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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

През всичките години от създаването си през 1933 г. до днес, 

Студентският дом съществува като уникална институция, чиято мисия е да 

способства за удовлетворяването на образователните, научни и културни 

потребности на българските студенти, подпомагайки инициативи и 

проекти, развивани извън територията на университетите в извънучебно 

време.  

 

Визията на администрацията на НСД за развитието на държавната 

политика се състои в превръщането на Студентския дом във водещ център 

за осъществяване и подпомагане на студентски дейности на национално и 

локално равнище, в т.ч. за развитие на международно сътрудничество  и 

европейска интеграция, социални проекти и подпомагане на студенти в 

неравностойно положение, предприемачество и улесняване на достъпа до 

пазара на труда, кариерно и личностно развитие, програми и проекти в 

областта на образованието, науката и културата, неформално образование 

и обучение, компютърни, сценични изкуства, информационно осигуряване, 

спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. Основната стратегическа 

цел на НСД е удовлетворяването на потребностите на българските 

студенти за образователна, научна и художествено-творческа изява извън 

рамките на академичните институции и техните учебни програми. Главно 

направление при реализация на тази цел е насърчаването от страна на 

институцията на инициативността, творчеството, нестандартното мислене, 

предприемчивостта, съзидателния и изследователски дух на студентите.  

 

НСД е призван да развива пряко всички неполитически форми на 

сдружаване на студентите, в т.ч. да подпомага дейностите на 

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и на 

националните студентски организации, които работят по договори за 

съвместна дейност с НСД на територията на Студентския дом. Ползата/ 

ефектът за обществото от провежданата политика се съдържа в 

реализираната от и заедно с подпомаганите студентски групи и 

организации художествено-творческа и академична/научна продукция. 

Голяма част от дейността на НСД се реализира чрез  поддържането и 

развитието на центрове и кабинети, които предоставят безвъзмездно 

услуги на студенти, студентски групи и организации с нестопанска цел. 10 

национални студентски организации, партниращи си с широка мрежа от 

обществени организации, предоставят необходимия персонал и 

финансиране за работата на центровете и кабинетите и осигуряват 

технически дейността им.   
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II. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД 

 

Най-значимото събитие за институцията през предходната 2018 г. бе 

подетата през м. септември 2018 г. кампания по фактическо 

възстановяване на залите за академично творчество на Студентския дом 

чрез изпълнение на набор от оперативни дейности по почистване, 

довеждане до базово експлоатационно състояние и възобновяване на 

художествено-творческата дейност, паралелно с планирането на по-широк 

кръг от тактически и стратегически мерки за действие през 2019 г.  

 

На предходен етап, през 2017 г. бе разработен по инициатива на 

НПСС и студенти от УАСГ идеен архитектурен проект за 

възстановяването на залите, който през 2018 г. не получи необходимата 

институционална подкрепа за своята частична или цялостна реализация 

както поради липсата на целево финансиране от МОН, така и поради 

неизпълнение на минимума от предхождащи реализацията на един 

инвестиционен проект мерки от административен и управленски характер. 

През 2018 г. още студенти от УАСГ бяха привлечени към каузата на 

Студентския дом – бе изготвен цялостен дипломен проект върху 

реконструкцията на сградата на НСД и адаптирането й към новата среда. 

 

Като недопустимо може да бъде определено наличието на десетки 

тонове лесно-запалими отпадъци от битов и строителен характер в залите 

на партерен етаж 18 години след пожара, довел до частичното разрушаване 

на големия салон на НСД. Почистването на залите и обкръжаващите ги 

пространства бе неотложно с оглед на спазването на базови принципи за 

реакция при аварии и осигуряване на безопасната експлоатация на големи 

части от сградата. 

 

 
 

Снимка 1: Състояние на големия салон на НСД към август 2018 г. 
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Възстановяването на централното фоайе бе първата стъпка от 

дейностите, предприети от новото ръководство по повторното въвеждане в 

експлоатация на пространствата на партерния етаж на Студентския дом. 

 
Снимка 2: Състояние преди и след частичното възстановяване на фоайето 

 

След почистването на фоайето с участието на доброволци и с ресурси 

на Студентския дом, със собствени средства бяха възстановени 

електрическата и отоплителна инсталации. Със средства от дарения от 

концерти и фестивали, организирани от  студентските организации, бяха 

закупени нови столове (дарение от гостите на благотворителния коледен 

концерт на А.Х. „Ангел Манолов“) и осветителни тела (дарение от гостите 

на арт-фестивала „Изкуството в действие“, организиран от театър-студия 

„Студентина“ и партньори от творческия сектор). 

 
Снимка 3: Двудневен фестивал на изкуствата „Изкуството в действие“, окт. 2018 г. 

 

При разчистването на помещенията на партерен етаж бяха открити 

захвърлени последните 500 копия от книжните издания, съдържащи архива 

на Студентския дом от построяването му през 1933 г. до 2002 г. Изданията 

бяха дигитализирани и днес са достъпни за широката аудитория онлайн. 
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Състоянието на камерната зала на Студентския дом към м. септември 

бе изключително тежко, въпреки че залата не е била засегната от пожара 

през 2001 г., бидейки експлоатирана от Младежкия театър до 2004 г. 

 

Липсваха прозорци, отоплителни тела, електрическата инсталация бе 

изскубана в периода около освобождаването на залата от Младежкия 

театър, а помещението - запълнено с отпадъци, в т.ч. с инвентар на 

предходни и настоящи наематели на обособени площи в сградата, 

ползвали залата като депо/склад за непотребни материали. 

 

 
Снимка 4:Състояние на камерната зала на Студентския дом към м. август 2018 г. 

 

След възстановяване на главните системи със собствени средства, 

през м. декември се проведе театрална постановка, съвместно с актьорите 

от театър „Реплика“, а считано от м. януари 2019 г. в залата се организират  

концерти, изложби и други художествено-творческия събития. 

 

 
Снимка 5:Моменти от театрална постановка и изложба-пърформънс в камерна зала 
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В най-лошо състояние остава голямата зала на Студентския дом, 

засегната от пожара през 2001 г. Въпреки че частичното възстановяване на 

системи на територията на залата не е целесъобразно, тя все пак бе върната 

към изначалното си предназначение през м. октомври 2018 г., 

предоставяйки сцена за заснемането на музикален видеоклип по 

инициатива на НПСС и група млади артисти. 

 

 
Снимка 6:Кадри от заснемането на музикален видеоклип към песента „Събуди се“ 

 

В резултат от активната съвместна работа с представители на медиите 

– бТВ, Нова ТВ, ОН Еър, Европа и др., каузата за възстановяването на 

залата намери обществен отзвук - от началото на м. януари 2019 г. нейното 

разчистване стана възможно с подкрепата на частен дарител – г-н Чавдар 

Донков, наследник на студент – участник в организационния комитет по 

построяването на Дома през 20-те и 30-те години на 20-ти век.  

