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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 

страната и чужбина, 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 2019 

г. бе домакинството на националната церемония „Студент на 

годината“ за отличаване на най-успешните студенти на България за 2019 

г. Това събитие отбеляза завършека на 18-месечната кампания по 

фактическо възстановяване на дейността в залите за академично 

творчество на Студентския дом чрез изпълнението на набор от оперативни 

мерки по почистване, довеждане до базово експлоатационно състояние и 

възобновяване на художествено-творческата работа там, където това е 

възможно, след годините на безстопанственост, последвали окончателното 

изнасяне на Младежкия театър от партерния етаж на сградата през 2005 г. 

 
 

Церемонията бе първото официално събитие  в Голямата зала на 

НСД от м. декември 2001 г. То стана възможно благодарение на 

едногодишния труд на студенти, творци и граждани - доброволци, както и 

на дарителите от бТВ Медия Груп, които осигуриха над 15 000 лв. от SMS-

постъпленията от телевизионния формат „Гласът на България“ за 

изпълнението на неотложни мерки по въвеждането на залата в състояние, 

позволяващо провеждането на подобно мащабно събитие. Събитието бе 

уважено от редица представители на законодателната и изпълнителната 

власт, на академичните и творчески среди, на бизнеса, в т.ч. от 

Председателя на Народното събрание, Министъра на образованието и 

науката, Кмета на Столична община. Церемонията откри председателят на 

Съюза на артистите в България – Христо Мутафчиев, а сред 

присъстващите бяха още председателят на Съвета на ректорите, 

председателят на Съюза на българските учители, над 300 преподаватели и 

студенти от цялата страна. Въпреки че активната експлоатация на залата 

остава невъзможна поради нуждата от реализация на мащабен 

инвестиционен проект, събитието успя да покаже на заинтересованите 

страни нейния забравен през предходните две десетилетия потенциал. 
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СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД 
 

На по-ранен етап през годината бе успешно финализирано 

възстановяването на Централното фоайе на НСД. След почистването на 

фоайето с участието на доброволци и възстановяването на базовите 

инсталации със собствени средства през 2018 г., през 2019 г. 

Министерството на образованието подкрепи каузата със средства за 

освежителен ремонт на пространството чрез който да се възвърне 

автентичният му вид. В преддверието към Фоайето, ръководството на НСД 

изгради студентска библиотека, каквато е била волята на създателите на 

Студентския дом в началото на 20-и век. Откриването на Библиотеката 

съвпадна с отбелязването на 115 години от началото на инициативата за 

построяването на Студентския дом през учебната 1903/4 г. 

 
 

На 30.05.2019 г. – Празникът на Студентския дом, в Централното 

фоайе на НСД се състоя откриването на изложба на архитектурния проект 

на арх. Лора Лучева на тема „Ревитализация на Националния студентски 

дом“. Дипломният проект на арх. Лучева – възпитаник на катедра 

„История и теория на архитектурата“ на УАСГ, представлява най-

мащабният идеен проект за осъвременяване на сградния фонд и 

предназначението на Студентския дом от неговото построяване през 1933 

г. до днес. Архитектурното изследване на младия архитект е съпътствано 

от емпирично изследване, осъществено с участието на няколко стотин 

студенти от столичните висши училища. Анализът на допитването до 

мнението на студентите подчертава  необходимостта от съществуването на 

Студентския дом днес. Изследването предоставя множество идеи за 

осъвременяване на помещенията и предназначението им, за да обслужват 

още по-добре новите потребности на младите хора в променената среда. 



  

                                                                                                                                

5 

www.studenthouse.bg 

Със собствени средства на Студентския дом и постъпления от дарения 

на граждани и организации без значително подобрено 

експлоатационното състояние на Камерна зала, която бе наименувана 

„Академик“ в чест на едноименния баскетболен клуб, учреден и стартирал 

своята спортно-състезателна дейност именно в тази зала през 50-те години 

на 20-и век. След почистването и възстановяването на ключовите 

инсталации в залата през 2018 г., през 2019 г. бе реставриран оригиналният 

паркетен под, бяха ремонтирани и върнати към предназначение апаратните 

и гримьорните над залата, а в началото на 2020 г. започна изграждането на 

ново репетиционно студио, което след завършването си ще обслужва 

множеството творчески колективи, използващи Камерна зала за сцена на 

своите спектакли, концерти, пърформънси, представяния на книги и др.  

 

Три албума дебютираха в последните седмици на годината от 

Камерна зала на Национален студентски дом. Своите проекти представиха 

младите музиканти от “Funky Miracle”, “X-Ray”, “Bunnyverse”. „Директор 

на водопад“ е новият български филм, подкрепен от Националния филмов 

център, чиито заключителни сцени бяха заснети в залата. В края на м. 

април 2019 г. бе представен и най-новият клип на дует „Авеню“ - "Пътят", 

който също бе заснет в Камерна зала. Лазаровден бе избран за откриването 

на благотворителната изложба на студенти от НХА „За Тони“. Изложбата 

включваше картини и скулптури на млади творци от Художествената 

академия. Техни колеги от специалност „Текстил“ защитиха дипломните 

си проекти през юни. По-рано през годината, фондация „Глас“ представи 

социалния видео проект „#StopHate“, заснет отново в Камерна зала. 

