
  

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
Н А Ц И О Н А Л Е Н   С Т У Д Е Н Т С К И  Д  О М 
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел.987 22 86; факс 987 74 77 

 
 
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№  РД-12 
гр. София   31.03.2017 г. 

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

 
 
 

О П Р Е Д Е Л Я М : 
 
 
 
I. Основна тарифа за ползване на зали в Националния студентски 

дом както следва: 
 
1. Зала „Галерия” – 30 (тридесет) лева без ДДС за един 

астрономически час при заявено ползване на минимум 3 часа; 
а/ за ползване на осем часа (= един ден)  цената с отстъпка е 228 

(двеста двадесет и осем) лева без ДДС за деня. Ако ползваният ден е 
почивен ден - цената е 200 (двеста лева) без ДДС за деня; 

б/ за ползване на шестнадесет часа (= два дни) цената с отстъпка е 
432 (четиристотин тридесет и два) лева без ДДС за двата дни. Ако 
ползваните два дни са почивни - цената е 390 (триста и деветдесет) лева 
без ДДС за двата дни. 

 
2. Зала „Тераса-504” – 30 (тридесет) лева без ДДС за един 

астрономически час при заявено ползване на минимум 3 часа; 
а/ за ползване на осем часа (= един ден)  цената с отстъпка е 228 

(двеста двадесет и осем) лева без ДДС за деня. Ако ползваният ден е 
почивен ден - цената е 200 (двеста лева) без ДДС за деня; 



  

б/ за ползване на шестнадесет часа (= два дни) цената с отстъпка е 
432 (четиристотин тридесет и два) лева без ДДС за двата дни. Ако 
ползваните два дни са почивни - цената е 390 (триста и деветдесет) лева 
без ДДС за двата дни; 

г/ Тарифата за наем на зала „Тераса 504“, вкл. т. 2.а/ и 2.б/ да се 
прилага при наемане на терасата на НСД откъм пл. „Народно Събрание“ (с 
площ от 103 кв.м.) за срещи, снимки, дискусии, презентации и други 
публични, фото и видео цели. 

 
3. Зала „304” – 25 (двадесет и пет) лева без ДДС за един 

астрономически час. 
 
4. Зала „310” – 20 (двадесет) лева без ДДС за един астрономически 

час. 
 
5. Зала „402” - 20 (двадесет) лева без ДДС за един астрономически 

час. 
 
6. Зала „404” - 25 (двадесет и пет) лева без ДДС за един 

астрономически час. 
 

Ползването на залите и терасата се осъществява след сключване на 
договор, вписване в месечния график за ползване на залите и терасата и 
след внасяне на формираната сума по сметка на НСД. 

 
II. Допълнителни разпоредби 
 
1. Студентските организации, които имат сключен договор за 

съвместна дейност с НСД и са издължили всичките си отчети по него имат 
право да ползват зала „Галерия“ без заплащане до 8 (осем) часа на 
полугодие; 

а/ Ползването да се извършва след писмена заявка, заведена в 
деловодството на НСД и утвърдена от директора. Ползването може да е 
еднократно или на части, при заявено ползване от минимум 2 часа. 
Ползването се вписва в месечния график за ползване на залите; 

 б/ При надхвърляне на лимита от 8 часа на полугодие, 
организациите плащат наем по реда на раздел I, т.1 от настоящата заповед. 

 
2. По силата на сключения договор за съвместна дейност с НСД 

Академичният фолклорен ансамбъл ползва без заплащане зали 310, 304 и 
404 до 8.5 часа (осем часа и половина) седмично, по уточнен с НСД 
график, съобразен с ползването на залите от другите наематели. 

 



  

3. По силата на сключения договор за съвместна дейност с НСД 
Академичният хор „Ангел Манолов“  ползва без заплащане зали 310 и 404 
до 7.5 часа (седем часа и половина) седмично, по уточнен с НСД график, 
съобразен с ползването на залите от другите наематели. 

 
4. Месечният график за ползване на залите да се запазва в архив на 

НСД, като за целта се сформира отделна архивна единица в деловодството. 
 
Настоящата заповед влиза в сила от 01.04.2017 г. и отменя Заповед 

№ РД-03/30.01.2015 г. 
 
 Изпълнението на настоящата заповед възлагам на специалиста 

АОЧРДА, а контрола по изпълнението й възлагам на главния счетоводител 
на НСД. 

 
 
  
 

  
 

ДИРЕКТОР НА НСД: 
   ( НИКОЛАЙ ИВАНОВ ) 


