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ПРОТОКОЛ
Днес, 09.12.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа, в сградата на
Национален студентски дом (НСД), в конферентна зала „8 Декември“ се
проведе открито заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на
Експертната комисия. Със заповед № РД-41 от 31.10.2019 г. на директора на
НСД, бе назначената комисия, по провеждането на конкурса за ползване на
помещения в сградата на НСД от организации с нестопанска цел за
създаване и поддържане на центрове за студентски услуги, която комисия
ще за разгледа и класира по точки и при подбор участниците в конкурса.
Състава на комисията:
1. Представител на Министерство на младежта и спорта:
- Соня Костадинова – държавен експерт в „Инспектората“ по чл. 46 от
Закона за администрацията към Министерство на младежта и спорта.
2. Представител на Национален студентски дом:
- Росица Пенева – главен експерт в областта на младежките дейности в
Национален студентски дом;
3. Представители на гражданската и академична общности, излъчени
по предложение на Съвета и Експертната комисия към НСД:
- Савина Добрева – носител на наградата „Студент на годината“, експредседател на Студентски съвет на Нов български университет;
- Станислава Чолова -екс-председател на Студентски съвет на УНИБИТ и
представител на студентите в Академичния съвет;
- Светослав Димов – юрист, екс-член на Експертната комисия към НСД.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

Заседанието се проведе с единствена точка в дневния ред :
1. Открито събеседване на комисията с подалите заявления и
допуснати за участие в конкурса за ползване на помещения в
сградата на НСД от организации с нестопанска цел за създаване
и поддържане на центрове за студентски услуги.
Събеседването с кандидатите, подали заявление и допуснати за участие
в конкурса за ползване на помещения в сградата на Национален студентски
дом (НСД) от организации с нестопанска цел и юридически лица по ЗВО с
цел създаване и поддържане на центрове за студентски услуги и техните
проектни предложения беше проведено на открито заседание с участието на
членовете на Съвета и експертната комисия към НСД и сформирана външна
комисия по класирането на кандидатурите, подали заявления за участие. За
присъствие бяха поканени и организации с проекти за центрове от графа
„Други“, чиито кандидатури ще бъдат разгледани на следващ етап, в случай
на наличие на свободни помещения след приключване на етап първи от
процедурата.
Пръв представил своята организация и услугите, които ще предоставят
и ще поддържат Център за развитие на програми и проекти в образованието,
науката и културата, за който кандидатстват е, г-н Кристиян Калчев
председател на Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО. ННЕКЮНЕСКО от 1981 г. е член-учредител и представлява Република България
в Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО,
както и в Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете
ЮНЕСКО от 2001г. От 1999г. ННЕК-ЮНЕСКО е съорганизатор на
„Международен център за програми и проекти в областта на образованието,
науката и културата“, чиито дейности се провеждат в Националния
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студентски дом. През дългогодишната си история

ННЕК-ЮНЕСКО

неизменно е действал с пълната подкрепа и съдействие на Националната
Комисия на Република България за ЮНЕСКО.
Следващото представяне е на кандидатурата на Национална студентска
конфедерация

(НСК),

за

поддържане

на

Център

за

европейско

сътрудничество и насърчаване на активното гражданство от г-н Велко
Иванов.