Подробен списък със всички събития може да бъде намерен във фейсбук-

страницата на НСД на www.facebook.com/studenthouse.bg/events. 

http://www.facebook.com/studenthouse.bg/events
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Въпреки постигнатото около организацията и провеждането на 

церемонията „Студент на годината“ в най-лошо състояние остава 

Голямата сцена на Студентския дом, засегната от пожар през 2001 г. 

През 2019 г. бяха подобрени противопожарните условия в залата (бяха 

монтирани нови анти-паник врати, бяха възстановени противопожарни 

кранове, бе монтирано дежурно осветление), което позволи да продължи 

стартиралата през 2018 г. добра практика залата да се ползва като сцена за 

заснемане на музикални видеоклипове на млади изпълнители. 
 

 
 

За разлика от 2018 г., към края на 2019 г. бе постигнат ясен държавен 

ангажимент за финансиране с бюджетни средства на възстановяването на 

залата. Министърът на образованието и науката - Красимир Вълчев, в 

отговор на въпрос на народните представители Нона Йотова и Анелия 

Клисарова, се ангажира с включването на залата на НСД в списъка на 

МОН с приоритетни обекти за капиталови ремонти през 2020 и 2021 г. 

„Ще предложа на Столичния общински съвет през следващата година 

Студентският дом да бъде включен в програмата за ремонти и 

възстановяване на храмове, след като бъде готов проектът“, заяви 

кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова по време на церемонията 

„Студент на година“ в Голямата зала на НСД. През 2019 г. НСД 

кандидатства за изготвянето на инвестиционен проект чрез програма 

„Културно наследство“ на Столичната община. Резултатите от 

процедурата по кандидатстване и евентуалното начало на процеса по 

инвестиционно проектиране ще бъдат уточнени през 2020 г.  
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ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 
 

НСД бе включен само символично в програмния бюджет на 

МОН за 2019 г. в бюджетната политика за равен достъп до качествено 

висше образование и развитие на научния потенциал, програма № 8 

„Студентско подпомагане“. Реалното финансиране на НСД не се 

осъществява на база финансова субсидия от държавния бюджет, 

предназначена за осъществяване на предмета на дейност на институцията. 

НСД продължава да изпълнява ангажиментите си по реализацията на 

държавната политика изцяло на основата на самофинансиране, за сметка 

на собствени приходи от отдаване под наем на обособени площи и 

предоставяйки услуги на външни академични, културни и обществени 

организации, свързани с организацията и домакинството на техни събития 

на територията на НСД. Самофинансирането допринася за текущата 

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

необходими за изпълнението на най-неотложните разходи за аварийни 

ремонти и поддръжка, съобразно предписаното в техническия паспорт на 

сградата.   

 Решенията относно бъдещето на бюджетната политика спрямо 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, а през 2019 

г. негативната тенденция продължи с разпореденото (и влязло в ефект) 

прекратяване на договорните отношения с наемателя на помещенията на 

ет. 5 откъм ул. „Аксаков“ №13. Това прекратяване лиши НСД от 

оперативните приходи, необходими за самостоятелното експлоатиране на 

помещенията и увеличи финансовия и цялостен управленски риск пред 

институцията поради претенциите на бившия наемател за обезщетение, 

възлизащо на над 250 000 лв. 

Само и единствено поради създадената добра организация на 

наличните човешки ресурси (3,5 щатни бройки и 2 нещатни сътрудници), 

НСД успя да реализира своята план-програма в обем, който значително 

надмина заложеното в началото на годината. Проведената проверка от 

Звеното за вътрешен одит към Министъра на образованието констатира 

добрата организация по въпросите, свързани с цялостното управление на 

сградния фонд, финансовото управление, човешките ресурси и 

организационните аспекти, свързани с дейността на НСД. Всички 

констатирани пропуски от предходни периоди и всички препоръки от 

текущ порядък бяха отстранени (без забележка) към края на 2019 г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 
 

2019 г. бе най-активната година в съвременната история на 

Национален студентски дом - от демократичните промени през 1989 г. 

Тази констатация почива на емпирични данни – над 120 официални 

културни и образователни събития с обществен характер бяха реализирани 

на територията на НСД. Близо 300 000 души бяха достигнати посредством 

онлайн каналите за комуникация на Студентския дом, от които над 15 700 

заявиха интерес за присъствие и участие в събитията, организирани от 

НСД и партньори на пл. „Народно събрание“. За всички свои инициативи 

ръководството на НСД продължи да информира широката общественост, 

посредством създадения и поддържан с доброволен труд онлайн портал. В 

извадка по-долу могат да бъдат намерени някои от най-важните акценти: 

