
„ ДОКЛАД
ЗА ДЕИНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ дом

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА

Национален студентски дом /НСД/ е юридическо лице към МОН,
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити, със седалище и адрес пл.
“ Народно събрание” Не 10, гр. София. Създаден е с ПМС Мз 65 от 5 април
1999 г. И на основание 5 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 социалната интеграция на студенти в неравностойно положение
и професионалното развитие на студентите.

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

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 собствени приходи.

Основните приходоизточници и през 2006 г. бяха средства от наематели,
рекламодатели и средства от почасово ползване на залите в сградата, както и
субсидия от МОН за подпомагане на студентски дейности.

През 2006 година Национален студентски дом продължи развитието и
дейността си като модерно академично средище за осъществяване на
програми и проекти от и за българските студенти.

Приоритет в дейността на НСД през 2006 г. като юридическо лице -
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на
образованието и науката е тя да бъде организирана освен самостоятелно и в
условията на активно съвместно сътрудничество със студентски организации
и формации.

Съвместната дейност през 2006 г. между НСД и студентските
организации е не само условие за оценка изпълнението на договорите за
съвместна дейност за организиране и поддържане на публичните центрове,
студия и кабинети на територията на НСД, но и важен елемент от
продуктивното взаимодействие между държавата и представителите на



гражданското студентско общество за успешното осъществяване на
академичната младежка политика в България.

Друга насока в дейността на НСД през 2006 г. е поддръжката и
модернизацията на материалната база, оптималното й използване и ефективно
управление на всички ресурси, които са условие за осигуряване на
благоприятна среда за развитие на студентски дейности.

През 2006 г. за издръжка на НСД и на академичните центрове,
поддържани съвместно със студентски организации, които се помещават в
сградата на НСД са разходвани 14 8 800 лв. Тази сума включва направени
разходи за вода, горива, енергия /36 869 лв./, застраховки /1 377 лв./, платени
данъци и такси / 4 397 лв./, материали /26 774 лв./, външни услуги /61 172 лв./
и др.

С цел подобряване условията на работа и в интерес на извършваната
дейност на студентите и студентските организации в академичните центрове
са разходвани средства за основни и текущи ремонти на сградата / 12 854 лв./

За финансово подпомагане на дейности на студенти и студентски
организации и за реализиране на публични изяви на студенти през 2006 г.
НСД е разходвал 18 500 лв..

Разходите по функционирането на НСД от сметки за вода, ел.енергия и
отопление през зимата до дейностите в областта на образованието, науката и
културата и възнагражденията на служителите на НСД, чиято численост
остана без изменение 6 щатни бройки - се покриваха със собствени средства.
НСД продължи да подпомага помещаващите се в сградата му студентски
формации, които плашат само телефонните си разходи.

През 2006 г. бяха изпълнени всички залегнали в програмата на НСД
студентски мероприятия и инициативи както и други прояви, предложени от
студенти през годината, които НСД е подкрепил като съорганизатор.

Ц елогодишна ДЕЙНОСТ:

1. Представяне в зала „Галерия” на Национален студентски дом на изложби, в
които се изявяват специалности и художници от Националната художествена
академия и от висши училища и факултети по изкуствата.
2. Предоставяне на зали за репетиции, представления и концерти на
студентски и младежки формации в областта на театъра, музиката и танцовото
изкуство, според седмичния график на НСД.
3. Събиране и предоставяне на информация за студентски културни прояви, за
конкурси, стипендии, за намиране на работа и др. съвместна дейност на НСД и
студентски организации.



4. Осъществяване на театрални спектакли и обучителни студийни курсове,
провеждани от Театър - студия “Студентина”, Академичен хор „Ангел
Манолов” и Академичен фолклорен ансамбъл към НСД, във връзка с което се
поддържа в добро състояние и обновява гардероба на НСД и неговия
инвентар.
5. Съдействие при провеждането на семинари и конференции на студентски
организации.
6. Осигуряване на постоянна рецепция на сградата и общите помещения от
лицензирана охранителна фирма и битово и хигиенно обезпечаване
функционирането на сградата.
7. Предоставяне на информация на студентите от цялата страна за дейността,
статута и историята на НСД, за действащите в дома академични центрове и
художествени формации, както и за услугите, които могат да бъдат ползвани,
ще продължи да се осигурява на интернет страницата на НСД
Ипр://шшш.зтцс1етьоизе.ь3.