 

Към края на 2018 г. няма ясен държавен ангажимент за финансиране с 

бюджетни средства на възстановяването на залата, въпреки изразената 

подкрепа към тази кауза от повече от 50 граждански и академични 

организации. През м. октомври 2018 г. директорът на НСД предостави на 

вниманието на МОН подробно разписана възможност, съгласувана с 

ръководството на Фонда за устойчиво градско развитие, засягаща 

отпускането на инвестиционен кредит за възстановяването на залата по 

линия на финансовия инструмент, опериращ със средства по ОП „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. Тази възможност не получи подкрепата на МОН 

поради изтъкнатата невъзможност НСД да обезпечи кредита в следствие 

на транзитния характер на своята сметка. Предложението на директора на 

НСД инвестиционният заем да се управлява и гарантира от МОН получи 

мълчалив отказ. Мълчалив отказ получи и предложението да се 

финансират някои неотложни аварийни работи като спирането на течовете 

от терасата над централното фоайе. 
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СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД 

 

 Състоянието на сградата на НСД (отвъд необходимия капиталов 

ремонт на партерен eтаж) e било определяно в предходни периоди като 

тежко. Въпреки това, не е било направено необходимото за изготвянето на 

техническа паспортизация на сградата, което да позволи да се планират и 

финансират целево съответните ремонти по степен на тяхната неотложност 

и целесъобразност. 

 

Ето защо, през м. ноември 2018 г., директорът на НСД нареди: 

 

 Да бъде сформирана работна група с участието на експерти от 

МОН, представители на НПСС, дейци на културата и изкуството в 

т.ч. представители на Съвета и Експертната комисия към НСД, 

архитект, специалист-технолог, инженери по различните 

специалности и др. представители на заинтересованите страни със 

задача изготвяне на техническо задание за основен ремонт на 

сградата на Студентския дом и привеждане в съответствие със 

съвременните изисквания на залите и помещенията към тях. 

 Работната група да изготви цялостна концепция за дейностите и 

проявите, които се предвижда да бъдат реализирани във всяка 

зала и помещение, с оглед изготвяне на възможно най-детайлно и 

подробно техническо задание за проектиране. 

 Изготвеният през 2002 г. работен проект за възстановяване на 

голямата зала, както и идейният архитектурен проект от 2017 г., 

изготвен от студенти от УАСГ по инициатива на НПСС, да 

послужат като основа за обсъждане на вариантите за основен 

ремонт. 

 Да се възложи на експерти, лицензирани за извършването на този 

тип услуги, направата на обследване на техническите 

характеристики и на енергийната ефективност на сградата на НСД 

на пл. „Народно събрание“ №10 (прибл. 6550 кв. м. по документи 

за площта на помещенията). 

 След изготвянето на технически паспорт, енергиен сертификат и 

техническо задание за основен ремонт на сградата на Студентския 

дом, да се проведе обществена поръчка за избор на проектантски 

колектив.  

 

В кратките срокове до края на 2018 г. се реализира сформирането на 

работната група към директора на НСД и възлагането на изготвянето на 

технически паспорт, работата по който бе финансирана с целева субсидия 

от МОН, отпусната за целта през м. декември 2018 г.  
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Паспортът бе завършен в началото на 2019 г. и бе регистриран в 

Столична община, направление „Архитектура и градоустройство, със 

заключение, че с добра поддръжка, навременни ремонтни дейности и 

изпълнение на препоръките в техническия паспорт в най-близко време, 

сградата може да продължи и в бъдеще да се експлоатира безопасно.  

 

Самите препоръки за експлоатация и ремонти на сградата са описани 

в над 20 страници и включват множество дейности по текуща поддръжка и 

капиталово строителство, които възлизат на стотици хиляди левове – 

бюджет, който Студентският дом не може да осигури при настоящия 

модел на бюджетна самоиздръжка. Само мерките в сферата на енергийната 

ефективност, подробно описани в енергийното обследване, възложено и 

завършено в началото на 2019 г.,  възлизат на близо 300,000 лв. 

 

  
 

Снимка 7: Рушаща се северна фасада на сградата и разбити тоалетни на eтаж I 

 

Техническият паспорт на сградата затвърждава правилността на 

взетото управленско решение по-рано през годината да бъде едностранно 

прекратен договора по вина на фирмата-наемател на ет. 5 на сградата на 

НСД откъм ул. „Аксаков“. В доклада към техническия ремонт се 

констатира, че наемателят е извършил преустройствен ремонт за какъвто 

се изискват разрешителни (каквито не са получени), както и че е 

извършена промяна на предназначението на наетите помещения за което се 

изисква одобрение от министъра на образованието и науката (каквото 

също не е било получено).  

 

Поради отказ на наемателя на освободи помещенията след 

прекратяването на договора, както и да заплати всички дължими суми за 

месечния наем в пълния им размер, тези отворени въпроси следва да бъдат 

разрешени през 2019 г. 
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ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

НСД бе включен в програмния бюджет на МОН за 2018 г. в 

бюджетната политика за равен достъп до качествено висше образование и 

развитие на научния потенциал, програма № 8 „Студентско подпомагане“, 

но самото финансиране на НСД не се осъществява на база финансова 

субсидия от държавния бюджет, предназначена за осъществяване на 

предмета на дейност на институцията. НСД изпълнява ангажиментите си 

по изпълнението на държавната политика на основата на 

самофинансиране, за сметка на собствени приходи от отдаване под наем на 

обособени части от сградата. Самофинансирането допринася за текущата 

издръжка, но не е достатъчно за да генерира достатъчно приходи, 

необходими за дейности в полза на студентите и за покриване на най-

неотложните разходи за аварийни ремонти и поддръжка по сградата.   

   

 Решенията по бъдещето на бюджетната политика относно НСД би 

следвало да отчитат както необходимостта от държавно подпомагане на 

дейностите на националните студентски организации, така и 

потребностите от капитална и текуща поддръжка на сградния фонд, 

заплащането на текущите разходи и необходимостта от периодична 

подмяна на обзавеждането и оборудването. Поради промяна в 

нормативната уредба, през 2018 г. от приходната част на бюджета на НСД 

бе заличено ключово перо – постъпленията от външна реклама, 

разполагана на покривните площи на НСД. Това доведе до нуждата от 

редуциране на средствата, които се отпускат за реализация на студентски 

проекти и инициативи чрез премахване на предвидената двойна ставка за 

подпомагане на дейности с международен характер. 

 

През м. декември 2018 г., главният секретар на МОН постанови, че 

дългогодишната практика по отдаване на зали при условията на почасов 

наем е в противоречие със Закона за държавната собственост и следва да 

бъде преустановена. Това тълкувание на закона, което бе в противоречие с 

множество предходни одити на НСД, извършени от МОН, АДФИ и 

Сметната палата, означаваше неизбежно изпадане в неплатежоспособност 

по средата на зимния сезон. С цел избягване на сътресения в работата на 

студентските центрове, ръководството на НСД изготви нова процедура за 

почасово ползване на помещения в свободните часове от деня. 