 „Албумите, които дебютираха от Студентския дом“ 

 „Студентските арт-базари в Студентския дом“  

 „115 години организационно предприемачество“ 

 „Старт на кариерата“ в Студентския дом“ 

 „Компютърно пространство“ се завръща!“ 

 „Нови партньорства и възможности през академичната 2019-2020“ 

 „Музика от сцената на Студентския дом“ 

 „Студентската библиотека на НСД“ 

 „Постоянна експозиция на ННЕК ЮНЕСКО“ 

 „Черешката на тортата“ в кампанията за Студентския дом“ 

 „Отвори виртуалният университет на Студентския дом“ 

 „В НСД бяха наградени „Носителите на просвета“ 

 „Нощ на литературата в Студентския дом“ 

 „Нови тенденции в кариерното развитие“ 

 „Изложбен месец в Студентския дом“ 

 „Златни билети пусна в обръщение Студентски дом“ 

 „Нови филмови и музикални продукции“ 

 „Театрален афиш на Студентския дом“ 

 „Музикален маратон в Студентския дом“ 

 „Поетичен разговор между поколенията“ 

 „Нова изложба на съвременно изкуство“ 

 „Вечерен бал оцвети Студентския дом“ 

 „Преоткриване на зала „Реплика“ 

 „Културното наследство на студентите“ 

https://studenthouse.bg/2019/12/24/albums/
https://studenthouse.bg/2019/12/24/craft-art/
https://studenthouse.bg/2019/05/12/progress-report/
https://studenthouse.bg/2019/10/14/career-start-program/
https://studenthouse.bg/2019/10/13/comp-space-2019/
https://studenthouse.bg/2019/09/17/new-academic-year/
https://studenthouse.bg/2019/08/25/music-main-stage/
https://studenthouse.bg/2019/08/04/library/
https://studenthouse.bg/2019/07/31/unesco-photography/
https://studenthouse.bg/2019/07/31/summer-nsd/
https://studenthouse.bg/2019/07/05/virtual-library/
https://studenthouse.bg/2019/06/28/prosveta/
https://studenthouse.bg/2019/05/13/literature-night/
https://studenthouse.bg/2019/06/28/career-development/
https://studenthouse.bg/2019/06/17/art-month/
https://studenthouse.bg/2019/06/12/golden-ticket/
https://studenthouse.bg/2019/05/02/production/
https://studenthouse.bg/2019/03/31/theatre-2/
https://studenthouse.bg/2019/03/29/music-fest/
https://studenthouse.bg/2019/03/27/poets/
https://studenthouse.bg/2019/03/02/contemporary-art/
https://studenthouse.bg/2019/02/24/vogue/
https://studenthouse.bg/2019/02/23/3-march/
https://studenthouse.bg/2019/05/24/heritage/
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III. ДЕЙНОСТИ НА НСД 

 

През 2019 г. ръководството на НСД продължи възприетия през 2018 

г. 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 и дейности за задоволяване на обществените, 

образователни и културни потребности на студентите.  

Студентските центрове в НСД също продължиха с изключително 

активната си организационна работа, със силен фокус върху провеждането 

на събития на територията на Дома на пл. „Народно събрание“ №10. 

Академичният фолклорен ансамбъл бе в основата на благотворителен 

концерт, който се проведе на 13-и ноември в Руския културен център, в 

подкрепа на инициативата за възстановяване залите на Студентския дом. 

Към инициативата се присъединиха и фолклорната вокална формация 

„Дилмана“, а през м. декември се проведоха още два подобни концерта, 

организирани от Академичния хор „Ангел Манолов“ и ФВФ „Дилмана“.  

Традиционно, есента и зимата бяха активните сезони за връчване на 

студентски награди и отличия в рамките на различни конкурси и кампании 

на студентските центрове към Дома. Фото и видео клуба при НСД, както и 

Обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“, проведоха 

набиране и журиране на студентски фотографии и студентска поезия и 

проза за съответните ежегодни конкурси, посветени на 8-ми декември, 

Деня на българския студент. За първи път от периода 2004-2005 г., 

Национален студентски дом издаде нова книга със студентско 

художествено творчество – сборникът „Гнездото“, който обобщи творбите, 

наградени през последните 5 години в конкурса на името на Г. Черняков. 

Студентското общество за компютърно изкуство (С.О.К.И.) раздаде 

своите награди от международния конкурс „Компютърно пространство“ на 

церемония в Камерна зала „Академик“, уважена от европейския комисар 

по образование, култура и дигитални технологии г-жа Мария Габриел, 

представители на кметския екип на Столична община и партньори от 

гражданския и дипломатически сектор. За първи път в 30-годишната 

история на форума, събитието се състоя на територията на Национален 

студентски дом. През 2018 г. домакин на форума бе Военният клуб. 
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Студентската мрежа за международна мобилност и развитие AIESEC 

стои зад поредицата от събития под надслов „Обиколи света с AIESEC“ в 

рамките на която студенти-доброволци споделиха за натрупания от тях 

опит в различни точки на света. Събитията се проведоха в зала „Галерия“ и 

зала „8-и декември“, ежеседмично. Що се отнася конкретно до 

европейската тематика, по тази тема с голяма активност продължи да 

работи Националната студентска конфедерация, съвместно със своите 

партньори от Европейската мрежа на младите федералисти (J.E.F.), които 

осъществиха гражданския форум „Ще дадат ли обновените европейски 

институции нов импулс на европейския проект?“ , проведен на 8 ноември 

2019 г. в Информационния център на МО и Национален студентски дом. 

