
“ ДОКЛАД
ЗА ДЕИНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ

ПРЕЗ 2007 ГОДИНА

Националния студентски дом /НСД/ е юридическо лице към МОН,
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити, със седалище и адрес пл.
“ Народно събрание” Ме 10, гр. София. Създаден е с ПМС На 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 ПОЛОЖЕНИС

И професионалното развитие на СТУДЕНТИТС.
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 2007 г. бяха средства от наематели,
рекламодатели и средства от почасово ползване на залите в сградата.

През 2007 година Националния 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 2007 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 2007 г. между НСД и студентските
организации 6 не СВМО 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
продуктивнотс 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 2007 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 2007 г. за издръжка на НСД и на академичните центрове,
поддържани съвместно със студентски организации, които се помещават в
сградата на НСД са разходвани 214 566 лв. Тази сума включва направени
разходи за вода, горива, енергия /38 026 лв./, застраховки /2 056 лв./, платени
данъци и такси / 5 786 лв./, материали /9 308 лв./, външни услуги /65 543 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 /4 522 лв./

За финансово подпомагане на дейности на студенти и студентски
организации и за реализиране на публични изяви на студенти през 2007 г.
НСД е разходвал 24 871 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 възнаграишенията 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 плащат само телефонните си разходи.

През 2007 г, бяха изпълнени всички залегнали в програмата на НСД
СТУДЕНТСКИ МСРОПРИЯТИЯ И ИНИЦИЗТИВИ КЗКТО И ДруГИ ПрОЯВИ, ПреДЛОЖСНИ ОТ

студенти през годината, които НСД е подкрепил като съорганизатор.

ЦЕЛОГОДИШНЗ Д ейност:

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
ьтгр://шиау.5шоетьоцзе.ьв.

През 2007 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 2007 г. следните студентски организации съвместно с НСД
продължиха да поддържат функционирането На публичните центрове, студия
и кабинети в сградата на НСД:
. Националната студентска конфедерация / НСК / организира и поддържа

Академичен център за европейска интеграция;
. Българският студентски съюз / БСС / организира и поддържа Национален

център за социални проекти;
. Българският студентски съюз / БСС / организира и поддържа Кабинет за

работа със студенти в неравностойно положение;
. Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

поддържа Център за компютърно изкуство;
. Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

поддържа Национален студентски Интернет център;
. Студентското общество за компютърно изкуство / СОКИ / организира и

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

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

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

. Регионалният център на Балканите за университетски театър/РЦБУТ/
организира и поддържа Студентски център за театър и сценични изкуства;



. Студентското 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;

. Академичното дружество за международно развитие / АДМР / и Фондация
“Общество и информация” организират и поддържат съвместно Център за
международно студентско сътрудничество.

. Академичният център за подпомагане дейности на студенти и студентски
организации в областта на европейската интеграция, науката и
образованието, поддържан от Международното висше бизнес училище

. Академичният център за подпомагане на студенти и студентски
организации в областта на студентския спорт, туризъм и отдих, поддържан
от Българския младежки съюз

Приоритетни дейности през 2007 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;

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

През 2007 г. НСД осъществи значителни за българското студентство
дейности и проекти, които бяха финансирани със средства от собствени
приходи на НСД.

В настоящия ДОКЛЗЛ 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 обслужваше 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 2007 г. Националният 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 “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.

И през 2007 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 2007 г. се проведоха следните мероприятия и съвместни
инициативи между НСД и студентски организации:

Януари

- Информационна кампания, кръгла маса и тържество по случай 50 години от
Римския договор - съвместно с Национална студентска конфедерация ,

Академичен център за европейска интеграция;
- Развитие на дългосрочен международен проект за създаване на интерактивни
игри, образователни материали за деца и онлайн обучения на тема „ Уоиш
соттигдсаттца оп НТУ-АШЗЪ съвместно със СОКИ и ЪШЕК „Юнеско”,
Международен център за програми в областта на образованието, науката и
културата;
- Разработване на интерактивни игри по проект „Е-вагпез: Етроуегнт; уоцйт
шогК” достъпни на уеб адрес: “ши/устиедашезогр * съвместно със СОКИ,
Център за компютърни изкуства и Национален студентски интернет център;
- Участие в дългосрочен проект „МОЗЕР” в подкрепа на преодоляване на
проблема с незавършващи средно образование младежи, напускащи работа -

съвместно със СОКИ, Център за компютърни изкуства и Национален
студентски интернет център;