Национална

студентска

конфедерация

е

неправителствена

организация, учредена на 13.01.1991г. от представители на студентски
сдружения от 24 университета и колежи в България. Развива своята дейност
в рамките на основните направления: Защита на социалните, академични и
културни права и интереси на студентите; Подпомагане и стимулиране на
студентите в процеса на тяхното професионално изграждане и гражданско
образование; Предлагане на информация за стипендии, кредитиране,
работа, отдих и развлечения, езикови курсове, обучение и следдипломна
специализация в 400 колежи и университети в Европа, САЩ, Канада,
Япония, Южна Африка и Южна Америка; Организиране на международен
студентски обмен, международни студентски бригади, семинари и
конференции по въпросите на младежта и образованието; Предоставяне на
възможност на студентите да участват в създаването и реализацията на
проекти в областта на европейската интеграция, гражданското образование,
правата на човека, международния младежки обмен и сътрудничество,
защита на околната среда, борбата срещу престъпността, насилието и
наркоманиите.
Г-н Росен Петков, председател на Сдружение за Студентско общество за
компютърно изкуство представи организацията и центровете за които
кандидатстват - Център за развитие на компютърни технологии и изкуства
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и Ресурсен център за кариерно и професионално развитие. Студентското
общество за компютърно изкуство се занимава с организиране на
образователни курсове, семинари и конференции, доставя безплатна
информация за възможности за обучение, курсове, екскурзии, европейски
проекти и програми, възможности за финансиране. Студентското общество
за компютърно изкуство – България е национална организация с
нестопанска цел, работеща в сферата на използването на съвременните
медии и технологии в образованието и обучението, както и при кариерното
развитие на студенти и младежи. Развива дейности в областите: съвременни
медии и компютърни изкуства; обмен на младежка информация;
организиране и управление на младежки проекти; професионално обучение
и кариерно развитие; електронно обучение и електронно консултиране;
информационни и комуникационни технологии и съвременни медии.
Г-н Мариян Ников, администратор на Националното представителство
на студентските съвети представи пред присъстващите на откритото
заседание, конкретните цели за изпълнение, разписани в Закона за висшето
образование пред националното представителство и работата им в ЕСС и в
структури на съюза на Балканите чрез Ресурсен център за развитие на
студентското самоуправление. Идеята за създаване на организацията е да
обединява студентските лидери и да създава партньорство между тях.
НПСС представлява най-голямото обединение в студентската младеж,
чиято цел е да бъде представителна функционалност на обучаващите се над
235 хиляди студенти в страната. Сред основните приоритети на
учредителите при сформиране на този мащабен форум са търсени допирни
точки за общи идеологии при сформирането на национални студентски и
младежки политики. Основните цели на Националното представителство на
студентските съвети са реализиране на правата на студентското
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самоуправление; защита на социалните интереси на обучаващите се във ВУ;
провеждане на културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска
и международна дейност, които създават предпоставки за повишаване
капацитета на знанията и уменията на студентските представители по
университетски центрове в цялата страна. НПСС е единственият
законоустановен национален орган за защита правата и интересите на
студентите, курсантите, специализантите и докторантите в акредитираните
Висши училища в страната. НПСС се състои от делегирани представители
на Студентските съвети от всички ВУ в България. Един от основните
приоритети на НПСС е изграждането и поддържането на активен диалог с
държавните институции, отговарящи за политиката на висшето образование
в страната. НПСС е член и представител на Европейския студентски съюз
(ESU).
Представяне на кандидатурата от г-н Петър Христов, председател на
РОТАРИ

КЛУБ СОФИЯ КАПИТАЛ. Представиха своята идея за

създаването на територията на НСД младежки клуб с хуманитарна
насоченост. Кандидатстват за разкриване на други центрове, съгласно чл.11,
ал.4 от Вътрешните правилата за условията и реда за ползване от
организациите с нестопанска цел на помещения и площи в НСД за центрове
за студентски услуги, утвърдени със Заповед № РД-32/30.07.2019 г., при
наличието на свободни помещения, определени като подходящи за целта.
Българска музикална асоциация бе представена от г-жа Весела
Кондакова

и г-н Васил Гюров. Представиха своя интерес да изградят

Център за звукозаписно студио в НСД. Музикалната асоциация
кандидатстват за разкриване на център, съгласно чл.11, ал.4 от Вътрешните
правилата за условията и реда за ползване от организациите с нестопанска
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цел на помещения и площи в НСД за центрове за студентски услуги,
утвърдени със Заповед № РД-32/30.07.2019 г., при наличието на свободни
помещения, определени като подходящи за целта.
Кандидатурата на Театър – студия „Студентина“ - Регионален Център за
Балканите за Университетски Театър, беше представена от г-жа Петя
Божинова-творчески ръководител, за Творчески център за съвременни
сценични изкуства. Представиха своите идеи и проекти. Театър-студио
„Студентина“, основан през 1958 г. в Студентския дом. Създал е няколко
десетки представления. Участвал е в множество наши и международни
театрални фестивали. От 1995 г. театър-студио „Студентина“ е част от
Световната асоциация на университетските театри и представлява
Регионалния център на Балканите на тази асоциация. Студията и центърът
подпомагат развитието на младите хора на България в областта на
сценичните изкуства като създават условия за: Развитие на творческа
общност, която подкрепя и осъществява проекти в изкуството и подпомага
развитието и изявата на таланти, майсторство и професионални умения в
областта на танца, театъра, музиката и други изкуства; Сътрудничество и
връзки между артисти работещи в сферата на сценичните изкуства и такива
развиващи се в други сфери като фотография, кино, изобразителни и
компютърни изкуства, маркетинг, дизайн и други области, подпомагащи
развитието на сценичните изкуства.
Г-жа Златина Тодорова, председател