Не на последно по значение място, редица студентски организации, 

които не развиват самостоятелни центрове за студентски услуги, също 

бяха поканени да организират свои семинари и конференции в залите на 

Студентския дом - напълно безвъзмездно, съобразно политиката на 

ръководството на Студентския дом за отворени врати на институцията. 

Сред организаторите на регулярни събития за студентите през годината 

бяха ELSA – European Law Student Association и ESN – Erasmus Student 

Network, които на следващ етап кандидатстваха за разкриването на свой 

център в рамките на проведената от НСД редовна конкурсна процедура. 

Описаните по-долу дейности са в конспективен вид, с акцент върху 

основните постижения на отделните центрове през годината, с оглед да 

не се увеличава прекомерно обема на настоящия доклад. 
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МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
 

През 2019 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. 

Сред основните инициативи, реализирани от Центъра, попадат: 

 Приятели на българските съкровища 2016-2020 

През 2019 г. продължи изпълнението на програма „Приятели на 

българските съкровища“, която има за цел да да събере, класифицира, 

обработи и представи безплатно в интернет, под формата на електронен 

регистър, информация за културно-историческото наследство, 

биоразнообразието и природните забележителности на България. 

Характерна особеност на програмата е, че дейностите по нейното 

изпълнение е възложено изцяло на млади учени- доброволци. През 2019 

година са проведени 11 научни експедиции, в които участие взеха 119. 

Заснети и дигитализирани са 314 паметника на културата от местно 

значение. Експедициите са проведени в общините: Велико Търново, 

Божурище, Разград, Исперих, Дулово, Кайнарджа, Главиница.  

 Международна експедиция „Наследство и диалог, обединени в 

многообразието – Западни Балкани“ 

Експедицията има международен характер и има за цел да изследва, 

документира и популяризира по един обект от материалното и един от 

нематериалното културно наследство на страните от Западни балкани. 

Тази година се проведоха 3 експедиции в Република Северна Македония, 

Република Албания и Република Черна гора. В трите експедиции  участие 

взеха 22 студенти. В края на проекта е предвидено издаването на сборник с 

обекти на материалното и нематериално културно-историческо наследство, 

свързващо страните, както и пътуваща изложба с избраните национални 

обекти. 
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 Програма „Култура за всички деца“ 

Програмата има социална насоченост и е с фокус върху решаване на 

социални проблеми сред различни детски и юношески групи. Тя стартира 

през 2017 година и продължава всяка година с различни дейности. През 

2019 година се реализираха 2 доброволчески инициативи -  „Мартеничка с 

кауза“ и „С добро по Великден“. И двете кампании имаха за цел да 

насърчат доброволчеството сред студентите. Броят на участници е 452 

студентки от всички висши учебни заведения в страната. Събраните 

средства от „мартеничка с кауза“ бяха дарени на Национален център за 

лечение на деца с онкологични заболявания, а средствата от „С добро по 

Великден“ се използваха за закупуването на учебници и учебни помагала 

за незрящи кандидат-студенти.  

 Научни семинари 

През настоящата година реализирахме 3 научни семинара, 5 изложби 

и 2 образователни семинара  в Националния студентски дом.  

- „Траките и виното“ – научен семинар за традициите в 

производство на вино от древността до днес. 

- „Апонтика“ – Стари познания и нови открития – научен 

семинар 

- „Керамика от древността“ – научен семинар 

- Изложби – Всички изложби бяха представени част от 

натрупаните фото материали от организираните национални и 

международни експедиции.  

 Образователни семинари 

Семинарите имаха за цел да запознаят студенти от хуманитарните 

области с основните методи за дигитализация на паметниците на 

културата. Сред най-интересните от тях попадат семинарът „Националното 

културно наследство и доброволчеството“ в две части. Семинарът бе 

организиран от ННЕК-ЮНЕСКО в партньорство със Студентски съвет на 

Софийски университет и Националното представителство на студентските 

съвети и бе предназначен само за студенти и докторанти, взели участие в 

научните експедиции на организацията. Основна цел бе ангажирането на 

младите хора с наука и практическите ползи от подсигуряване на теренна 

работа за студенти от хуманитарните науки. 
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СТУДЕНТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

Националното представителство на студентските съвети работи през 

2019 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. Броят на подадените кандидатури за „Студент на 

годината“ традиционно е над 100. За поредна година през 2019 г. процесът 

по селекция на номинираните се проведе в Национален студентски дом. За 

първи път в историята на НПСС церемонията „Студент на годината“ бе 

домакинствана от НСД - на 16-и декември 2019 г. се проведе първото 

официално събития в голямата зала на НСД от близо 20 години!  

 

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 в к.к. Албена, а 

цялата логистична дейност по неговата подготовка се реализира в НСД. 