През 2006 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.

През 2006 г. следните студентски организации съвместно с НСД
продължиха да поддържат функционирането на публичните центрове, студия
и кабинети в сградата на НСД:
. Национална студентска конфедерация / НСК / организира и поддържа

Академичен център за европейска интеграция;
в Български студентски съюз / БСС / организира и поддържа Национален

център за социални проекти;
в Български студентски съюз / БСС / организира и поддържа Кабинет за

работа със студенти в неравностойно положение;
: Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

поддържа Център за компютърно изкуство;
- Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

поддържа Национален студентски Интернет център;
- Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

поддържа Информационно , издателски център;
. Национално представителство на студентските съвети / НПСС / организира

и поддържа Национален център за студентско сътрудничество;
. Международно сдружение на студентите икономисти /НССОО АИЕСЕК

България/ организира и поддържа Център за професионално развитие на
студентите икономисти;



- Регионален център на Балканите за университетски театър / РЦБУТ
/организира и поддържа Студентски център за театър и сценични изкуства;

. Студентско общество за компютърно изкуство / СОКИ / и Национален
научен експедиционен клуб / ННЕК / „ЮНЕСКО” организират и
поддържат Международен център за програми в областта на
образованието, науката и културата;

. Академично дружество за международно развитие / АДМР / и Фондация *“

Общество и информация” организират и поддържат съвместно Център за
международно студентско сътрудничество.

Приоритетни дейности през 2006 г. за НСД бяха:

. Организиране, подпомагане и популяризиране на дейности свързани с
евроинтеграцията и членството на България в ЕС и произтичащите от това
възможности за студентите и техните организации;

! Предоставяне достъп до информация на студентите във връзка с актуални
за тях въпроси и проблеми, свързани с образованието, науката, изкуството
и културата;

. Създаване на условия на студентите за неформално образование и участие
в актуални за тях занимания по интереси за свободното им време.

През 2006 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 субсиднии.

В настоящия доклад са отразени дейностите на академичните центрове,
поддържани от НСД и студентски организации. Отбелязани са съвместните
дейности и проекти, осъществени в сътрудничество с други граждански
сдружения, студентски формации и институции.

Подкрепените от НСД студентски дейности бяха от национален и
международен характер, както и местни прояви на студенти от различни
региони на страната.

През цялата година се предоставяха зали за репетиции , представления и
концерти на студентски и младежки формации в областта на театъра, музиката
и танцовото изкуство. според седмичния график на НСД.

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



НСД събра и предостави информация за студентски културни прояви, за
конкурси, стипендии за намиране на работа и др.

И през 2006 г. Национален студентски дом остана част от европейската
система на информационните центрове “ЕПКОВЕЗК” със седалище в
Брюксел, подпомаган от програма” Младеж” на Европейския съюз.
Членуването в тази организация вече позволява систематичен достъп до базата
данни на “ЕПКОВЕБК”. притежаваща огромно количество студентска и
младежка информация и нейното събиране и разпространение за широк кръг
български потребители от страна на Националния студентски информационен
център.

И през 2006 г. интернет сайт на НСД предоставяше информация на
студентите от цялата страна за предлаганите в НСД възможности за участие в
студентски дейности и инициативи.

През 2006 г. се проведоха следните мероприятия и съвместни
инициативи между НСД и студентски организации:

Януари

- Разработване на секции от он-лайн база данни и интерактивни игри, свързани
с конституцията на Република България „Конституция за деца” - съвместно
със СОКИ, Център за компютърни изкуства;
- Участие в координационна среща по международен проект „Е-аатез:
Етрошегйпа уощп шогК” за разработка на мултимедийни игри и инструменти в
помощ на младежката работа , съвместно със СОКИ, Приемна и библиотека
на Национален студентски информационен център и Национален студентски
Интернет център.