представи кандидатурата на

Erasmus Student Network – ESN България, като част от най-голямата
доброволческа студентска организация. Кандидатстват за поддържане на
Център за студентски услуги в НСД, съвместно с АИЕСЕК България. Целта
на ESN е да работи за международни студенти, които прекарват известен
период от време или цялото си

университетско образования в друга
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държава, различна от тяхната страна на произход. Това се прави с цел
подобряване на социалната и академичната интеграция на чуждестранните
студенти; Насърчаване на правата и задълженията на международните
студенти; Увереност, че интересите на международните студенти са
защитени по отношение на въпросите на интеграцията, но и чрез оценка на
съществуващите възможности за обмен; Улесняване на разпространението
на информация за възможностите за обмен; Създаване на силна мрежа в
България, която да допринесе както в национален, така и в международен
план; Предоставяне на дейности и социална мрежа; Насърчаване на
сътрудничеството между секциите.
Кандидатурата на Български студентски съюз, кандидатстващ за Център
за академично и научно развитие на студентите, бе представена от новия
председател на организацията г-н Станислав Фердов. Българският
студентски съюз (БСС) е национална студентска организация, учредена на
1 декември 1990 г. и обединяваща студенти от всички български
университети и колежи за отстояване на академичните и социални права на
студентите. Веднага след създаването си БСС става основен партньор на
университетските

ръководства,

президентската

институция,

министерството на образованието и науката, комисията за образование и
наука на Народното Събрание, министерството на младежта и спорта,
местните власти и др. От 1995 г. БСС, е пълноправен член на Федерацията
на националните студентски съюзи от Европа – ESIB, преименуван на
Европейски студентски съюз (ESU), и има свой представител в
Изпълнителното бюро. БСС е домакин на три от заседанията на
Изпълнителното бюро на ESU – през 2003, 2008, 2011 (съвместно с НПСС).
В момента БСС има представители в академичните съвети и комисиите по
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социално-битовите въпроси на студентите във всички университети в
България.
На заседанието не присъстваха представители на Академичния
фолклорен ансамбъл, Академичния хор „Ангел Манолов“, Асоциация на
българските училища в чужбина и АИЕСЕК България, поради ангажираност
на членовете им - същите не участваха в събеседването, но имаха
възможността да запознаят членовете на журито по конкурса със своите
проекти за Центрове по време на предходното заседание на Съвета и
Комисията към НСД.
В края на заседанието представителите на студентските организации към
Студентския дом, единодушно предложиха на Директора на НСД общите
помещения за които кандидатстват сдружение "Ротари клуб София
Капитал" и Асоциация на българските музиканти, да останат за общо
ползване. Единодушно се прие да се продължи досегашното стратегическо
партньорство с двете организации, чрез оформяне на споразумения за
съвместна дейност, но без предоставяне на общи помещения в сградата на
НСД за нуждите на отделни организации:
 Представителите на студентските организации към Студентския дом,
единодушно предложиха помещенията на партерен етаж, за които
кандидатстват съответните организации, да останат за общо ползване.
Единодушно

се

прие,

да

се

следва

работещият

модел

за

партньорството, което НСД развива с други две обществени
организации - алумни - общността към Клуба на младия писател студент "Димчо Дебелянов" и алумни - общността към Клуба по
Фотография и видеография. То не засяга ексклузивното предоставяне
на помещения за развитие на дейност на територията на НСД, но
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предоставя

стратегическа

рамка

за

развитие

на

двустранни

отношения с НСД – в т.ч. работа по общи проекти, които да се
реализират в Студентския дом или изнесено, в полза на студентите и
младите хора.
 На заседанието, членовете на Съвета и Експертната комисия към
НСД, направиха предложение да не се предоставят за създаване на
нови центрове следните общи пространства - Камерна зала, Голяма
зала и свързаните с тях помещения - гримьорни и репетиционни.
Представителите на двата органа, които са лидерите на студентските
организации към Студентския дом, изразиха желание всички тези
помещения да останат само и единствено за общо ползване. Въпреки
очевидната невъзможност част от тях да се ползват в състоянието, в
което се намират към днешна дата, представителите на Съвета и
Експертната комисия заявиха, че разчитат, че държавата ще отпусне
обещаните средства за ремонт и връщането им към изначалното им
предназначение.
С приключване на събеседването с кандидати, присъстващи на
заседанието, комисията пое ангажимент в най-кратък срок да приключи с
втората фаза на конкурса - класиране с точково оценяване, съобразно
посочените критерии и показатели определени със заповед № РД-26 от
28.06.2019 г. Обобщените резултати ще бъдат в представени в обобщен
протокол на комисията.
Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