 

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, а цялата логистична дейност по неговата 

подготовка се реализира в НСД. Събитието се провежда в рамките на 

четири дни, в к.к Боровец. В рамките на „Зимен университет“ се проведоха 

и редица обучения и семинари. На Зимния университет участие вземат 

традиционно над 200 студенти от над 20 висши училища от страната. 

 

         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 

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.  
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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. Церемонията по награждаване през 2019 

година се проведе за първи път на територията на Национален студентски 

дом! Нейната цел бе да 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 традиционно над 50 

студенти от цялата страна. 

 

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

 

Студентската общност на България отново участва в националната 

кампания „Да изчистим България за един ден". Организирането на 

студентите за участието им в кампанията се ръководи от студентските 

съвети по места и от 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. 

Националната студентска кампания през 2019 година бе организирана 

логистично от Центъра на НПСС в Национален студентски дом, който 

предостави възможност за съхранение на материалите по кампанията. 

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.  

 

            6. Национални и регионални срещи 

 

През 2019 г. бяха проведени редица организационни и обучителни 

срещи в кабинета на НПСС, както и в цялата страна, на които присъстваха 

студенти, членове на партниращи организации и студентски съвети. 

Срещите се провеждат регулярно през годината 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, разрешаване на проблеми на студентите, работа по техни 

сигнали и предложения. 
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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. Ето и 

основните направления на работа през годината и свързаните с тях 

резултати: 

 

1. Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и кариерно развитие 

(целогодишна дейност).  

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

потребности.  

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

данни (целогодишна дейност).  

4. Обновяване на материали за консултанти в студентски 

информационни центрове и центрове за професионална реализация 

на студенти. 

5. Подготовка на уъркшоп за лидери на младежки организации, свързан 

с новости в медийната грамотност и оценка на информацията.  

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

визуалните медии в образованието, Play to Learn, Baden. 

7. Трето издание на семинара „Нови тенденции в кариерното 

консултиране”, проведено в зала „Галерия“ на НСД. 

8. Редакция и обновяване на продукти по проект „LIKE“ за дигитални 

медии и образование- игра, онлайн ръководства и др. 

9. Участие в конференция на тема „Нови професии и кариерно 

развитие”; 

10. Превод, адаптация и разпространение на материали за 

равнопоставеността на половете в дигиталните медии и 

професионалната реализация - филм, игра и онлайн ресурси.  
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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 т.ч.: 

 

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. Разработка на обучителни филми за дигитализация на културното 

наследство - филм за дигитализация на книжното наследство (книги, 

фотографии и др.). 

4. Стартиране на подготовката на традиционния международен 

фестивал за компютърни изкуства „Компютърно пространство” (31 

издания до момента), computerspace.org, в т.ч. стартиране на 

конкурсната част и набирането на проекти.  

5. Провеждане на заключителен етап на международен форум за 

компютърни изкуства „Компютърно пространство”. Форумът, който 

е сред най-големите събития за компютърни изкуства и съвременни 

медии в Югоизточна Европа, се проведе за първи път на територията 

на Национален студентски дом.  

6. Участие в международни проекти по програмa Erasmus+ за 

съвременните медии в неформалното учене - разработка на онлайн 

модули, базирани на ECVET. 

7. Подготовка и участие в конференция „Мобилна дигитализация” 

8. Поддръжка и обновяване на мобилни приложения, свързани с 

обучението на лидери и младежки работници, за платформи в Google 

Play и App Store. Обновяване на ръководство за използването им. 

9. Поддръжка и актуализиране на сайтове с методологични материали 

за консултанти, както и на приложения и бази-данни за обучение в 

областта на дигиталните изкуства и медийната грамотност. 
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО СТУДЕНТСКО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

През 2019 г. Центърът, поддържан от Академично дружество за 

международно развитие (АДМР), не отчете своята дейност. Центърът 

бе трансформиран през 2020 г. 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ И КАБИНЕТ ЗА РАБОТА СЪС 

СТУДЕНТИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
 

През 2019 г. Центърът премина през смяна на ръководния си и 

оперативен състав при което не бе представена подробна информация 

относно реализираните на по-ранен етап през годината дейности, 

свързани с изпълнението на заложената план-програма. Центърът бе 

трансформиран  през 2020 г.  
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА         

СТУДЕНТИТЕ - ИКОНОМИСТИ 
 

AIESEC – организацията зад Центъра за професионално развитие на 

студентите – икономисти, 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. 

 

 МЕЖДУКУЛТУРЕН ОБМЕН: 

През 2019 година, чрез АИЕСЕК в България 46 млади човека развиха 

лидерските си качества, като завършиха своя междукултурен обмен в 

страната или чужбина. От тях 3-ма чужденци пристигнаха на 

доброволчески стаж, а 34-ма на предприемачески стаж. Петима българи 

заминаха на доброволчески стаж, двама на предприемачески и двама на 

професионален.  

 СЪБИТИЯ: 

“Бизнесът в действие” има за цел да създаде връзка между бизнеса и 

младите хора посредством лекции, обучения и работилници. През 2019 

година събитието се поведе за 14-ти път, като на откриването присъстваха 

над 120 човека, а на казусите, проведени в офисите на партниращите ни 

компании, близо 300 човека.  

