци- „Боб-
фест” 

с. Радуил, общ. 
Самоков 

Продължителност- 
2 дни. Провежда се 
началото на м. 
Септември около 1 
до 7 Септември. 

АФА планира да 
вземе участие и 
през тази година. 

Популяризиране на 
български, 
народни песни и 
танци. 

Създаване и 
поддържане на 
контакти с 
колективи от 
страната и 
чужбина 

8.Международен 
фолклорен 
фестивал в Сърбия 

Международен 
фестивал „Жупска 
Берба” 

гр. Александровац, 
Сърбия, в края на 
м.Септември 

АФА планира да 
вземе участие и 
през тази година. 

Популяризиране на 
български, 
народни песни и 
танци. 

Създаване и 
поддържане на 
контакти с 
колективи от 
страната и 
чужбина 

9.Организация и 
провеждане на 
творчески лагер-
школа. Втори 
етап. 

Провеждане на 
репетиционен 
прoцес в сбит 
график и 
постоянни 
репетиций в 
рамките на деня. 

Ще бъде проведен 
в края на м. 
ноември, 27/29.  

Следва да вземат 
участие всички 
членове на 
ансамбъла, както 
и оркестъра. 

Поддържане и 
подобряване 
нивото на 
представяне на 
АФА. 

10.Представителен 
концерт на 
ЦИОФФ-България 

НС на ЦИОФФ - 
България ще 
кандидатства за 
фанинсиране пред 
Столична програма 
"Култура" на 
проект "Гала - 
концерт на 
представителните 
ансамбли на 
ЦИОФФ - 
България, гр. 
София" 

град София,1 
Ноември - Денят 
на народните 
будители 

АФА ще бъде 
представен от 
всички членове. 

кандидатства за 
фанинсиране пред 
Столична програма 
"Култура" на 
проект "Гала - 
концерт на 
представителните 
ансамбли на 
ЦИОФФ - 
България, гр. 
София",  



 

11.Празничен 
благотворителен 
концерт в Руски 
Културно- 
Информационен 
Център 

Съвместен 
концерт.В 
концерта ще 
вземат участиети и 
ЖФХ 
Хор„Чемерика” 

Гр. София, Руски 
Културно- 
Информационен 
Център 

АФА ще бъде 
представен от 
всички членове. 

Поддържане и 
подобряване 
нивото на 
представяне на 
АФА. 
Популяризиране на 
дейността на АФА. 

 

 

 


