
Матьог от още Робот-нопМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ дом 380 900“?

София 1000, пл. “Народно събрание” Не 10, тел. 02/ 987 22 86
т.е[ибепфоизе.ь8, ета11: ойгесгогфузшоетьоизеьу;

ЗАПОВЕД
М.» РД-55

гр. София 19.11.2018 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.,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Основна тарифа за ползване на зали в Националния студентски дом
както следва:

1. Зала „Галерия”(201) - 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;

6/ 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 „17 ноември”(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
дНИЗ



Матьог о? С|80РоаогвнопМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
3339 900"!

София 1000, пл. “Народно събрание” На 10, тел. 02/ 987 22 86
твшоетьоизеьд, ешаП: ойгестогфзшоетйоизеьд

в/ Тарифата за наем на зала „17 ноември “, вкл. т. 2.а/ и 2.6/ 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. Репетиционна зала „3 04” - 25 (двадесет и пет) лева без ДДС за един
астрономически час.

4. Репетиционна зала „310” - 20 (двадесет) лева без ДДС за един
астрономически час.

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

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

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

11. 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 по уточнен с НСД график,
съобразен с ползването на залите с други наематели.

2. По силата на сключения договор за съвместна дейност с НСД
Академичният фолклорен ансамбъл ползва без заплащане зали 310, 304 и 404
по уточнен от 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 по
уточнен от НСД график, съобразен с ползването на залите от другите
наематели.



Матьо-гот ("80 Робен-попШНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
589 9983“?

София 1000, пл. “Народно събрание” Не 10, тел. 02/ 987 22 86
твшаетьопзеЪв, етап: ойгестогфзшоетьоизеье

4. Ползването да се извършва след писмена заявка, заведена в
деловодството на НСД и утвърдена от директора. Ползването се вписва в
месечния график за ползване на залите.

а/ месечният график за ползване на залите да се запазва в архив на
НСД, като за целта се сформира отделна архивна единица в деловодството.

б/ графикът на всяка зала се публикува на твшаетьоцзеЪд.
5. Размерът на наемните цени, определени с настоящата заповед се

индексират в началото на всяка година с процент не по-малък от официално
обявения индекс на инфлацията за предходната година по данни на НСИ.

6. От заплащане на тарифи по настоящата заповед са освободени
всички обществени събития с некомерсиален характер, които се организират
на територията на Студентски дом като част от годишната програма за
дейност на НСД за задоволяване на образователните, научни, културни и
социални потребности на студентите.

Настоящата заповед влиза в сила от 19.11.2018 г. и отменя Заповед Ме

РД-12/31.03.2017 г.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на специалиста
АОЧРДА, а контрола по изпълнението й възлагам на главния счетоводител на

И!
ХРИСТИАН ДАСКАЛХ
дигнктов НА нсд



Мотьвг от (“80 РеаогвнопМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ дом ЕЙФ ЗОФ?

София 1000, пл. “Народно събрание” На 10, тел. 02/ 987 22 86
твшоетпоизеьдч, ета11: ойгесгогсфзшоетьоизеьц

МОТИВИ

Настоящата заповед се приема на основание направени от МОН
констатации, че в предходни периоди НСД е поставял акцент върху
нецелесъобразна рентиерска дейност за сметка на изпълнението на
възложената му от Министерски съвет политика в подкрепа на студентите.

С утвърждаването на настоящата заповед се създава възможност за
реализацията на широк кръг от образователни, научни, културни и социални
инициативи, които се организират и провеждат на територията на
Националния студентски дом.

Въвежда се принципът на годишна индексация на тарифите за ползване
на залите на НСД при условията на почасов наем в случаите, в които залите
се ползват за частни събития - тренировки и репетиции на групи и състави,
организационни сбирки и др.