“YouthSpeak Forum” се организира за четвърта година в България и 

представя на младежите кои са целите за устойчиво развитие до 2030 г., 

както и кои от тях са най-важните за страната. Тази година събитието се 

проведе под мотото “Zero Waste”. Присъстваха  близо 100 участници.  

„Levcheto“ е събитие, целящо повишаване на финансовата 

грамотност на младежите чрез участие в онлайн симулация на фондовата 

борса. Тази година присъстваха над 120 души.  
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 НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Национални конференции на AIESEC в България се проведоха през 

м. март - 50 участници; м. юли в Национален студентски дом - 40 

участници; м. септември – 30 участници; м. ноември – 50 участници. 

 МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Европейска среща на вицепрезидентите маркетинг и изходящ 

обмен в Полша през месец май; 

- Международен конгрес в Индия през месец юли; 

- Европейска среща на президентите на AIESEC през месец 

ноември в Румъния; 

- Европейска среща на президентите на AIESEC през месец май 

в Австрия; 

- Европейска среща в Турция през месец март. 

 ДРУГИ: 

През 2019 АИЕСЕК - България организира редица събития за 

студентите в Национален студентски дом, сред които три презентации на 

междукултурните ни доброволчески обмени през месец ноември, както и 

лятната ни национална конференция. Освен това, общите събрания на 

сдружението, на които се избира управителния съвет и се определя 

посоката, в която ще се движи организацията за следващата година, се 

проведоха по традиция в зала „Галерия“.  

Не на последно място, по време на годината се организират 

множество обучителни семинари за членовете на НССОО АИЕСЕК-

България, на които те получават възможност да придобият практически 

знания в области като маркетинг, продажби, финанси и човешки ресурси, 

както и да развият своите меки умения 
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АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

В изпълнение на програмата за 2019 г., Академичният център за 

европейска интеграция, поддържан от Националната студентска 

конфедерация, осъществи следните основни дейности: 

 

 Участие в публична дискусия „Имат ли значение фактите? 

Дезинформацията като инструмент по време на избори“, София, 22 

януари; 

 Участие в международен семинар в Малмьо по програма „Еразъм +”, 

22-27 януари; 

 Участие в международен семинар в Скопие по програма „Еразъм +”, 

2-9 февруари; 

 Кампания за повишаване на избирателната активност на младите 

хора в изборите за ЕП, включваща публични дискусии, улични акции 

и европартита 1 март-23 май; 

 Участие с 10 членна делегация в европейска младежка среща в 

Париж, 13-17 март; 

 Участие във европейския фестивал “Democracy Alive”, организиран 

от Международното европейско движение, ЕК и ЕП,  Хага,  11-13 

април; 

 Публична дискусия на тема „Визии за реформа на ЕС” с кандидати 

за членове на ЕП и информационен щанд пред паметника на 

съветската армия, София, 19 април; 

 Публично събитие, на което се предава пряко от Маастрихт диспутът 

между кандидатите на основните европейски политически партии за 

поста председател на  Европейската комисия, НСД, 29 април; 

 Честване на Деня на Европа - 9 май; 

 Акция за повишаване на избирателната активност в изборите за 

Европейски парламент на 18 май в градинката пред Народния театър;  
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 Парти за наблюдение на резултатите от Европейските избори, НСД, 

26 май; 

 Участие в международен тренинг в Берлин, 22-29 юни; 

 Участие в улична акция и публична дискусия по случай първото 

заседание на новия ЕП, Страсбург, 1-2 юли; 

 Осигуряване на лектори за лятната академия на Института за 

публични политики за държавни служители от Западните балкани, 

Банско,  7-11 юли; 

 Участие в европейската академия на Съюза на европейските 

федералисти, Брюксел, 13-14 септември; 

 Посрещане на делегация от Европейско движение Франция, 16-17 

септември; 

 Международен тренинг „Faker Fighters School”, НСД,  26-29 

септември; 

 Участие в работна среща за честването на 70-та годишнина от 

Деларацията на Робер Шуман през 2020г, Брюксел, 1-2 ноември; 

 Участие в конгреса на JEF Europe, Париж, 25-27 октомври; 

 Посещение в Професионална гимназия по електротехника и 

автоматика и представяне на програма „Еразъм +”, 30 октомври; 

 Участие в конференция за Бъдещето на Европа, организирана от 

финландското Председателство на ЕС, Хелзинки, 7-8 ноември; 

 Граждански форум на тема „Ще дадат ли обновените европейски 

институции нов импулс на европейския проект”,  София, 8 ноември; 

 Среща на младежи с представители на Представителството на ЕК и 

Бюрото на ЕП в България, НСД, 26 ноември; 

 Среща-дискусия с евродепутата Андрей Ковачев, НСД, 29 ноември. 
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СТУДЕНТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ТЕАТЪР И СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 

 

През 2019 г. студентският център развиваше своята дейност като в 

студията бяха проведени над 90 регулярни класа с утвърдени 

преподаватели за: танцов театър, съвременен танц, контактна 

импровизация, ембриология, „боди майнд сентчъринг, „axis syllabus”, 

Естествена Физика на Танца, Тай-чи, акробатика, акро-йога и съвременен 

цирк; 

Бе проведена поредица от 15 събития за групово свирене на барабани в 

кръг, в които посетителите (над 300 човека) имаха възможност да се 

докоснат до професионални музикални инструменти от различни точки на 

света и да получат ценни съвети, да свирят и композират заедно.  