Процедурата бе единодушно приета от членовете на Съвета и Експертната 

комисия към НСД. Същата бе съгласувана с юрист от Софийска 

адвокатска колегия, който заключи, че краткосрочното ползване на залите 

по предназначение от външни партньори не конституира наемни 

правоотношения с тях, а представлява услуга, която НСД е в правото си да 

предоставя за задоволяване на културните/социални нужди на студентите. 
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3,5 са заетите щатни бройки в администрацията на НСД (от общо 4), 

които представлява критичният минимум от служители, необходим за 

функционирането на институцията. Малкият брой щатове не позволява 

изграждане на йерархична структура на управлението на институцията. 

Поради невъзможност да бъдат наети служители по трудов договор, важна 

системообразуваща част от дейността на НСД се обслужва изцяло от 

външни сътрудници на хонорар (счетоводител и специалист 

„Административно обслужване и човешки ресурси“). Във връзка с 

необходимостта от компенсиране на недостига на човешки ресурси, 

Националният студентски дом стартира „Стажантска програма 2018“.  

 

Стажовете се проведоха през м. октомври – ноември, а 

кандидатстването се реализира онлайн чрез Портала за студентски 

стажове. Инициативата бе първа по своя род за Националния студентски 

дом и бе част от Програмата за студентски стажове в държавната 

администрация, координирана от дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към Министерски съвет. Като част от стажантската 

програма в администрацията на Националния студентски дом ще бъдат 

разкрити 8 стажантски позиции както следва: юрисконсулт; национални и 

международни проекти; инвестиционни проекти; връзки с обществеността; 

маркетинг и реклама; преводач – дигитално съдържание; видео продукция. 

 

Всички стажантски позиции се разкриха за студенти – бакалаври и 

магистри, обучаващи се в широк кръг от професионални направления в 

български и чуждестранни университети. Всички допустими кандидат-

стажанти можеха да подадат своите кандидатури и през портала за 

студентски практики на МОН https://praktiki.mon.bg. Провеждането на стаж 

по линия на студентските практики осигуряваше възможност за 

получаване на академична стипендия за периода на практическо обучение. 

 

  
 

Снимка 8:От ляво - стажант на НСД разработи проект по програма на НАТО и бе 

избран за „младежки посланик на НАТО“; От дясно – за първа година НСД се включи 

в националната инициатива на Junior Achievement - „Мениджър за един ден“ 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 

 

В организационно отношение, основните усилия на Националния 

студентски дом през втората половина на 2018 г. бяха в насока 

разширяване на партньорската мрежа и отваряне на институцията към 

нови възможности чрез съвместна работа с трети страни. Сред партньорите 

на НСД се наредиха организации като Посолството на Великобритания в 

България, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Google „Дигитален гараж“, Slav 

Conf International Conference, Erasmus Student Network, Театър „Реплика“, 

Junior Achievement, Фабрика за идеи, Career Guide, Rabota.bg, Фондация 

„ГЛАС“. Официално бяха възстановени връзките на институцията с 

Обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ и Обществото 

на Фото и видео клуба – организации на алумни-общностите към 

творческите организации при ЦСДК с които НСД сключи споразумения за 

съвместна дейност. 

 

Необходимо минимално условие за постигането на поставената цел 

бе създаването на съвременен уеб портал на Студентския дом. Въпреки 

констатациите от предходни периоди, че НСД е сред „най-отворените и 

комуникативни администрации от състава на централната 

изпълнителна власт и интензифицира ползотворните й връзки с 

гражданското общество, студентите и техните организации“, към 

август 2018 г. Студентският дом разполагаше единствено със статична уеб 

страница без публикации за изминалите или актуални събития на 

територията на Дома, което наложи създаването на модерен уеб портал в 

изпълнение на стратегическата визия на НСД за предоставянето на 

подробна актуална информация за студентите. Създаването на портала и 

обучението на служителите за работа с него бе извършено изцяло 

безвъзмездно от ръководството на НСД наместо да се финансират външни 

услуги, каквато практика е имало през предходни периоди. 10,734 са 

преглежданията на публикациите на сайта на НСД. Най-четени са 

новините относно възстановяването на залите и стажовете в НСД. 

 

Присъствието на Студентския дом в социалните мрежи се увеличи 

десетократно и към края на м. декември 2018 г., страницата на НСД в 

социалната мрежа „Фейсбук“ има над 1000 последователи. По данни от 

административния панел на страницата, информацията за събитията на 

НСД през 2018 г. е достигнала до над 80 хил. души. Над 60 % от 

аудиторията на НСД е във възрастовата група 18-34 г. Приблизително 60 

хил. са преглежданията на публикациите по кампанията за 

възстановяването на сцените на НСД, в т.ч. известия за акции и събития.  
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В допълнение на мерките за повече публичност и прозрачност в 

работата на НСД бе внедрена система за е-управление – цялостно решение 

за електронен документооборот от и към НСД. Тази мярка също бе 

реализирана в рамките на наличния бюджет, въпреки дългогодишното й 

отлагане във времето. 

 

Важен организационен аспект в работата на НСД през 2018 г. бе 

инициативата за връчването на първите годишни награди за принос в 

развитието на Студентския дом. Церемонията по връчването на наградите 

на името на Стилиян Чилингиров се състоя в Аулата на СУ „Св. Климент 

Охридски“ по време на коледния концерт на А.Х. „Ангел Манолов“. 

 

  
 
Снимка 9: Награждаване на носителите на отличие за принос към Студентския дом 

 

Награда бе връчена на Академичния хор и неговия диригент г-жа 

Дарена Попова по повод на 85-тата годишнина на хора. Награда за своята 

дългогодишна творческа кариера, съпътствана с редица престижни 

отличия, получи и акад. Иван Тодоров, главен художествен ръководител и 

хореограф на Академичен фолклорен ансамбъл от създаването на 

дружеството през 1957 г. По случай 30-ото юбилейно издание на форум 

„Компютърно пространство“, едно от най-големите събития за 

компютърни изкуства в Югоизточна Европа, награда за принос в 

развитието на Студентския дом получи Студентското общество за 

компютърно изкуство и г-н Росен Петков, ръководител на СОКИ. Награда 

за принос в развитието на Студентския дом се връчи и на театър-студия 

„Студентина“ и неговия творчески ръководител г-жа Петя Божилова за 60 

годишния юбилей на дружеството и организацията на двудневния 

фестивал „Изкуството в действие“ в подкрепа на възстановяването на 

сцените на Студентския дом. Награда за принос в развитието на 

Студентския дом се връчи и на г-ца Яна Вангелова, председател на 

Националното представителство на студентските съвети. 
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III. ДЕЙНОСТИ НА НСД 

 

През втората половина на 2018 г. новото ръководството на НСД 

възприе проактивен подход към възложената за изпълнение държавна 

политика, който не се ограничава до отчитането на проектите на 

студентските организации като дейност на НСД, а предполага 

инициативност от страна на администрацията на НСД при планирането и 

изпълнението на допълнителни мерки за задоволяване на обществените, 

образователни и културни нужди на студентите.  

