
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 

 

Директор на НСД: GDPR 

/Христиан Даскалов/ 

 
 

ЗАПОВЕД № РД- 04 от 25.01.2021 г. 

 

на основание ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА 

за условията и реда за ползване от организациите с нестопанска цел на 

помещения и площи в НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ (НСД),  

утвърдени със Заповед № РД-32/30.07.2019 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Да се организира и проведе процедура за разпределение на помещения за развитие 

на центрове за студентски услуги, останали  неразпределени след провеждането на Eтап 

I от конкурсната процедура, обявена със заповед № РД-41 от 31.10.2019 г. 

2. Процедурата за разпределяне на помещения към нови или действащи центрове за 

студентски услуги обхваща следните пространства: 

- Ет. 4 - Кабинет 406 

- Ет. 4 - Кабинет 409 

- Ет. 5 - Обособено подпокривно пространство откъм пл. "Народно събрание" 

- Ет. 5 - Обособено подпокривно пространство откъм ул. "Аксаков" 

3. Процедурата да се проведе по правилата на глава трета от Вътрешните правила на 

НСД, уреждащи ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

ПЛОЩИ / ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА НСД ОТ ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА 

ЦЕНТРОВЕ ЗА СТУДЕНТСКИ УСЛУГИ.  

4. Подборът на организации по процедурата да се проведе от комисия в състав: 

 4.1. Председател на комисията: 

 - Г-жа Росица Пенева – гл. специалист в НСД 

 4.2. Дипломиран юрист: 

  - Г-н Любомир Яворов – адвокат 

 4.3. Представители на академичния сектор: 

- Доц. д-р Драгомир Стефанов – финансист 

- Д-р Станимир Стаменов - икономист 

 4.4. Представител на културния / творчески сектор: 

- д-р Владимир Димов  - Национална музикална академия 
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5. Конкурсът да се проведе при следния график: 

 5.1. Подаване на кандидатури в срок до 14 дни от публикуването на сайта на НСД, 

секция „Студентски центрове“, на електронна форма за кандидатстване по настоящата 

процедура - https://studenthouse.bg/centers/, но не по-късно от 08.02.2021 г. 

 5.2. Разглеждане и оценяване по точки на постъпилите по електронен път 

кандидатури и изпращане на покана за събеседване с допуснатите до фаза II кандидати 

в срок до 10 дни от изтичането на крайния срок по предходната точка. 

 5.3. Провеждане на събеседване – присъствено или онлайн, с кандидатите в срок 

до 14 дни от изтичането на крайния срок по предходната точка. 

 5.4. Класиране и информиране на кандидатите от Комисията с предложение до 

директора на НСД за сключване на договори за стопанисване на съответните 

пространства от избраните организации в срок до 7 дни от изтичането на крайния срок 

по предходната точка.  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

§ 1. Настоящата процедура урежда ползването на помещения и площи в НСД до 

изтичането на договорите, подписани въз основа на етап първи от процедурата, обявена 

със ЗАПОВЕД № РД-41 от 31.10.2019 г. Не се изисква представянето на документи, 

представени на предходния етап от процедурата. 

§ 2. Чрез приемането на свои вътрешни правила за работа, Комисията по подбор 

може да взима решения по всички нерешени с настоящата заповед въпроси. Всички 

препоръки и решения на Комисията се оформят в протокол, който се предава за 

разпореждане на директора на НСД. 

§ 3. Обособеното подпокривно пространство откъм ул. "Аксаков" следва да бъде 

разпоредено към съответната организация - кандидат само в случай, че същата поеме 

договорен ангажимент за заплащане на свързаните с него режийни разходи, 

обслужване от хигиенист и обезпечаване на достъпа поради големината на 

пространството и произтичащите от това високи фиксирани експлоатационни разходи. 

§ 4. Оценката на подадените проектни предложения се извършва двукомпонентно, 

при равна тежест на следните компоненти:  

 т. 1. Критерии и показатели за точково оценяване на подадените от участниците 

в конкурса кандидатури, въведени въз основа на заповед на директора на НСД от 

28.06.2019 г. 
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т. 2. Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентки услуги на територията на НСД: 

 - Кандидатът представя ясна, подробно аргументирана нужда, обоснована 

със законови или други нормативни ангажименти по приложението на действащото 

законодателство в сферата на образованието, науката и културата. Нуждата от 

допълнително пространство за предоставяне на услуги за студентите не може да 

бъде адресирана в рамките на разпределените към днешна дата пространства на 

територията на сградата на НСД (5 т.) 

 - Кандидатът представя ясна и подробно аргументирана нужда от 

допълнително пространство за предоставяне на услуги за студентите. Нуждата не 

може да бъде адресирана в рамките на разпределените към днешна дата 

пространства на територията на сградата на НСД (4 т.) 

 - Кандидатът представя ясна и подробно аргументирана нужда от 

допълнително пространство за предоставяне на услуги за студентите. Нуждата 

може да бъде адресирана и в рамките на разпределените към днешна дата 

пространства на територията на сградата на НСД, но за сметка на качеството, 

ефективността или ефикасността на предоставяните към момента услуги (3 т.) 

 - Кандидатът представя ясна нужда от допълнително пространство за 

предоставяне на услуги за студентите на територията на сградата на НСД без 

наличието на подробна аргументация защо тази нужда не може да бъде адресирана 

в рамките на разпределените към днешна дата пространства на територията на 

сградата на НСД  (2 т.) 

 - Кандидатът не аргументира ясна нужда от допълнително пространство за 

предоставяне на услуги за студентите на територията на сградата на НСД (1 т.) 

 

 

МОТИВИ: 

 

Провеждането на допълнителна процедура се налага на основание наличие на 

неразпределени към студентските организации помещения, които позволяват 

ползването им като центрове за студентски услуги. Тези помещения включват:  

- Кабинет 406 - включва се по предложение на представители на Съвета и 

Експертната комисия към НСД. Към днешна дата, помещението се ползва като 

кабинет на гл. счетоводител на НСД и ще бъде предоставено за нуждите на 

студентски център при условията на успешно преустрояване на счетоводството в 

друго помещение на разположение на администрацията на НСД. 
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-  Кабинет 409 - включва се по предложение на представители на Съвета и 

Експертната комисия към НСД. Помещението не бе разпоредено в рамките на етап I 

от конкурсната процедура поради липсата на обоснована препоръка от страна на 

конкурсната комисия за предприемане на управленско действие по разрешаването на 

неуредения в административната практика казус, свързан с предоставянето на 

помещението към една или повече конкурентни организации в случай на изразени 

несъвместими, взаимно изключващи се намерения за ползване на пространството. 

На спорещите страни бе предложено съвместно ползване на помещението, което бе 

отказано поради което се пристъпва към избор на конкурентен принцип. 

- Обособеното подпокривно пространство откъм пл. "Народно събрание" - 

включва се по предложение на представители на Съвета и Експертната комисия към 

НСД. Пространството не бе разпоредено в рамките на етап I от конкурсната 

процедура поради доскорошното му ползването като складово пространство. Към 

днешна дата има отпаднала необходимост от ползването на пространството от 

страна на администрацията на НСД. 

- Обособено подпокривно пространство откъм ул. "Аксаков" - пространството 

не бе разпоредено в рамките на етап I от конкурсната процедура поради ползването 

му към периода на провеждането на процедурата от бивш наемател. Към днешна 

дата по отношение на извършените там преустройства не тече търговско-правен 

спор, който да засяга ползването на помещението в перспектива. Пространството 

следва да се използва само и единствено по предназначение, съобразно статута на 

сградата и институцията. 