Февщаци

- Дългосрочен международен проект за създаване на интерактивни игри и
образователни материали за деца на тема „Уоцгп соттпптсаппв оп РПУ-АНЗЗ”
, съвместно със СОКИ , ННЕК „ЮНЕСКО”. Международен център за
програми в областта на образование, науката и културата;
- Участие на Академичен хор „Ангел Манолов” в Панорама на хоровото
изкуство в зала „България” със съдействието на НСД ;

- Участие в дългосрочен проект ,.РАБВ” в подкрепа на преодоляване на
дигиталното разделение сред младите хора в цяла Европа - съвместно със
СОКИ, Център за компютърни изкуства.



Март

- Концерт на Академичен хор „Ангел Манолов” в Народното събрание по
повод Националния празник на РБългария З-ти март;
- Издаване на проучване „Ехтзйпд 3аше5 111 уощЪ шогк апо песо оГ е-затев” ,
съвместно със СОКИ, Национален студентски Интернет център;
- Образователен сайт за деца „Конституция за деца” , съвместно със СОКИ-
ННЕК „ЮНЕСКО“ - Международен център за програми в областта на
образование, наука и култура;
- Организиране на Български семинар за развитие на лидерски умения -
съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център за професионално развитие
на студентите икономисти.

Ап ил

- Участие на Академичен хор "Ангел Манолов" в У-я Международен хоров
фестивал на студентските хорове в гр. Благоевград - м. април 2006 г. и
закриване на фестивала със самостоятелен концерт със съдействието на НСД;
- Провеждане на конкурс за набиране на нови проекти в областта на
компютърните изкуства / компютърни филми, шиш! арт проекти, музикални
СВ-та, мултимедийни арт проекти / и финансиране на одобрените проекти -
съвместно със СОКИ, Център за компютърни изкуства 2006 год.;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл във фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2006 г.””със съдействието на НСД;
- Организиране на кръгла маса „Статут на младежкия доброволен труд в
България” , съвместно с АДМР, Център за международно студентско
сътрудничество.

(Ма

- Обменни програми за летни бригади за студенти / ЮНЕСКО организира над
3000 летни обмена /- съвместно с ННЕК „ЮНЕСКО“;
- Проучване дейността на български и международни младежки организации *
съвместно със СОКИ, Национален студентски информационен център и
Национален студентски Интернет център;
- Конкурс „Младите българи в Европа”- съвместно с НСК, Академичен център
за европейска интеграция;
- Честване на Деня на Европа 9 май * съвместно с НСК, Академичен център за
европейска интеграция;



- Организиране на дискусия по случай една година от подписването на
договора за членство в ЕС , съвместно с НСК. Академичен център за
европейска интеграция;
- Международен семинар „Значение на присъединяването на България към
ЕС”- НСК, Академичен център за европейска интеграция;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл на 20.05.2006 г. в
международен фолклорен фестивал в гр. Драгоман със съдействието на НСД;
- Провеждане на Национална планираща конференция с участието на
новоизбраннте управителни тела на организацията на локално и национално
ниво - съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център за професионално
развитие на студентите икономисти.

Юн и

- Участие в „Ецгореап теойа ап Гезйуа1” в Онсбрук и представяне на
студентски проекти - СОКИ, Център за компютърни изкуства 2006 г.;
- Инсталиране на техника и софтуер и подготовка на 2-ма специалисти по
развоен софтуер за мултимедия / СВ базирана и учи/ш базирана мултимедия/ -
СОКИ, Информационно-издателски център;
- Информационна кампания за запознавани на младите хора с „Р1ап В” на
Европейската комисия - съвместно с НСК,Академичен център за европейска
интеграция;
- Самостоятелен концерт на Академичен хор „Ангел Манолов” в музея
„Земята и хората”със съдействието на НСД;
- Успешно приключване на национално ниво на проект „Бизнесът в действие”
- на заключителното събитие на 24.06.2006 г. в конферентната зала на УНСС
бяха представени резултатите от изследване за нагласите на студентите за
кариерно развитие А съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център за
професионално развитие на студентите икономисти.

