
О Т Ч Е Т
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПРЕЗ 2005 ГОДИНА

Национален студентски дом е юридическо лице към МОН,
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити, със седалище и адрес
пл. “ Народно събрание” М 10, гр, София. Създаден е (: ПМС На 65 от 5

април 1999 г. и на основание % 1 от същото постановление е утвърден
Правилник за устройството и дейността на НСД, обн. ДВ бр. 51/21.06.2005
г.

НСД организира и подпомага дейността на студентите в областта на
европейската интеграция, изкуството, културата, образованието и науката ,

предоставя информация и помощ на студентите за намиране на работа, за
упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм и разработва проекти,
свързани СЪС СОЦИЗЛНЗТЗ интеграция на СТУДСНТИ В неравностойно
положение и професионалното развитие на студентите.

НСД участва в разработването на национална политика за
задоволяване на социалните и културни потребности на студентите.

През 2005 г, НСД осъществи значителни за българското студентство
дейности и проекти, които бяха финансирани със средства от собствени
приходи на НСД и с отпуснати от МОН държавни субсидиии.

В настоящия отчет са отразени дейностите на академичните центрове,
поддържани от НСД и студентски организации. Отбелязани са съвместните
ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, осъществени В СЪТруННИЧССТВО С ДРУГИ граждански
сдружения, студентски формации и институции.

Числепият състав на персонала на НСД, определен в ПМС Мз 65/1999
год. и в Правилника за устройството и дейността на НСД, остана без
изменения.

През 2005 г, нямаше значителни промени в утвърденото структурно и
функционално разпределение на сградното пространство.



Приземно/подземно пространство: площ отдадена под наем на ЕТ
„Йонимат”, изолирана от останалата част на сградата, обособена с отделен
вход.

1 и Н етаж: фоайе и галерия на НСД - за изложби, семинари, срещи,
пресконференции и други публични прояви на студенти.

Ш и П/ етаж: публични центрове , студия И кабинети, поддържани от
студентски организации, зали за репетиции, стаи за администрацията,
гардероб.

У /тавански/ етаж: е отделен вход откъм ул.”Аксаков” , площ,
отдадена под наем на ЕТ „Юнайт“, работни и складови помещения на НСД.

Съгласно ПМС Мз 65/05.04.1999г. и чл. 23 от Правилника за
устройството и дейността на НСД от 21 .06.2005 г., финансирането на НСД
се осъществява ОТ СУбСИДИЯ ОТ ДЪрЖаВНИЯ бюджет И ОТ СОбСТВеНИПРИХОДИ.

Основните приходоизточници и през 2005 г. бяха средства от
наематели, рекламодатели И средства ОТ почасово ползване на залитев
сградата, както и субсидия от МОН за подпомагане на студентски дейности
И капиталови разходи.

Наематели в сградата, стопаниствана от НСД през 2005 г. бяха:
ЕТ”Йонимат”, “Мобилтел”АД, Международно висше бизнес училище,
”Диаджео-България” ЕООД, ЕТ”Юнайт”.

Всички разходи по функционирането на НСД от сметки за вода,
СЛЕНЕРГИЯ И ОТОПЛСНИВ през зимата ДО ДСЙНОСТИТВ В областта на
образованието, науката и културата и възнагражденията на служителите на
НСД - се покриваха със собствени средства. НСД продължи да подпомага
помещаващите се в сградата му студентски формации, които плащат само
телефонните си разходи.

Поддръжката, опазването и развитието на материалната база на НСД
през 2005 г. се Изрази в следните традиционни целогодишни дейности:

- оптимизиране на структурата И Ползването на помещенията на
НСД;

- осигуряване на денонощна охрана на сградата ОТ лицензирана
охранителна фирма, при спазване на изискванията на МВР

- ритмично битово / ел. енергия, парно и вода / и хигиенно
обезпечаване функционирането на общите площи в сградата;

> обезопасяване на пространството на НСД с оглед проникването на
ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ В основите на сградата И поддържане на добри

го



противопожарни УСЛОВИЯ В СГРЗДНОТО ПрОСТраНСТВО, СТОПаНИСВЗНО
от НСД;

- поддържане в добро състояние на гардероба на НСД както и
закупуване на нов инвентар.

През 2005 г, продължи да функционира системата от публични
центрове, студия и кабинети в НСД , на основата на която съвместно с
НСД, се развиват дейности в областта на изкуството, културата,
образованието и науката и се предлагат различни видове услуги.

