
Заповед №6 от 7 февруари 2001 г.   
 

 
на директора на национален студентски дом 

към мон 
за провеждане на конкурс за организиране и поддържане на 

публични центрове, студиа и кабинети в сградата на 
национален студентски дом, гр. София 

 
 
На основание Правилник за устройствво и дейността на НСД  във 
връзка с ПМС № 65/05.04.1999 г., нареждам: 
 
 
І. Да се проведе конкурс за организиране и поддържане на  
следните публични центрове, студиа и кабинети  в сградата на 
Национален студентски дом, гр. София: 
Академичен център за европейска интеграция  
Кабинет за правни услуги на студентите  
Национален център за социални проекти  
Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение  
Център за компютърно изкуство  
Национален студентски Интернет център  
Информационно-издателски център  

 Международен център за програми в областта на образованието, 
науката и културата  
Национален център за студентско сътрудничество  
Център за професионално развитие на студентите икономисти  
Студентски туристически център  
В конкурса могат да участват при равни условия, освен в 
предвидените от закона случаи, всички студентски организации и 
съвети, които отговарят на изискванията на Закона за висшето 
образование, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
настоящата документация и всички императивни разпоредби на 
българското законодателство, и са регистрирани по съответния 
ред. 
ІІ. Одобрявам конкурсната документация и определям следните 
конкурсни условия и изисквания, на които предложените за 
участие в конкурса проекти следва да отговарят: 
1. Целите на проектите да са насочени към студенти от повече от 
един университет, да са полезни за студентската общност или 
части от нея, както и за други организации. Проектите да отговарят 
на  Концепцията за структура и развитие на НСД и националната 
политика за задоволяване на социалните и културни потребности 



на студентите.  
2. Представените проекти трябва да съдържат: 
- данни за кандидатстващата организация: наименование, адрес, 
електронна поща, телефон, лице с представителна власт, лице за 
контакти; 
- рамково описание на проекта: основна програма, цели, дейност, 
мотивация. 
ІІІ. В срок от 01.02.2001 до 10.02.2001 г. настоящата Заповед се 
публикува в един централен ежедневник, като копия от Заповедта 
се поставят на обществени места с цел да се осигури по-голяма 
публичност. Заинтересуваните от конкурса кандидати могат да 
получат от специалиста по информационно обслужване на НСД 
Указания и условия за провеждане на конкурса за организиране и 
поддържане на публични центрове, студиа и кабинети в сградата 
на Национален студентски дом, гр. София, Правилник за 
устройството и дейността на НСД и Концепция за структура и 
развитие на Национален студентски дом - гр.София, с чиито 
основни положения следва да бъдат съобразени представените 
проекти.   
Проектите се предават на специалиста по информационно 
обслужване на НСД (София, пл. “Народно събрание” №10, ет.ІV, 
стая 414) в четири еднообразни екземпляра, в запечатани пликове, 
в срок от 19.02.2001 до 28.02.2001 г. 
 
 
 