 

Във връзка с отбелязването на националния празник 1-ви ноември, 

Ден на народните будители, както и във връзка с проведената на 15-ти 

октомври 2018 г. първа (от 1998 г. насам) обществена дискусия, засягаща 

възгледите на различни заинтересовани страни относно бъдещето на 

Студентския дом, директорът на НСД издаде заповед да бъде възстановена 

дейността на Академичния център за литература и култура към 

Национален студентски дом, създаден през 2001 г., като центърът се 

преименува на Център за академично творчество към НСД, за да се отрази 

многообразието на възможностите за академично-творческа изява днес.  

 

Центърът за академично творчество следва да се ангажира със 

следните приоритетни дейности и задачи: 

 

 Създаване на академична библиотека, в т.ч. попълването на 

началния фонд чрез организирането на дарителска кампания; 

 Дигитализиране и публикуване онлайн на изданията на 

Центъра от предходни периоди, в т.ч. архивни единици, 

съхранени на звукови и видео носители; 

 Създаване на периодично издание с научен и образователен 

характер под формата на многопрофилно академично списание 

за оригинални студентски и докторантски разработки – статии, 

обзори, кратки научни съобщения; 

 Провеждане на културни, образователни, научни и др. събития 

на територията на НСД, в т.ч. въвеждането в експлоатация на 

централното фоайе на Студентския дом като споделено 

пространство за активна обществена и културна дейност. 

 

Описаните по-долу дейности на отделните центрове за студентски 

услуги и творческите състави към НСД са в конспективен вид, с акцент 

върху основните постижения с оглед да не се увеличава прекомерно обема 

на настоящия доклад. В приложение към доклада са предоставени 

подробните отчети на всеки един от студентските центрове и организации. 
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МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
 

През 2018 год. „Международен център за програми и проекти в 

областта на образованието, науката и културата” продължи успешно 

дейността си, съобразно сключения договор с НСД и утвърдената годишна 

програма.  Центърът се организира от Националния научен 

експедиционен клуб ЮНЕСКО (ННЕК-ЮНЕСКО) в партньорство със 

Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО 

и на Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете 

ЮНЕСКО - съорганизатори на центъра. 

 

Предоставяните информационни услуги включват основно онлайн 

базите: www.unesco.org, www.evropa.bg, www. econ.bg, www.efc.be, и 

www.cordis.lu, www.jobs.bg.  В центъра се предоставят услуги и с пряко 

приложение на интерактивните мултимедийни пособия “Youth resources in 

the Internet” и “On the job market”. Предлаганото ползване на библиотеката 

от печатни издания включва следната периодика: “Confluences”, “The new 

courier of UNESCO”, “Connexion”, “Science et societe – OTAN”, “La lettre du 

patrimoine mondial”, “The bulletin of REC, “Social economy and law”, “ODE 

Magazine”, “Deutschland Magazine”, “NGO news”, и др. 

 

Освен изброените, на студентите и на студентските организации се 

предлагат безплатно и други текущи информационни източници, които се 

получават по линия на Световната и на Европейската федерация. На 

разположение на студентите е и архива на ННЕК-ЮНЕСКО за българското 

и световното културно и природно наследство. Всички постъпили искания 

от студенти и студентски организации за безплатно информационно 

обслужване са удовлетворени квалифицирано, качествено и в срок, 

обявеното работно време се спазва стриктно. 

 

През 2018 г. в рамките на международния център продължи и 

изпълнението на Националния студентски проект  „Приятели на 

българските съкровища“, в който се включиха 186 студенти от висшите 

учебни заведения, организирани в 18 експедиции за дигитализация на 

местното културно наследство в 13 общини в България. Реализирани 

бяха и 6 еднодневни обучителни семинара на теми, свързани с проблемите 

в образованието и културата и приобщаването на студентите при 

определяне характера на проблемите и възможности за тяхното решаване, 

като част от дейностите по изготвяне на Национална стратегия за опазване 

и популяризиране на културни обекти на България в Света.  
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Проведени бяха 4 закрити обучения за членове на експедиционната 

група, отговаряща за експедиция в Република Северна Македония, като 

част от Международния студентски проект „Наследство и диалог, 

обединени в многообразието – Западни Балкани“. В резултат бе проведена 

експедиция в Република Северна Македония, в която взеха участие 12 

студенти от България и 12 студенти от западната ни съседка, 

Международният център за програми и проекти в областта на 

образованието, науката и културата придоби научни материали и 

разработки, които ще бъдат предоставяни безплатно на студенти и 

преподаватели в поддържания от нас център в Национален студентски 

дом. Експедицията приключи успешно, а като признание за постиженията 

й, проектът получи Патронаж на Министерство на културата на Република 

България. През следващата 2019-та година предстои провеждането на още 

3 експедиции по проекта в различни държави.  

 

Бе реализирана и Национална кампания „По волята на Хипократ“, 

имаща за цел да поощри доброволчеството сред студентите по медицина. 

В кампанията взеха участие над 200 студенти от МУ и СУ и е отчетена 

като успешна. Реализирани бяха 2 образователни кампании, а именно 

„Мартеничка с кауза“ и „Коледари – с блага вест и здраве“, организирани 

от студенти и насочени към популяризирането на българската култура сред 

подрастващите в ученическа възраст. Бяха проведени три публични 

семинара на теми: „Траките и виното“  с участници акад. Васил Гюзелев и 

проф. Валерия Фол; „Местното културно наследство – възможност за 

развитие на местните общности“ с гост лектори от НИНКН и 

Министерство на културата; „От извора“ -  студентска кръгла маса за 

обсъждане на проблемите при опазването на нематериалното културно 

наследство на България.  

 

В дейностите по-долу за 2018 са участвали над 850 студенти: 

 

 Участие в образователни проекти по Erasmus+ с бенефициенти 

над 300 студента. 

 Обучителен курс за студенти на тема „дигитализация на 

културното наследство и нови професии за младите хора”.  

 Проведени образователени работилници - онлайн и лице в лице 

на тема „Включващо обучение и съвременни медии”. 

 Проведени образователни работилници за медийна грамотност.  

 Семинар на тема дигитализация на културното наследство.  

 Обновяване на базата-данни с ресурси за образование, 

менажиране на младежки проекти, междукултурно обучение. 
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И КАБИНЕТ 

ЗА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
 

През 2018 г. центърът реализира дейности, свързани с подпомагането 

на студенти за справяне със социалната среда, подкрепа при намиране на 

първо работно място след завършване на ВУ; представяне на здравословен 

начин на живот и специална подкрепа на социално слаби студенти за 

стажове и практики в държавни институции и частни компании.  

