МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-56
Гр. София, 23.11.2018 г.

На основание Раздел II – Структура и управление, чл.4, ал.1, т.2 и т.3
във връзка с Раздел III – Финансиране, чл.11, т.2 от Правилника за
устройството и дейността на Националния студентски дом, обнародван в
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:

1.(1) В качеството си на институция от централната изпълнителна
власт на Република България и второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на образованието и науката, Националният студентски дом
(НСД) провежда държавна политика в полза на студентите като
организира, насърчава и подпомага следните дейности:
- Международно сътрудничество и взаимодействие със световни,
регионални и национални студентски организации;
- Европейска интеграция;
- Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно
положение;
- Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда;
- Кариерно и професионално развитие;
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- Програми и проекти в областта на образованието, науката и
културата;
- Неформално образование и обучение;
- Компютърни изкуства;
- Театрални изкуства;
- Певчески изкуства;
- Танцови изкуства;
- Информационно осигуряване и издаване на образователни и
обучителни материали;
- Спорт, туризъм, и осмисляне на свободното време.
(2) При изпълнение на функциите си НСД може да изпълнява и
други дейности в полза на студентите извън изброените по т.1, когато те са
му възложени от министъра на образованието и науката и са обезпечени с
финансиране от държавния бюджет.
2.(1) За осъществяването на дейностите по точка 1, може да се
отпуска финансово подпомагане от страна на НСД на основата на
утвърдена от директора на НСД годишна работна програма, и които на
основата на договори на съвместна дейност на НСД с националните
студентски организации.
(2) Искането за финансово подпомагане се извършва чрез писмен
доклад от организиращата изява национална студентска организация,
адресиран до директора на НСД и надлежно заведен с входящ номер в
деловодството на НСД;
(3) Писмения доклад с искането следва да съдържа план-сметка или
описание на разходите;
(4) Исканията за финансово подпомагане се разглеждат от директора
на НСД по реда на тяхното постъпване. Срокът за произнасяне по тях е 7
(седем) дни. При определяне на крайното решение по искането директора
на НСД взема предвид наличните средства на НСД в съответния месец,
както и съответствието на разходите с дейностите по точка 1;
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(5) Отпускането на средства се извършва с писмена заповед на
директора на НСД за всяко отделно искане, в т.ч. за инициативите, които
се организират пряко от НСД;
3.(1) Право да кандидатстват за финансово подпомагане на
дейностите от страна на НСД на основата на договори за съвместна
дейност имат тези национални студентски организации, които отговарят на
следните условия:
а/ да имат действащи договори за съвместна дейност с НСД;
б/ да нямат неизпълнени задължения по този договори;
в/ да са участвали редовно в заседанията на Съвета и Експертната
комисия на НСД и да са изпълнявали стриктно текущите решения на
директора на НСД по управлението на институцията и изпълнението на
работната програма.
(2) Финансовото подпомагане от НСД може да се използва за: текущ
ремонт на ползваните помещения в сградата на НСД, закупуване и
предоставяне за ползване на оборудване, обзавеждане, материали и
консумативи, както и за финансиране на дейности по международен
обмен, семинари, симпозиуми, обучения, командировки, издания,
създаване, съхранение и разпространение на бази данни, както и за
заплащане на други външни услуги за извършване на дейности по точка 1;
(3) Финансовото подпомагане от НСД не може да се използва за
покриване от националните студентски организации на извършени в
предходни периоди разходи, за плащане на членски внос в други
организации, за покриване на разходи, които са финансирани от други
външни източници, както и за изплащане на възнаграждения и за
покриване на просрочени задължения към трети лица;
(4) Максималния допустим размер на отпусканите от НСД средства
по реда на настоящата заповед за всяка една национална студентска
организация отговаряща на условията се определя на 1200 (хиляда и
двеста) лева, с включено ДДС на полугодие.
4. (1) При отпускането на средствата за финансово подпомагане по
реда на настоящата заповед главният счетоводител на НСД и финансовият
контрольор извършват предварителен, текущ и последващ контрол за
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стриктното спазване при всеки отделен случай на Закона
счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона
обществените поръчки и другите действащи нормативни актове.

за
за

(2) Финансовото подпомагане по реда на настоящата заповед се
извършва в рамките на получените собствени приходи на НСД. При
недостиг на собствени приходи по решение на директора на НСД се
прилага частично финансово подпомагане за покриване на част от
разходите.
Настоящата заповед отменя заповед №РД-02/02.01.2018 г.
Със заповедта да се запознаят служителите и сътрудниците на НСД,
както и националните студентски организации.
Контролът по изпълнението възлагам на главния счетоводител на
НСД.

ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
ДИРЕКТОР НА НСД
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М О Т И В И:

1. Настоящата заповед регулира отпускането на средства за
реализацията на студентски инициативи и проекти в изпълнение на
годишната програма за дейност. Заповедта има постоянен характер за
разлика от досега действащите годишни заповеди. Целта е да се внесе
повече предвидимост по отношение на управлението на финансите на
НСД.
2. Запазва се ограничението за финансиране на студентските
организации до 1200 лева на полугодие. Премахва се възможността за
диференцирана ставка до 2400 лева при реализацията на инициативи с
международен характер поради отпадането на основен източник на
собствени приходи на НСД след въвеждането на забраната за поставянето
на рекламни пана по покривните конструкции в зона „Център“.
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