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З А П О В Е Д 
 

№ РД – 34 / 10.09.2018 г. 
 

На осн. чл.4, ал.1, т.2 и т.3 от Правилника за устройството и дейността 
на Националния студентски дом, публ. ДВ бр.51/21.06.2005 г. изм. ДВ. бр.29 
от 16 април 2010 г.,  
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 1. С цел стимулиране на наемането на помещения за академична 
дейност на студентите в сградата на НСД, да се даде отстъпка в утвърдените 
тарифи при наемане на учебни, репетиционни и представителни зали и 
пространства от страна на университети и университетски организации. 
 

2. Отстъпката по т. 1 да бъде в размер на 1/3 от утвърдената наемна 
цена за физически и юридически лица. 
 

Отговорност за прилагане на заповедта възлагам на гл. счетоводител и 
на сътрудника АОЧРДА. 
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М О Т И В И: 
 

1. Изграждането на Националният студентски дом представлява 
дългогодишна обществена кауза, подета и ръководена в периода от 
1904 г. до  1940 г. от българската академична общност, в частност от 
българското студентство. През този период с отчисленията от таксите, 
с даренията и с доброволния труд на българските студенти са набрани 
по-голямата част от необходимите средства за изграждането на НСД и 
е осъществено построяването му и въвеждането му в експлоатация. 

2. Днес, в условията на бюджетна самоиздръжка на Националния 
студентския дом, отдаването на помещения за почасово ползване на 
външни наематели следва да се прави при отчитане на: 

a. Волята на дарителите и създателите на Студентския дом, а 
именно институцията да служи за „център на интелектуалния, 
социален и организационен живот на студентството“ – из 
Указ № 46, Държавен вестник, бр. 126, 1940 г.; 

b. Актуалното към днешна дата устройство на Студентския дом, 
съгласно което НСД е юридическо лице по Закона за 
администрацията за „организиране и подпомагане дейности на 
студентите в областта на (...) образованието и науката“ – из 
Правилника за устройството и дейността на НСД. 

3. Липсата на специално отношение, в т.ч. на преференциални условия за 
партньорство с университетската общност, която по своята природа не 
преследва комерсиални цели, довежда през годините до нейното 
отдалечаване от Студентския дом като към м. септември 2018 г. няма 
действащи договори за съвместна дейност с нито една университетска 
институция или организация (отвъд 5-годишните договори за 
съвместна дейност с националните студентски организации). 

4. Сключените договори за почасов наем с други физически и 
юридически лица – творчески състави в сферата на танците, музиката, 
театъра и др., засягат основно часовете около и след края на работния 
ден с оглед на потребностите на клиентските групи на съответните 
наематели. В резултат остават неуплътнени графиците на учебните, 
репетиционни и представителни зали и пространства на Студентския 
дом, които в рамките на работния ден биха били удачни за ползване 
именно от студенти. Незаети, помещенията не помагат нито за 
увеличаването на приходите в бюджета, нито за реализирането на 
мисията на Студентския дом. 