 

 По-конкретно, ръководеният от Български студентски съюз център 

отчете като успешни следните инициативи: 

 

 Кампания във висши училища за подпомагане на студенти - жертва 

на насилие, проституция, незаконни религиозни движения.  

 Поддържане на интернет форум за студенти в неравностойно 

положение на сайта на НЦСП и КРСНП и studentbg.org, в т.ч. 

ангажирани специалисти психолози и социолози.  

 Поддържане на европейска информационна база данни с 

възможности за програми за подкрепа на студенти в неравностойно 

положение.  

 Отбелязване на 8 декември от българските студенти чрез специален 

концерт от студентски музикални и танцови групи.  

 

Като постигнати бяха отчетени следните резултати: 

 

1. Оптимизиране на социалната среда в която учат и живеят 

студентите. 

2. Повишаване на тяхната информираност относно правата им в 

търсене на помощ при трудни житейски ситуации. 

3. Поддържане на преки контакти между нуждаещите се студенти и 

специалисти, които да им окажат компетентна помощ. 

4. Създаване на полезни контакти, които да се ползват от студентите 

и след завършването на образованието им. 

5. Попълване на Европейската информационна база данни с 

възможности за програми за подкрепа на студенти в 

неравностойно положение. 

6. Устойчиво повишаване на броя на студентите, ползващи 

Интернет форум за студенти в неравностойно положение в сайта 

на НЦСП и КРСНП. 
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Националното представителство на студентските съвети работи през 

2018 г. по следните приоритетни за Центъра проекти: 

 

1. Национален приз "Студент на годината" 

 

Основната идея на конкурса, е всяка година да бъдат отличавани най-

добрите студенти и докторанти в българските висши училища и това да се 

превърне в традиция. Участват студенти от над 25 университета. Броят на 

подадените кандидатури за Студент на годината е над 100. 

 

2. Национални летни студентски игри "Летен университет" 

 

Основната идея на Летния университет (Националните летни 

студентски игри) е да развие студентския спорт, като излъчи комплексен 

победител в непрофесионалния и професионален студентски спорт 

измежду студенти от всички Висши училища в Република България.  

Летният университет се проведе в края на месец август (23-29 август) през 

2018 година в к.к. Албена. 

 

3. Национални зимни студентски игри "Зимен университет" 

 

Участниците в зимните игри имат възможност да се състезават в 

редица дисциплини: ски гигантски слалом, сноуборд гигантски слалом; 

снежна щафета, туристическо ски рали, бърза шейна. Провеждането на 

Национални зимни студентски игри "Зимен университет" се осъществи в 

средата на месец март, през 2018 г. Събитието се провежда от четири дни  

в к.к Боровец. В рамките на Зимен университет се проведоха обучения и 

семинари. На Зимния университет участие вземат над 290 студенти от над 

22 висши училища от страната. 

 

Чрез спортните си и туристически проекти, НПСС си поставя за цел 

да популяризира масовия непрофесионален и професионален спорт сред 

студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се 

със спорт в свободното си време студенти към  Университетските спортни 

клубове за участие в междууниверситетски спортни състезания.   

 

         4. Национален конкурс „Носители на просвета” 

 

Проектът цели да покаже, че студентите на България имат сетивата и 

уменията да откриват навсякъде около себе си и в самите себе си, да 

уловят и опишат кои са и кои ще бъдат носителите на просвета днес и за в 
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бъдеще. А „носители" в 21-ви век могат да бъдат множество различни по 

своята същност идеи и послания, иновации, личности, организации, 

практики, събития и редица други. Конкурсът се провежда за пръв път през 

2013 г. от НПСС по случай навършването на 200 години от първото 

честване на празника от  делото на светите братя Кирил и Методий. 

Конкурсът се проведе на 3 юли 2018 година. Кандидатите подават своите 

кандидатури  в началото на месец Май. 

 

Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези 

положителни събития, идеи, послания и личности в България, които 

свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската 

култура, образование и наука. Развитието на културата, образованието и 

науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво 

бъдещето на България. И всички добри идеи и примери в тази насока 

следва да се отбелязват, отличават и насърчават. В конкурса участие взеха 

над 50 студенти от цялата страна. 

 

             5. Национална кампания „Да изчистим България за 1 ден” 

 

Студентската общност на България отново участва в кампанията „Да 

изчистим България за един ден". Организацията се провежда от 

Студентските съвети и Националното представителство на студентските 

съвети в Република България, а събитието е в рамките на глобалната 

инициатива Let's Do It World, която в България се организира от bTV. 

Кампанията се проведе на 15 септември 2018 година на територията на 

цялата страна. Инициативата на bTV стартира през пролетта на 2011-а, за 

да се превърне само година по-късно в най-масовата обществена проява, 

подкрепена от стотици хиляди доброволци. НПСС и Студентските съвети  

в страната бяха и са сред най-големите и активни участници последните 

няколко години; 400 563 души са се включили в инициативата.  

 

            6. Национални и регионални проектни срещи 

 

Бяха проведени редица срещи в офиса на НПСС и в страната, на които 

присъстваха партниращи организации и Студентски съвети. Срещите се 

провеждат периодично в офиса на НПСС и цялата страна и включват теми 

и обсъждания, свързани с: контрол и подпомагане на дейностите на 

организацията и всички членове; създаване на условия за правилното 

функциониране на университетските представителства; насрочване и 

провеждане на дейностите по университетски центрове, както и в Центъра 

към НПСС. 
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НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 
 

Националният център за информация и кариерно развитие 

разработва методологични материали и извършва консултантски услуги в 

областта на младежката информация и кариерното развитие. Всички 

планирани дейности бяха изпълнени. В допълнение към плана, със 

собствени средства бяха обновени частично софтуерните и хардуерни 

ресурси.  

 

В дейностите и услугите на центъра за 2018 са участвали над 2400 

студента. Ето и основните направления на работа през годината и 

свързаните с тях резултати: 

 

1. Подготовка на проекти. 

2. Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и кариерно развитие 

(целогодишна дейност).  

3. Специализирани консултации (на място) на студенти със специални 

потребности.  

4. Обмяна на информация с други центрове и международни бази-

данни (целогодишна дейност).  

5. Участие в среща по проект LIKE за дигитални медии и 

професионална реализация. 

6. Подготовка на уоркшоп за лидери на младежки организации, свързан 

с използване на цифровото видео за мотивиране на млади хора 

(включващо обучение).  

7. Подготовка на материали за участие в конференция за аудио-

визуалните медии в образованието, Play to Learn, Baden. 

8. Подготовка на продукти по проект LIKE за дигитални медии и 

образование- игра, онлайн ръководства и др. 