В сградата на НСД, чрез договори за съвместна дейност със
студентски организации през 2005 г. продължиха да функционират
СЛСДНИТЕ публични центрове, СТУДИЯ И кабинети:
-Академичен център за европейска интеграция, организиран и поддържан
от Национална студентска конфедерация;
-Кабинет за работа със студенти в неравностойно положение, организиран и
поддържан от Български студентски съюз;
-Център за компютърно изкуство , организиран и поддържан от Студентско
общество за компютърно изкуство;
-Национален СТуДеНТСКИ интернет център, организиран И поддържан ОТ
Студентско общество за компютърно изкуство
-Информационно- издателски център, организиран и поддържан от
Студентско общество за компютърно изкуство;
Национален център за студентско сътрудничиство, организиран и
поддържан от Национално представителството на студентските съвети;
-Център за професионално развитие на студентите икономисти,
ОрГаНИЗИРЗН и Поддържан ОТ Национално СТУДСНТСКО сдружение за
образователен обмен АИЕСЕК
-Студентски център за образователни и сценични изкуства , организиран и
ПОДДЪРЖЗН ОТ Регионален център на Балканите 38 университетски театър;
-Ме>кдународен център за програми в областта на образованието, науката и
културата, организиран и поддържан съвместно от СОКИ и ННЕК
ЮНЕСКО;
-Център за международно студентско сътрудничество, организиран и
поддържан СЪВМЕСТНО ОТ АКаДбМИЧНО дружество за международно развитие
и фондация “Общество и информация”
- Бюро „Студентски труд”

Предоставяха се зали за репетиции , представления и концерти на
студентски и младежки формации в областта на театъра , музиката и
танцовото изкуство, според седмичния трафик на НСД.



Гардеробът на НСД обслужваше качествено спектаклите и проявите
на Академичен хор „Ангел Манолов”, Академичен фолклорен ансамбъл,
Театър студио “Студентина”, както и отделни изяви на други студентски
формации, свързани с други области на културата и образованието

НСД събира и предоставя информация за студентски културни
прояви , за конкурси, стипендии за намиране на работа и др.

През 2005 г. Национален студентски дом стана част от европейската
система на информационните центрове “ЕПКОПЕЗК” със седалище в
Брюксел, подпомаган от програма” Младеж” на Европейския съюз.
Членуването в тази организация вече позволява систематичен достъп до
базата данни на “ЕПКОВЕЗК”, притежаваща огромно количество
студентска и младежка информация и нейното събиране и разпространение
за широк кръг български потребители от страна на Националния студентски
информационен център,

През 2005 г. беше изработен и публикуван в уеб пространството нов
интернет сайт на НСД.

През 2005 г. се проведоха следните мероприятия и съвместни
инициативи между НСД и студентски организации, видно от:
1. Договор М.» Д-02>01/17.01.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Сдружение „Академичен хор „Ангел Манолов” организиране участието на
студентшхористи в съвместни концерти с Апштоспозтоз Мътосйра! От в
Ларнака и Лимасол, Гърция.
2. Договор Мз Д-02-02/17.01.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Толкин клуб „Рин Еннор” за организиране и откриване на проект
„Университет Арменелос”
3. Договор Мз Д-02-03/02.06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Европейско младежко движение-България за съвместно организиране и
провеждане на информативни лекции от представители на европейските
институции, на чужди мисии в България, на български правителствени и
академични институции, съпроводени от дискусии и разисквания „Значение
на разширението на ЕС” - от 01.06.2005 г. до 30.06.2005 г.
4. Договор М: Д-02-04/02,06,2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Сдружение „Център за младежки инициативи” за съвместно организиране и
провеждане на младежки спортен празник „Здраве чрез спорт за младите”
от 10.06.2005 г. до 20.06.2005 г.
5. Договор Ме Д-02-05/03.06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Организация на българските скаути за съвместно съставяне, отпечатване и
разпространяване на брошура „Рекламата в помощ на студентите” сред