Бяха реализирани обучителни работилници и семинари с гост  

преподаватели от България и чужбина:  Садана Фишнер (Германия) - 

сертифициран преподавател по „Axis Syllabus“, иновативна съвременна 

танцова техника, която бе представена за първи път в България в 

репетиционните зали на НСД, събитието бе организирано съвместно с 

Гьоте институт; Елизабет Ветцел (Германия) - сертифициран иструктор по 

метода „Фелденкрайс“. Преподавателят проведе серия от класове в 

помещенията на студията; Беседа водена от Иво Савов (България) -

сертифициран кондиционен и фитнес треньор на тема “Компенсаторните 

механизми и движенията на човешкото тяло”; Ивайло Димитров 

(България) - преподавател в НАТФИЗ и дългогодишен член на студията 

проведе серия от творчески ателиета по Съвременен танц и Контактна 

импровизация в репетиционните зали на НСД.  

„Студентина“ организира и популяризира регулярни ежеседмични 

„джем сесии“, в които участниците се изразяват свободно, изпробват 

наученото в класовете и се сработват на принципа на „джема“ с други 

артисти, музиканти. През 2019 г. това бяха: за контактна импровизация и 

съвременен танц (всяка неделя), акройога (всеки петък), съвременен цирк 

(всеки петък). 

“Студията” подкрепя артистите, като кани вече утвърдени 

професионалисти в областта на театъра, съвременният танц и музиката, 

които работят с младите хора за създаването на сценични произведения – 

концерти и танцово-театрални представления.  

През 2019 г. бе създадено представлението „INlightened”, в което се 

съчетава красотата на коприната и стотици снопове оптични влакна, 

обигравани от артистите в танцово-театрално представление.  

Артисти от студията участваха активно в създаването на представление 

под името „Представи си“ за цирковата сцена на фестивал „Беглика“.  
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Артистите взеха активно участие в създаването на представлението 

„Случки от горния етаж“ играно в името на кауза за възстановяване на 

сцената към читалище „Братя Миладинови“.  

През 2019 г. бе създаден новият музикален албум „Bunyverse”, чиято 

премиера е на 13 Декември 2019 г. на камерна сцена на дома. 

Организацията поддържа, обезпечава технически и координира 

пространствата в готовност за творчески репетиции на различни настоящи 

и бъдещи сценични произведения. Към момента представленията са 8 на 

брой и през 2019 г. са проведени над 100 репетиции. През 2019 г. 

съвместно с ръководството на НСД бе направено проучване и в 

последствие бе закупена техника за озвучаването на студията и камерна 

сцена. В „Студентина“ бяха реализирани поредица от репетиции на 

музикалните състави „Оратница“, „Тъпани и Гайди“, “Windoo ethno 

project” и “Bunyverse”. 

Организацията подава и осъществява проекти по СП „Култура“ и други 

програми на Столична община и Министерство на Културата и 

Министерство на Образованието и Науката. През 2019 г. към Столична 

Програма “Кулура” бе подаден проекта “Композиране в реално време: The 

Place of It / Пространство и въображение. Проекта изчаква одобрение. 

 „Студентина“ партнира с организации от други държави във връзка с 

провеждани международни тренинги и младежки обмени по европейска 

програма „Еразъм+“. През 2019 г. организацията си партнира по два 

проекта: с испанска и холандска организации в международен младежки 

обмен „RelEASE”, по който пътуват 8 младежи за в Las Palmas de Gran 

Canaria, Испания и втория проект за международен тренинг „Art together” 

по който пътуват трима младежи. С подкрепата на „Студентина“ Ивайло 

Димитров, дългогодишен преподавател в студията, участва в 

Международен Танцов Уоркшоп на фестивал в Киото/Япония, където 

участва в двуседмичен семинар и танцови класове. 

Организацията взима активно участие във възстановяването на сцените 

на Национален Студентски Дом. През 2019 г. бяха проведени 6 музикални 

концерта с цел възобновяване на пространствата и привличане на интерес 

към институцията. Музиканти и артисти от различни гилдии се включиха в 

инициативата. Концертите обединиха световната музика от различни 

етноси, джаз и фюжън. Публиката остана очарована от широката палитра 

на музиканти и разнообразни музикални инструменти.  

Артистите от студията взеха активно участие в множеството 

почиствания на пространствата. Бе организиран фестивалът „Изкуството в 

действие“ който обедини артистите от студията и част от организациите на 

дома. С доброволния труд на артистите и музикантите бе направена сцена 

в камерната зала на НСД.   
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АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 

 

Дата Име на проекта Кратко описание Място  

м. март Организация и 

провеждане на 

творчески лагер-школа - 

първи етап. 