9. Участие в конференция на тема „Дигитални медии и 

равнопоставеност на половете” 

10. Превод, адаптация и разпространение на материали за 

равнопоставеността на половете в дигиталните медии и 

професионалната реализация.  

11. Обновяване на базата-данни и техника. 
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ЦЕНТЪР ЗА КОМПЮТЪРНИ ИЗКУСТВА И СЪВРЕМЕННИ 

МЕДИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО  
 

Центърът разработва методологични материали, обучителни 

инструменти и извършва консултантски услуги в областта на използването 

на съвременните дигитални медии в образованието и обучението. Работи 

със студенти и извършва обучения и консултации в областта. В различните 

проекти и дейности за 2018, описани по-долу, са участвали над 2600 

студенти. 

 

1. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и 

съвременни медии (целогодишна дейност).  

2. Обмяна на информация с други центрове и международни събития в 

областта, изпращане на студенти и млади хора за участие в 

конференции, фестивали, курсове в областта (целогодишна дейност). 

3. Участие в конференции и подготовка на обучителни материали за 

включващо обучение и кариерно развитие. 

4. Подготовка на традиционния международен фестивал за 

компютърни изкуства „Компютърно пространство” (30 издания до 

момента), computerspace.org. Стартиране на конкурсната част и 

набирането на проекти. Обновяване на сайта и базата-данни.  

5. Участие в международния проект My Gender Equality по програма 

Erasmus+. 

6. Разработване на образователни филми по проекти на Erasmus+, за 

професионално обучение на младежи, свързани с равнопоставеност 

на половете (gender balance).  

7. Тестване и превод на филмите.  

8. Закючителен етап на международен форум за компютърни изкуства 

„Компютърно пространство” (30-то издание), computerspace.org . 

Форумът има конкурсна и фестивална част и е най-голямото събитие 

за компютърни изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа.  

9. Поддръжка и актуализиране на сайтове с методологични материали 

за консултанти; 

10. Поддръжка и актуализиране на бази-данни за оценка на медийната 

грамотност свързана с кариерно развитие или консултиране 

11. Обновяване на софтуер и техника със собствени средства. 
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

През 2018 година Центърът, поддържан от Академично дружество за 

международно развитие (АДМР), съвместно със своите партньори 

реализира следните дейности, инициативи и проекти:  

 

1. Център за международно студентско сътрудничество (ЦМСС) 

организира информационна кампания за представяне на ползите от 

компостирането на биоразградими отпадъци. Кампанията 

включваше презентации и демонстрационни дейности в които се 

включиха над 100 младежи, студенти, преподаватели и 

представители на институциите, ангажирани с управлението на 

отпадъците.  

 

2. Провеждане на международна информационна кампания за 

съхраняване на пчелите и дивите опрашители “Bee Coalition 

Campaign”. Кампанията цели повишаване на осведомеността на 

международната общественост относно ползата и необходимостта от 

пчелите и дивите опрашители и значението им за биологичното 

разнообразие и за понижаване употребата на неоникотиноиди от 

земеделските стопани. В кампанията се включиха над 200 младежи, 

студенти, млади фермери, ангажирани с производството и 

консумацията на чиста храна и съхраняване на биологичното 

разнообразие.  

 

3. Провеждане на международна младежка конференция по време на 

българското председателство на Съвета на ЕС на тема «Общата 

селскостопанска политика на кръстопът» - организирана съвместно с 

Българско дружество за защита на птиците, Сдружение „Европа и 

Ние“ и European Environmental Bureau. Целта на международната 

конференция беше да се споделят идеи от всички заинтересовани 

страни относно изготвянето на предстоящата Многогодишна 

финансова рамка и Общата селскостопанска политика на ЕС.  

 

4. Организиране на пътуваща изложба “Art of Danube” в българската 

част на река Дунав – опознаване на природата чрез изкуство, 

съвместно със Сдружение за защита на дивата природа, Фрайбург 

Германия. Пътуващата изложба бе представена и пред българската 

публика по поречието на Дунав. Над 500 младежи, студенти, 

ученици доброволци се включиха в презентирането на инсталацията 

и създаването на международна мрежа от заинтересовани лица, 

които да промотират опазването на уникалната флора и фауна по 

поречието на най-голямата европейска река.  
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ - 

ИКОНОМИСТИ 
 

AIESEC е най-голямото в света младежко движение за лидери, което 

се ръководи изцяло и единствено от младежи. Мисията на AIESEC е 

постигане на мир и оползотворяване на човешкия потенциал и затова, 

следвайки мисията всеки ден, сдружението развива лидерски умения в 

младежите, като им предоставя практически опит в предизвикателна среда. 

AIESEC позволява на всеки младеж да отиде на междукултурен обмен под 

формата на доброволчески обмен или професионален опит в чужбина. 

 

През 2018, чрез AIESEC в България 50 младежи развиха своите 

лидерски умения, като завършиха своят междукултурен обмен в страната 

или в чужбина. Анкета за оценка на обмена показва, че хората избрали да 

се развият чрез AIESEC в България оценят своят опит с 8.3 от 10. 

Следователно 83% биха препоръчали AIESEC.  
 

Междукултурен обмен Одобрен Реализиран 

Пристигащи в България 7 10 

Заминаващи извън България 15 13 

Пристигащи професионални стажанти в 

България 
24 22 

Заминаващи професионални стажанти извън 

България 
6 5 

 

През 2018 AIESEC в България реализира и две големи събития, 

ангажирайки над 500 младежи, над 20 бизнес партньори, 5 големи НПО и 

институции. 

1. Бизнесът в действие - събитие, организирано за 13 година поред, 

което цели да скъси разстоянието между младежите и бизнеса чрез 

обучения, работни групи, симулации и възможности. 

2. Youthspeak Forum – организира се за трета година в България и 

представя на младежите кои са целите за устойчиво развитие до 

2030г. както и кои са най-важните за страната ни  според младежите 

и как можем да работим по тях. 

3. Национални конференции на AIESEC в България се проведоха през 

януари месец в София - 60 участници; юли месец в Стара Загора - 50 

участници и декември в Национален студентски дом - 60 участници. 
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АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

В изпълнение на програмата за 2018 г., Академичният център за 

европейска интеграция, поддържан от Националната студентска 

конфедерация, осъществи следните основни дейности: 

 

 Участие в публична дискусия за представяне на приоритетите на 

българското председателство на ЕС”, София, 11 януари 

 Участие в международен семинар в Брюксел, 13-14 януари  

 Участие в международен семинар в Скопие, 31 януари-4 февруари 

 Публична дискусия „Всички пътища водят към Европа”, София, 22 

февруари   

 Участие в международен семинар в Милано, 9-11 март 

 Meждународен семинар за младежки и студентски лидери “Европа: 

Презареждане”, София, 22-29 април.  