Юли

- Участие и спечелване на П-ра награда в категория „В” /смесени хорове/ в
Международен хоров конкурс в гр. Гориция - Италия на Академичен хор
"Ангел Манолов””със съдействието на НСД;
- Концерти из страната на Академичния фолклорен ансамбъл - Стара Загора,
Велико Търново, Костинброд, Враца със съдействието на НСД;



- Провеждане на Международен обучителен курс „Младежта за устойчиво
развитие: да променим моделите на потребление” , съвместно с НСК,
Академичен център за европейска интеграция;
- Реализиране на проект „Поглед напред” в три от локалните секции на
организацията - с този проект НССОО АИЕСЕК България, Център за
професионално развитие на студентите икономисти си поставя за цел да
популяризира дейността си и да запознае ученици от елитните гимназии с
възможностите за развитие.

Август

- Организиране на младежки обучителен курс на тема „Съвременните медии и
комуникации в подкрепа на младежката работа” - съвместно със СОКИ,
Информационно-издателски център;
- Летен университет , студентски спортни игри - съвместно с НПСС,
Национален център за студентско сътрудничество;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в първия тур на националния
преглед на танцовата самодейност със съдействието на НСД;
- Завоюване на [У-то място на престижния европейски хоров конкурс
„Арецо”-Италия от Академичен хор „Ангел Манолов”;
- Реализиране на проект „Лятно училище” от локална секция Варна на НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти, за обучение на ученици в различни бизнес умения, съвместно с
НСД.

Октомври

- Организиране на ХУШ международен форум на компютърни изкуства
„Компютърно пространство 2006” - съвместно със СОКИ, Център за
компютърни изкуства 2006 г.

Ноемвди

- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в международния фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод”със съдействието на НСД;
- Участие на представители на АИЕСЕК България, Център за професионзлно
развитие на студентите икономисти, в международна конференция Еигореап
Сопдгезз -Македония от 23 до 30 ноември 2006 г;
- Реализиране на национален проект „Ден на предприемачеството” -
организиране на 09.11.2006 г. на ден, посветен на темата за



предприемачеството, паралелно в 4 града - София, Пловдив, Велико Търново
и Свищов - посетен от студенти от УНСС, СУ, ТУ-София, Пловдивски
университет, Стопанска Академия-Свищов, ВТУ , съвместно с НССОО
АИЕСЕК България, Център за професионално развитие на студентите
икономисти.

Декемвди

- Годишна „Анти СПИН” кампания » 1 декември - съвместно с НПСС,
Национален център за студентско сътрудничество;
- Честване празника на българските студенти 8 декември , съвместно с НСК,
Академичен център за европейска интеграция;
- Конкурс „Студент на годината” и концерт по случай 8 декември - съвместно
с НПСС, Национален център за студентско сътрудничество;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в голям концерт в зала 1 на
НДК на 05.12.2006 г.със съдействието на НСД;
- Международен тренинг курс за младежки и студентски лидери - съвместно с
НСК, Академичен център за европейска интеграция;
- Участие на Академичния хор „Ангел Манолов” в концерта на 05.12.2006 г.
по повод 1 10 годишнината от рождението на акад. Петко Стайнов в зала
„България”със съдействието на НСД ;

- Провеждане школа за изучаване на популярни български хора с нови и
редовни членове на Академичен фолклорен ансамбъл в гр. Враца, местността
Пършевица от 16 до 17 декември.

Приоритет в реализираните от НСД и студентски организации дейности
през 2006 г. имаха тези, свързани с актуални теми като европейската
интеграция, международното сътрудничество, работата с млади хора в
неравностойно положение и професионалното развитие на студентите.

Тенденция в дейността на НСД през 2006 г., която ще продължи и през
2007 г. е разширяване на международните контакти и участието на студенти в
международни проекти, задълбочаване и разширяване на познанията за
възможностите, които предоставя за българските студенти присъединяването
на България към Европейския съюз, както и приоритетното подпомагане на
студентски инициативи, свързани с възможностите за професионално
развитие, за неформално образование и културно сътрудничество.

Реализираните през 2006 г. дейности утвърждават Национален
студентски дом като модерно академично средище за реализиране на проекти
и инициативи от и за българските студенти от цялата страна.