студентите от различните градове, в които има висши учебни заведения ,от 01.06.2005 г. до 31.07.2005 г.
6. Договор Ма Д-02-06/03.06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Национална асоциация на младежките клубове на ООН за съвместно
организиране на две еднодневни дискусии между младите хора и видни
обществени личности по теми: „Новите хоризонти пред младото българско
поколение след подписването на Договора за присъединяване към ЕС” и
„Работещи модели и добри практики в България и Европа за участие на
младите хора в процеса на вземане” - от 01.06.2005 г. до 30.06.2005 г.
7, Договор Мз Д-О2-07/06.06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Сдружение „Бъдеще” за съвместно организиране и провеждане на
състезание по екстремален велотуризъм в лесопарк „Хисарлъка” , „Вело
крос 2005” от 10.06.2005 г. до 20.06.2005 г.
8. Договор Ме Д-02-08/06.06.2005 г, за съвместна дейност между НСД и
Национална студентска конфедерация за съвместно организиране и
провеждане на улична акция в близост до университети и училища в София
за раздаване на над 2000 броя брошури, които разясняват Европейската
конституция и две срещи-дискусии по време на които участниците ще
бъдат запознати с основните ценности на ЕС, Хартата на основните права и
механизма за вземане на решения от европейските институции съгласно
конституционния договор - „Младите хора , активни европейски
граждани” , от 13.06.2005 г. до 13.07.2005 г.
9. Договор „Мз Д-02-09/08,06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Сдружение „Българска младежка инициатива” за съвместно организиране и
провеждане на еднодневен младежки футболен турнир в края на м.юни в
гр. Ботевград по случай края на академичната учебна година.
10. Договор Ме Д-02-10/08.06.2005 г, за съвместна дейност между НСД и
Фондация „Асоциация за младежки и студентски туризъм, екология,
летуване и спорт-Амстелс” за съвместно организиране и провеждане на
четири обществени срещи-дискусии с млади хора на възраст до 35 години
за осигуряване устойчива и ефективна подкрепа сред обществеността и
предимно младите хора за бъдещото ни членство в ЕС , „Младите хора-
гарант за бъдещето ни в Европа“
11. Договор М: Д-02-11/09.06.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Фондация „Асоциация за младежки и студентски туризъм, екология,
летуване и спорт-Амстелс” за съвместно организиране и провеждане на
теренно обхождане на Земенския пролом на река Струма е екологична цел ,.,Еконоход Земенски пролом 2005” - от 15.06.2005 г. до 15.08.2005 г.
12. Договор Ма Д-02-12/01.08.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Български студентски съюз / БСС / за осигуряване на участие на един



представител на ВСС в 16-я Световен фестивал на младежта и студентите в
Република Венецуела от 07.08.2005 г. до 15082005 г.
13.ДоговорМ Д-02-13/27.09.2005 г. за съвместна дейност между НСД и АХ
„Ангел Манолов” за организиране на посрещането и престоя, както и
съвместно участие в концерти на студенти * хористи от АХ „А.Манолов” и
от Аттосьозгоз Минос1ра1 Сйог от Кипър.
14. Договор Мз Д-02-14/10.10.2005 г. за съвместна Дейност между НСД и
СОКИ за организиране на 17-тото издание на международния форум за
компютърни изкуства „Компютърно пространство 2005”.
15. Договор Ив Д-02-15/10.10.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Българско Толкин общество „Рин Еннор” за организиране на семинар по
проекта „Университет Арменелос”.
16, Договор М» Д-02-16/25.10.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Български студентски съюз / БСС / за провеждане на изложба на студенти,
изучаващи живопис и скулптура от столични висши училища и
организиране на театрални представления на студентски театрални трупи
по случай студентския празник 8 декември от 01.12.2005 г. до 09.12.2005 г.
17. Договор Мз Д.О2-17/25.10.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Национално представителство на студентските съвети за провеждане на
годишно представяне на студентските инициативи и проекти на
организацията.
18. Договор М Д-02-18/14.11.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Национално представителство на студентските съвети за записване на клип
и организиране на съвместно мероприятие по случай 01 декември-световен
ден за борба против СПИН.
19, Договор Мз Д-О2-19/01.12.2005 г. за съвместна дейност между НСД и
Национална студентска конфедерация за съвместно организиране на
мероприятие по случай 8 декември.

През 2005 година Национален студентски дом продължи развитието и
ДВЙНОСТГЗ. СИ като модерно академично средище за ОСЪЩССТВЯБЗНС на
програми И ПРОЕКТИ ОТ И 38. бЪЛГарСКИТВ СТУДЕНТИ.