 Честване на Деня на Европа - 9 май  

 Организиране на българска делегация за участие в честването на 70-

та годишнина от Европейския конгрес в Хага, 24-25 май 

 Отбелязване на Световния ден на околната среда, София, 5 юни 

 Участие в международна конференция в Будапеща, 16-17 юни. 

 Участие в Лятната академия на Съюза на европейските федералисти, 

Брюксел, 6-8 юли. 

 Отбелязване на Европейския ден на езиците, София, 26 септември 

 Публична дискусия по случай началото на кампанията за изборите за 

ЕП, 15 октомври. 

 Международен семинар за младежки и студентски лидери 

„Насърчаване на младежкото участие в изборите за европейски 

парламент” , София, 11-18 ноември.   

 Участие в годишната конференция Международното европейско 

движение, Виена, 30 ноември-1 декември. 

 

Центърът е бил посетен за информация и консултации от над 1200 

студенти и младежи и е изпратил 106 участници в международни 

семинари, конференции и обучителни курсове.  
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СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 

 

През изминалата 2018г. организацията продължи да развива своята 

дейност с младите хора на България в сферата на сценичните изкуства и по 

специално: танц, театър, музика, танц с огън, съвременен цирк, Тай-чи, 

контактна импровизация, съвременен танц и други. 

 

Целогодишно се развиваха следните дългосрочни проекти: 

 

Проект „Перкусионна работилница („Drum circle“). Перкусионната 

работилница е събитие със силен социален заряд. Хора от различни 

сектори в обещството биват събирани в кръг, като за всеки има осигурен 

музикален ударен инструмент. Заедно, те импровизират, учат и общуват 

чрез музика. Бяха проведени повече от 15 кръга с над 150 участника. 

 

През 2018 година към студията бе основана танцова компания 

„Bright bites” като продължение на обучителните модули „Бежайра“ и „Бен 

шай“ от 2016 и 2017 година на студията. Множество млади хора, 

преминаха успешно интензивните обучителни модули, някои от тях взеха 

участие в двете нови представления: 

 

1. Танцово представление с огън „Bright eye” или още „Limits of 

control”, което бе играно над 25 пъти на различни събития в страната, 

както и на организираният фестивал в подкрепа на инициативата за 

възстановяване сцените на Национален Студентски Дом, под мотото 

„Изкуството в действие“ през ноември 2018г. Представлението бе 

закриващо за фестивала и бе играно пред сградата на Национален 

Студентски Дом. Режисьор и хореограф Петя Божинова. 

2. Танцово - театрално представление „Феите на голямата смрадлива 

ужасно парлива коприва“. Бяха проведени множество репетиции „на 

среда“ за танцовото представление, в което акцент е красотата на 

движението на коприната. Подготовката на представлението към 

настоящия момент е на пред премиерен етап. Режисьор и хореограф 

Петя Божинова. 

 

През изминалата година Театър-студия „Студентина“ продължи да 

бъде пространство отворено за Съвременен танц и Контактна 

импровизация в София. В продължение на цялата 2018-а бяха 

организирани ежеседмични събития – лаборатории и импровизационни 

сесии. Благодарение на това, както и на дейността на другите преподаващи 

и практикуващи КИ в студиото, Студентина продължи да бъде 

единственото пространство в София и страната, където регулярно се 

случва този вид съвременен танц.  
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Продължи интензивното обучение на младите хора в сферата на 

сценичните изкуства и развитие на тяхната двигателна, артистична и 

познавателна култура. През цялата 2018 г. ежеседмично в активният сезон 

се случваха класове за съвременен танц, Тай чи, техники в съвременният 

танц като “Body mind centering” и ембриология. Бяха организирани 

следните семинари с гост лектори специалисти в различни области: 

 

 Саша Кръстарска - тридневен уъркшоп за танцова импровизация и 

моментно композиране. Игра на решенията, спонтанност и фокус на 

вниманието. 

 Тамара Максимиенко - украински хореограф в областта на 

съвременният танц и контактната импровизация. Бяха проведени 

работилници на които участниците развиваха своите умения за 

импровизация в партньорство, бяха разгледани някои соматични 

техники и техники от съвременният танц. 

 Работилница - „На път с Михаил Чехов“ Като част от фестивала 

„Изкуството в действие“ бе проведена работилница, водена  от Люба 

Петрова и Саша Кръстарска. Работилницата е базирана на техники 

почерпени от книгата „За техниката на актьора“ на Михаил Чехов. 

 Адриен Гуме – френски хореограф преподаващ техники в областта 

на „Butoh”, (Бу ту), „Body weather” и физически театър. 

 

В края на 2018г. започна провеждането на ежеседмични акро-йога 

импровизационни сесии. Акро-йога комбинира партньорска акробатика и 

йога. Tя подобрява в практикуващите уменията за координация, баланс, 

доверие и комуникация. Сесиите се провеждат веднъж седмично. 

 

Проект - Контактна импровизация – През месеците Януари, Март, 

Май, Юни и Декември бяха проведени и общо пет интензивни работни 

ателиета всеки по четири дни с участници членове на студията и млади 

хора с интерс в областа на Съвремения танц. Изследваните теми бяха 

партньорство в импровизация , композиция, ембриология и танц.  

 

Продължиха регулярните класове за Тай-чи – два пъти седмично 

през цялата година с преподавател Кристиан Гайдаров. В студията 

гостуваха танцьорите Марсиа Лиу /Хонг Конг/ и Рина Калми /Финландия/. 

Те се включиха в 10 дневен интензивен семинар.  

 

През 2018г. с подкрепата на Театър –студия „Студентина“ продължиха 

да провеждат своите репетиции и театър - цирк „Играчка Плачко“ с 

представлението „Тинтири Минтири“. С подкрепата на Т.С. „Студентина“ 

репетиции провеждаха и театър „Атом“, които подготвяха танцови 
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миниатюри за заснемане по повод „ADATA air residency“ организирана от 

Пловдив 2019 - Европейска столица на Културата. 

 

От Януари до Май 2018 протичаха и регулярни класове по „Естествена 

Физика на Танца“ с преподавател Петя Божинова. 

 

През годината бяха проведени и множество работилници за танц с огън, 

въртене на пой и боравене с други огнени инструменти. След изработване 

на учебни инструменти младите хора с интерес в това изкуство имаха 

възможност да усвоят различни техники.  

 

През месец Август 2018 членове на студията участваха в 

представленията на фестивал „Беглика“. 

 

Проект: „Тъпани и Гайди“- младежите продължиха да провеждат 

своите репетиции и през 2018-та година. Те творят в музикални формати, 

който се занимават изключително с български фолклор и преплитане му с 

модерна музика.  Интерпретират по различен начин българската народна 

музика, като добавят към познатите тъпан и гайда - австралийско 

диджериду и перуански кахон. Репетициите им не са регулярни, а се 

провеждат преди участия и концерти. 