Февщиуи



- организиране на обучения и семинари на студенти и младежи за получаване
на знания и придобиване на умения в областта на новите технологии #
графична обработка, дизайн предпечат, проектиране, изготвяне на
презентации и начини за презентиране, запознаване с принцштите на
електронното правителство И електронните услуги - срок за изпълнение:
февруари 2007 г.- февруари 2008 г.- съвместно със Сдружение „Младежка
компютърна академия”
- Национален проект „Единство в различията” , цел на проекта: да подбере и
да ангажира чужди студенти на доброволни начала с цел водене на класове по
теми, свързани с ЕС, културни различия, презентационни умения,
комуникативни умения, умения за ефективно управляване на личното време,
умения за целеполагане и др, , организиран съвместно с НССОО АИЕСЕК-
България, Център за професионално развитие на студентите икономисти с

участието на студенти от ВУЗове в София, Пловдив, Велико Търново,
Свищов, корпоративни представители, студенти от ЕС;
- Издаване на проучване „ОцаНгу 1пс11сатогз 111 убити сагеег сопзцпансу” ,
съвместно със СОКИ, Национален студентски интернет център;
- Участие в 2 международни обменни програми в областта на образованието,
даващи възможност на над 40 студента да участват в международни младежки
обмени - съвместно със СОКИ-ННЕК „ЮНЕСКО” , Международен център за
програми в областта на образование, наука и култура;

Март

- Старт на проект „Нови начини за рехабилитация на тежко чуващи деца и
деца с кохлеарни импланти” - срокът за съвместно изпълнение и реализиране
на проекта със Столична община е 10 месеца от 01.03.2007 г.;
- Издаване на стихосбирка на Мария Чомакова, която има присъдена
специална награда на ХХ1Х-я Националния студнтски конкурс „Шумен 2004”
- издаването е осъществено от издателство „Български писател” изцяло
финансирано от НСД;
- Международен обучителен семинар „Да променим начина на мислене”,
проведен от 11.03.2007 г. до 17032007 г. - съвместно с НСК, Академичен
център за европейска интеграция;
- Балкански семинар за развитие на лидерските умения София 2007,
организиран с цел: да провокира у студентите желание за развитие на
лидерски умения, умения за управление в екип; да предостави на студентите
възможност да получат висококачествени обучения от представители от
бизнес средите - съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център за
професионално развитие на студентите икономисти с участието на студенти от



ВУЗове в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Свищов, студенти от
Сърбия, Македония, Гърция и Румъния, представители на бизнеса и видни
интелектуалци;
- Издаване на проучване .,Ех1зтц13 Зашез ш уощп шогк ала пеес! оГ е-затез” ,
съвместно със СОКИ, Национален студентски Интернет център;
- Национален проект „Бизнесът в действие”, организиран с цел: да реализира
образователен обмен между български и чуждестранни студенти,
интересуващи се от предприемачество; да подбере и ангажира български и
чуждестранни студенти, представители на малкия и средния бизнес в
интензивна бизнес симулация, пресъздаваща условията на стартираш бизнес *
съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център за професионално развитие
на студентите икономисти, с участието на студенти от ВУЗове в София,
корпоративни представители, студенти от ЕС;

Апдил

- Юбилеен концерт в Националния театър за опера и балет на Академичен
фолклорен ансамбъл по случай 50-годишнина от създаването на ансамбъла със
съдействието на НСД;
> Организиране и провеждане на семинар в гр. Габрово от 20.04. до 22.04.2007
г. , на който се обсъждат актуални въпроси, свързани със студентските
общежития, столово хранене и стипендии , съвместно с НПСС, Национален
център за студентско сътрудничество;
- Провеждане на ИНКСТНО проучване на СТУДЕНТСКОТО мнение ОТНОСНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯТЗ. за развитие на ВИСШСТО образование И СОЦИЗЛНО-бИТОВОТО
обслужване , съвместно с НПСС, Национален център за студентско
сътрУдничество;
- Балкански семинар за развитие на лидерски умения, София 2007,
организиран с цел да провокира у студентите желание за развитие на лидерски
умения. умения за управление в екип * съвместно с НССОО АИЕСЕК
България с участието на 150 студенти от Висши учебни заведения в София,
Пловдив, Варна, Велико Търново, Свищов, студенти от Сърбия Македония,
Гърция и Румъния, представители на бизнеса и видни интелектуалци.
> Участие на Академичен хор "Ангел Манолов“ в УТ-я Международен хоров
фестивал на студентските хорове в гр. Благоевград - м. април 2007 г. със
съдействието на НСД;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл във фолклорен фестивал
„Софийска пролет 2007 г.””със съдействието на НСД;
- Разработване на платформа и онлайн база данни „Итш] циаШу аззцгапсе
сепгег”, целяща да предостави материали и инструменти за гарантиране на