Провеждане на 

репетиционен процес в 

сбит график и 

постоянни репетиции в 

рамките на деня 

с. Бързия  

м. март Бенефис Борис Филчев 

80год. юбилей и 60 

години на сцена 

Участие в концерта Сцена – Дом 

на транспорт. 

работници 

м. май  Международен 

фестивал „Гергьовско 

веселие”  Кремиковци 

Участие в празничен 

концерт 

Кремиковски 

манастир 

м. юли Международен 

фолклорен фестивал гр. 

Галац, Румъния 

Участие на фестивала гр. Галац, 

Румъния 

 

м. август 

Участие на сватба Участие с танци и 

пресъздаване на обичаи 

Резиденция 

„Тера” 

м. 

септември 

Участие на сватба Участие с танци и 

пресъздаване на обичаи 

Резиденция 

„Тера” 

м. 

септември 

Организация и 

провеждане на 

творчески лагер-школа - 

втори етап 

Провеждане на 

репетиционен процес в 

сбит график и 

постоянни репетиции в 

рамките на деня 

гр. Банско  

м. 

ноември 

Благотворителен 

концерт за набиране на 

средства за 

възстановяване сцената 

на НСД 

Самостоятелен концерт 

с участието на 

Фолклорна вокална 

формация „Дилмана” 

гр. София 

Руски 

културно-

информацион

ен център 

м. 

декември 

Фолклорна сцена 

България 

Участие в концерта 

20 години Национална 

секция на  

CIOFF България 

гр. София 

Национален 

музикален 

театър 

„Стефан  

Македонски” 

м. 

декември 

„Шоу без име” – 

спектакъл на Нешка 

Робева 

Благотворителен 

концерт- участие в 

концерта 

гр. София 

Зала 1 на НДК 
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АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 

  

И през творчески сезон 2019 г. усилията на Академичния хор 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:  

 

 25 февруари 2019 - Участие в „Нова българска музика”, Зала 

„Филип Кутев” на Съюза на българските композитори; 

 3 март 2019 - Участие в концертен маратон – зала „България“ по 

повод Националния празник на Р. България; 

 м. април 2019 - зала „България“  - участие в заключителния концерт 

на фестивала „България пее”;  

 1 - 4 май 2019 – II място в категория „Академично пеене“ и  III 

място в категория „Сакрална музика“ от XVII Международен 

хоров конкурс „Звучит Москва“ – гр. Москва, Русия; 

 15 май 2019 - Концерт в зала „България“ – изпълнение на 

„Фантазия“ за пиано, хор и оркестър от Лудвиг ван Бетовен – със 

Софийска филхармония; 

 м. май 2019 – концерти за връчване на дипломи в Лесотехническия 

университет и Института по Невробиология – БАН; 

 м. юни 2019   - Участие в празника на район „Оборище”;  

 м. юни 2019 -   Участие в празника на район „Красно село“; 

 17 – 19.09.2019 – Концерт в Благоевград по време на Международна 

научна конференция    -  150 г. Институт по Невробиология – БАН; 

 1 – 3 ноември 2019 – Участие в  I Международен хоров фестивал в 

гр. Рим – Италия; 

 

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.  

  

 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. 
 



  

                                                                                                                                

26 

www.studenthouse.bg 

Съставът се утвърждава в попрището на многогласното акапелно 

пеене чрез участието си в събития като: 
 

 01 февруари 2019 г. – Участие в „ Оротека Седянка“, събитието е 

организирано от Weplay - Mall Paradise · Sofia; 

 11.05.2019 г. – Участие при закриването на Международната 

среща на националните студентски съвети в Европа,  х-л "Балкан"; 

 26 май  2019 г.  – Участие в концерт „Празник на Район „Красна 

поляна“ – Столична община; 

 06 – 10  юни  2019 г. – Златен медал от  VIII Балкански шампионат 

по фолклор “Евро фолк – Жива вода 2019”, гр. Хисаря, България; 

 26 юни 2019 г.  – Участие в концерт „Празник на Район „Оборище“ 

– Столична община;  

 02 -07 юли  2019 г. – Сребърен медал от  V – ти  Международен  

хоров  конкурс  фестивал  в  град Чанаккале, Турция; 

 24-27 юли 2019 г.  - Голямата награда за „Най-добро представяне“  

в XIX Национален фолклорен фестивал „Искри от миналото“  2019 

г. гр. Априлци – организатори на събитието са община Априлци и 

Читалище „Светлина 1895 г.“, гр. Априлци, кв. „Ново село“; 

 01- 06 септември  2019 г. -  Участие в международен фолклорен 

фестивал „Музикална еуфория“ о. Санторини, Гърция  - 

Организационен комитет „Арт Интерфест“; 

 13.11.2019 г. – Съвместно участие с Академичен фолклорен 

ансамбъл (АФА) при НСД – София в   Благотворителен Концерт 

"Заедно За Студентския Дом". 