 

През месец октомври 2018 членовете на студията организираха и 

участваха усилено в почистванията, целящи възстановяването на 

функционирането  на сцените на Национален Студентски Дом. Започна 

възстановяването на помещенията, останали в разруха през последните 

повече от 15 години. Започна и подготовката на фестивал „Изкуството в 

действие“ целящ събирането на първоначален фонд за възстановяване на 

залите на НСД. След почистването на фоайето пред залите бе подготвена 

сцена, като различни артистични инсталации допълваха атмосферата.  В 

програмата на фестивала взеха участие голяма част от организациите 

помещаващи се в дома. (Академичен хор Ангел Манолов, Академичен 

Фолклорен ансамбъл, Т.С. „Студентина“ и др).  

 

Програмата включваше концерти на групите „Тъпани и гайди“, „Гром 

Падина“, квартет „Кипри“,  колектив „Мляко“, „Коренуване“, „Bunyverse 

live looping” и др. Фестивалът включваше още визуални изкуства под 

формата на 3D мапинг. Бяха организирани множество работилници,  сред 

които „Въртене и танц с пой“, „Естествена Физика на Танца“, „На път с 

Михаил Чехов“ и др. Програмата включваше и представления за деца и 

възрастни: Шоу със сапунени мехури с Колето Китанов и „Тинтири 

минтири“ на цирк –театър Играчка Плачко. Фестивалът бе закрит с 

танцово представление с огън „Bright Eye”.   
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АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 

 

Дейността на Академичен фолклорен ансамбъл през 2018 г. включва: 

Дата Име на проекта Кратко описание 
Място на 

провеждане 

13-15 

Април 

Организация и 

провеждане на 

творчески лагер-

школа - първи 

етап. 

Провеждане на 

репетиционен прoцес в 

сбит график и постоянни 

репетиции в рамките на 

деня. Подготовка за 

юбилеен концерт 

гр. Банско 

22 Април Пролетен 

благотворителен 

бал на 

Образователен 

център за деца и 

младежи с 

увреден слух 

„Яника“ 

Участие в благотворителен 

концерт 

гр. София 

20 Май Празник на 

селото 

Участие в празника с.Костенец 

24 Май Празник  

“Влайкови дни“ 

Участие в празника гр.Пирдоп 

16 Юни Фолклорна 

танцова 

панорама 

Съвместен концерт на 

ансамбълите 

гр. София, 

НДК 

18 Август Празници  на 

духовите 

оркестри ,,Дико 

Илиев 

Участие в празника гр. Оряхово 

13-20 

Септември  

Международен 

танцов фестивал  

Участие на фестивала гр. Джан 

Джоу, Китай 

28 

Октомври 

Фестивала 

"Изкуството в 

действие" 

В подкрепа за 

възстановяване на сцените 

в Национален Студентски 

Дом 

гр. София, 

Студентски 

дом 

3 Ноември Национален 

преглед на 

фолклорните 

ансамбли на 

България 

Участие в прегледа гр. София, 

Дом на 

културата на 

транспортните 

работници 
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АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 

  

И през изминалия творчески сезон, Хорът продължава традицията за 

популяризирането и представянето на националното певческо изкуство у 

нас и по световните сцени.  
 

Усилията отново са насочени към обогатяване на репертоара с нови 

произведения и аранжименти, попълване на състава с нови членове 

(приоритетно студенти и колеги от академичните среди) и концертни 

изяви, с афинитет към международните хорови конкурси и фестивали и взе 

участие в следните изяви през 2018 г.:  

 

 Март 2018 г. – Участие в Хоров фестивал „България пее“; 

 29 март 2018 г. - Участие в концерт по случай 120 годишнина от 

създаването на Съюза на физиците в България, Аула на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“; 

 04 - 07 април 2018 г. – Диплом за отлично представяне на 54-ти 

Международен хоров фестивал, Монтрьо, Швейцария; 

 17 април 2018 г. - Участие в X-я Международен хоров фестивал на 

студентските хорове, София, България; 

 15 май 2018 г. – Тържествен концерт по случай 85-та годишнина от 

създаването на Академичен хор „Ангел Манолов“ и 35 години 

творческа дейност на Дарена Попова, Аула на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“; 

 06 - 08 юни 2018 г. – Участие в XV-я Международен фестивал за 

православна музика „Достойно есть“, Поморие, България; 

 22 - 25 септември 2018 г. – Участие в 30-я Международен фолклорен 

хоров фестивал, Ханиоти, Гърция; 

 19 - 21 октомври 2018 г. - Участие в Международен хоров фестивал, 

Белград, Сърбия; 

 07 декември 2018 г. – Концерт по повод 8 декември – студентския 

празник; 

 20 декември 2018 г. – Коледен благотворителен концерт, Аула на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

От месец септември 2016 г. под ръководството на диригент Дарена 

Попова към академичния хор „Ангел Манолов“ при Националния 

студентски дом сформира група за вокален фолклор. Фолклорна вокална 

формация „Дилмана“  съхранява, разпространява и развива българското 

фолклорно песенно творчество в неговото многообразие, богатство и 

колорит както в страната, така и в чужбина.  
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 Фолклорна вокална формация „Дилмана“  е  член на Националната 

Секция на CIOFF® България / Международен Съвет на организаторите 

на фестивали за фолклор и традиционни изкуства - Асоцииран член на 

ЮНЕСКО/ и  „Представителен ансамбъл“ с право на участие в  

международни фолклорни фестивали - CIOFF® България. 
 

Съставът се утвърждава в попрището на многогласното акапелно 

пеене чрез участието си в събития като: 
 

 26 април 2018 г.  – Участие в концерт „Празник на Район 

„Оборище“– Столична община  

 28-30 април 2018 г. – Девети международен фолклорен фестивал 

„Шопски наниз‘ гр. Костинброд – I място в категория „Обработен 

фолклор“ 

 30 юни 2018 г. – Втори фестивал на изкуствата и спорта в с. Долна 

малина, общ. Горна малина – Голямата награда за „Най-добро 

представяне“  в категория „Фолклор и битово изкуство“ 

 02-05 август 2018 г. – "Първо място" и "Златен медал" от Осми 

национален фолклорен фестивал 02-08 2018 г., с. Царевец, общ. 

Свищов в категория "Певческо изкуство" 

 25 – 29 август 2018 г.  – Участие в IX Международен фестивал за 

фолклорна музика и танци "Фестивални дни Будва“ , гр. Будва, 

Черна гора 

 24 - 29 септември 2018 г. Участие в Международен фолклорен 

фестивал “Балкански дни на културата” Касандра Ханиоти Гърция 

 29 октомври 2018 г. - Участие в проекта  „Брод диря“ - 

самостоятелна изложба на Даниела Дичева и концерт на ФВФ 

„Дилмана“,  съорганизатори на събитието г-жа Дарена Попова и 

Национален студентски дом – София. 