качеството на кариерно консултиране на младежи - съвместно със СОКИ,
Център за компютърни изкуства;
- Изработване на програма и плакат за обучителен курс по международен
младежки проект на тема „Е-Затез йтр1ешептайон Ш уошь шотК” , съвместно
със СОКИ, Национален студентски интернет център;

Май

- Концерт на АХ „Ангел Манолов” в аулата на СУ „Св. Климент
Охридски”със съдействието на НСД;
- Осъществяване на обменни програми за летни бригади за студенти
/ ЮНЕСКО организира над 2000 летни обмена /- съвместно с ННЕК
„ЮНЕСКО“ и СОКИ, Международен център за програми в областта на
образованието науката и културата;
-Организиране на младежки семинар по дългосрочен младежки проект за
подкрепа на младежката работа , съвместно със СОКИ, Национален
студентски интернет център;
- Организиране и провеждане на традиционен концерт „На кафе”, част от
проект „Пет усмивки на нашите деца”, състоял се на 19.05.2007 г. в зала
„Галерия” на НСД - съвместно със сдружение „КЛУБ ЮНЕСКО ЛЕОНАРДО
ДА ВИНЧИ СОФИ ”;
- Честване на Деня на Европа 9 май , организирание на: публична Дискусия
„Визии за Европа”, улична акция, конкурс за есе „Европейска мечта” и
концерт - съвместно с НСК„ Академичен център за европейска интеграция
бяха;
- Провеждане на Национална планираща конференция с цел: да предаде
знания на студентите за съвременните практики на корпоративно планиране и
целеполагане - съвместно с НССОО АИЕСЕК България с участието на
студенти от ВУЗове в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Свищов,
представители на бизнеса;
- участие на Академичния фолклорен ансамбъл в международен фолклорен
фестивал „Нишавски хоровод” в гр. Драгоман със съдействието на НСД;

Юни

- Организиране и провеждане на традиционен празник „Еезга НаПапа” на
13.06.2007 г. в зала „Галерия” на НСД - съвместно със сдружение „КЛУБ
ЮНЕСКО ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ СОФИЯ”;
- Развитие и обновяване на базата данни на Национален студентски интернет
център - СОКИ, съвместно с НСД;



- 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;
- Изнасяне на самостоятелни концерти на Академичния фолклорен ансамбъл в
гр. Мездра, Враца и Правец със съдействието на НСД;

[Оли

- Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в международния фолклорен
фестивал в гр. Пуития , Италия, със съдействието на НСД;
- Организиране и провеждане на семинар и дискусия на тема „Спорт и

туризъм за свободното време на студентите” от 20.07 до 22.07.2007 г. -
СЪВМЕСТНО 0 Български младежки СЪЮЗ;
- Провеждане на конкурс за набиране На нови проекти в областта на
компютърните изкуства / компютърни филми, шум/ш арт проекти, музикални
СВ-та, мултимедийни арт проекти / и финансиране на одобрените проекти -
съвместно със СОКИ, Център за компютърни изкуства 2007 год.;
- Провеждане на Международен семинар „Ролята на Европа за глобалната
сигурност, демокрация и справедливост” от 15.07.2007 г. до 22.07.2007 г. -
съвместно с НСК, Академичен център за европейска интеграция;

Авг ст
- Провеждане на Летен университет в гр. Поморие - съвместно с НПСС,
Национален център за студентско сътрудничество;
- Разработка на уебстраницата на „Компютърно пространство 2007” ,
съвместно със СОКИ, Национален студентски интернет център;
- Организиране на поредица от срещи, обучителни семинари и дискусии за
популяризиране на добрите европейски практики в областта на
организираните дейности за свободното време на студентите от 20.08 до
26.08.2007 г. съвместно с Български младежки съюз;
- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в първия тур на националния
преглед на танцовата самодейност със съдействието на НСД;

Септгмвци
> Организиране на международна младежка среща за ролята на интернет
базираните игри в младежката работа - съвместно със СОКИ, Национален
студентски интернет център;



- Национална конференция за организационни умения, организирана с цел: да
предаде знания на студентите за основни практики на управление в екипи и
организационни процеси; да предаде знания и умения на студентите в
областта на продажбите, организиране на локални проекти, бюджетиране и др.

, съвместно с НССОО АИЕСЕК България, с участието на студенти от ВУЗове
в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Свищов, представители на
бизнеса;
- Издаване на СВ-КОМ с полезни игри и ресурси за младежката работа „Е-

аатез Гог уошп щотК” - съвместно със СОКИ, Национален студентски
интернет център;
- Издаване на ръководство „Е-аатез: зцссеззГШ 1001 1п уощн шогК” - съвместно
със СОКИ, Национален студентски интернет център;
- Организиране и провеждане на международна конференция за иновативни
методи в младежката работа с участници от 9 европейски държави -
съвместно със СОКИ и ННЕК „Юнеско”;

Октомври

- Обучителен семинар по програма „Младежта в Действие” „Да зачитаме
разнообразието”, проведен от 21 до 28 октомври 2007 г. съвместно с НСК,
Академичен център за европейска интеграция;
- Организиране на уъркшоп „Контактна импровизация” от Ивайло Димитров -
режисьор, хореограф и асистент в катедра „Сценични изкуства” в Национална
академия за театрално и филмово изкуство - съвместно с Регионален център
на балканите за университетски театър и Театър-студия „Студентина”
- Участие в международния хоров фестивал в гр. Велдховен 4 Холандия на АХ
„Ангел Манолов” със съдействието на НСД. Хорът получи 11 -ра награда
от фестивала;
- Организиране на Х-Х международен форум за компютърни изкуства
„Компютърно пространство 2007” , съвместно със СОКИ, Център за
компютърни изкуства;

Ноаивди

- Участие на Академичен фолклорен ансамбъл в международния фолклорен
фестивал 7,Нишавски хоровод”със съдействието на НСД;
- Организиране от 16.11. до 25.11.2007 г. на информационна кампания за
популяризиране дейността на Академичен център за студентски спорт,
туризъм и отдих и предоставяните от центъра услуги и планирани инициативи
за свободното време на студентите - съвместно с Български младежки съюз;
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- Организиране на самостоятелен концерт в аулата на СУ „Св. Климент
Охридски” и поставяне на паметна плоча по случай 75-годишнината от
създаването на Академичен хор „Ангел Манолов” и 95-годишнината от
рождението на Маестро Ангел Манолов на 12.11.2007 г. , съвместно с Музей
на българската музикална култура, АХ „Ангел Манолов”, Български хоров
съюз и Сдружение на хоровите диригенти;
- Провеждане на Национална въвеждаща конференция, организирана с цел да
свърже новоприетите членове на организацията с мрежата на АИЕСЕК, да
провокира студентите към личностно целеполагане и изграждане на личностна
визия, да предаде знания и умения, нужни на студентите в работата им по
планирани местни проекти - съвместно с НССОО АИЕСЕК България, Център
за професионално развитие на студентите икономисти;
- Публична лекция на Генералния секретар на Международното европейско
движение Хенрик Крьонер на тема „Ролята на гражданското общество в ЕС” ,
съвместно с НСК, Академичен център за европейска интеграция;

Д екемвеи

- Честване на празника на българските студенти 8 декември - съвместно с
НСК, Академичен център за европейска интеграция;
- Организиране на мероприятие по случай студентския празник 8 декември -
съвместно с Български младежки съюз;
- Международен тренинг курс за младежки и студентски лидери „Да
приближим Европа до младите граждани”, проведен от 11 до 18 декември
2007 г. , съвместно с НСК, Академичен център за европейска интеграция;
- Участие на Академичния хор „Ангел Манолов” в Панорама на хоровото
изкуство в залата на СБК , София, със съдействието на НСД ;

- Изработване на адаптирана на български език версия на Шер-сайта “таг 11а5

Ешоре оопе - съвместно с НСК, Академичен център за европейска интеграЦия;
- Организиране на уъркшоп „Движенческата композиция в спектакъла” -
съвместно с Регионален център на балканите за университетски театър и
Театър-студия „Студентина”

Приоритет в реализираните от НСД и студентски организации дейности
през 2007 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 2007 г., която ще продължи и през
2008 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 ЧЛСНСТБОТО 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 2007 г. дейности утвърждават Национален
СТУДЕНТСКИ ДОМ като МОДЕРНО академично средище за реализиране на ПРОЕКТИ
И ИНИЦИЗТИВИ ОТ И за бЪЛГарСКИТС студенти ОТ цялата страна.


