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I. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД
Най-значимото събитие за институцията през предходната 2020 г. бе
спечеленият проект по програма „Културно наследство на Столична
община“. Националният студентски дом и още три сгради в София със
статут на недвижими културни ценности ще получат подкрепа за своята
реставрация по програма „Културно наследство“ на Столичната община.
Предложението за четирите обекта бе гласувано и одобрено на сесия на
Столичния общински съвет на 23 юли 2020 г.
Сградите ще получат финансиране за обследване и изготвяне на
инвестиционни проекти, за таксите по съгласуването и одобрението им,
разрешителните за строеж и разходите по авторски надзор на проектантите
по време на строителството. Самите строително-ремонтни работи няма
да се финансират по тази програма на общината. Съгласно програмата,
собствениците упълномощават координатора на Програмния съвет на
„Културно наследство“, който ръководи проектните и съгласувателни
процедури, „което ще е голямо облекчение за собствениците“, подчертава
арх. Здравков – гл. архитект на Столична община. Проектантите бяха
избрани в края на 2020 г. по реда на Закона за обществените поръчки. В
конкретния случай на сградата на НСД ще се търси приемственост между
вижданията на избрания проектант и идейните проекти за възстановяване
на залите на НСД, изготвени от екипи от студенти - доброволци.
От над 1400 сгради-паметници на културата на територията на
Столична община, общо девет сгради кандидатстваха за подкрепа по
пилотната програма, като пет от кандидатите получиха одобрение на
програмния съвет на „Културно наследство“. С най-висока оценка бе
класиран именно проектът на Студентския дом, който предвижда
реставрация на представителните сцени за студентско творчество,
пострадали след пожар през 2001 г. Поради размера на пораженията и
липсата на целево финансиране през годините, голямата сцена на НСД
остава затворена и днес, с изключение на провеждането на събития, които
са част от кампанията за възстановяване на залата, стартирали под егидата
на НПСС и директора на НСД, д-р Христиан Даскалов, през 2018 г.
През 2018 г. започна мащабна кампания за възстановяване на
културния живот в НСД, която доведе до въвеждане обратно в
експлоатация на Централното фоайе и Камерната зала на Студентския дом,
които за кратък период възвърнаха позициите си на водещи пространства
за култура и академично творчество с богата публична програма,
формирана от академични изяви на студенти и премиерни за София
събития на независими артисти – представяния на книги и сборници,
театрални и танцувални спектакли, кино-прожекции, фестивали и др.
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В журито по програма „Културно наследство“ участваха общински
съветници и представители на администрацията на Столичната община,
Министерството на културата, Регионалният исторически музей – София,
както и Камарата на архитектите и на Съюза на архитектите в България. В
доклада на експертите до СОС се посочва, че Студентският дом е изграден
в периода 1931-1933 г. по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван
Данчов и по своя характер е единствената за времето си сграда от този род
с киносалон, репетиционни зали за самодейни състави, административни
помещения, ателиета за художници. Архитектурата е решена със
„спокойна“ фасада с хоризонтално членение, лентовидни прозорци,
разнообразена само от терасата на най-горния етаж с изглед към площад
„Народно събрание“.
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УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД
И през 2020 г. ръководството на НСД продължи политиката си по
възстановяване на зали и пространства в сградата на НСД, изоставени на
предходен период поради липса на средства или визия за тяхното развитие
и използване за нуждите на студентската общност.
1. Репетиционно студио „Метроном“ с открита тераса
Студио „Метроном“ бе разкрито през април 2020 г. на мястото на
изоставено техническо помещение над Камерна зала на НСД. Днес
студиото се ползва като място за организация на множество творчески
проекти, които се провеждат в залите на Дома.
Студио "Метроном" е кръстено на едноименния оркестър към
Централния студентски дом на културата в който под ръководството на
големия български музикант - маестро Панайот Славчев, правят първите
си стъпки много от известните български певци като: М. Белчев, М.
Нейкова, Б. Киров, актьорите Т. Колев, Вл. Смирнов и др.
През лятото на 2020 г. бе завършено и възстановяването на откритата
тераса пред студиото, която в предходни периоди освен неизползваема, бе
и причина за множество течове в Централното фоайе на сградата.
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2. Музеен архив на Студентския дом
Музейната колекция, която беше официално открита на 08 декември
2020 г. в изоставено до тогава пространство между зала „Галерия“ и
бившата прожекционна на Голямата зала на НСД, е наречена на името на
видния общественик и управленец, подкрепил първи каузата за
създаването на Студентския дом – проф. Иван Шишманов, който през 1904
г., в качеството си на Министър на народната просвета, създава Фонд за
построяването на Дом на българския студент с първоначална сума от
10,000 лв.
Освен радетел за каузата на студентите, проф. Шишманов е и
инициатор за разкриването на Националния етнографски музей. По
инициатива на проф. Шишманов днес честваме и празника на българските
студенти – 8-и декември, датата на която се състоя и празничното събитие
онлайн!
По време на виртуалното събитие бяха връчени и третите годишни
награди за принос в развитието на Студентския дом на името на Стилиян
Чилингиров. Подробности за Музея на Студентския дом можете да
прочетете на сайта на Студентския дом:
https://studenthouse.bg/about/history/museum/.
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3. Център за работа със студенти от българската диаспора
В допълнение към утвърдените си партньорства с националните
студентски организации в България, чиито кабинети се помещават в
Студентския дом на пл. „Народно събрание“ №10, през 2020 г. НСД разкри
два нови центъра за услуги, съвместно с Erasmus Student Network (ESN
България) и с Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).
Стартирането на тези нови стратегически партньорства позволява на
институцията да реализира успешно своята мисия да бъде от полза както
на българските студенти у нас и по света, така и на студентите от целия
свят, които са избрали да се обучават в България.
Съвместната дейност между Националния студентски дом (НСД) и
Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) все още е в
процес на планиране и предстои да се развива във времето с оглед на
извършения през 2020 г. основен ремонт на помещенията, предоставени за
нуждите на Центъра. Включването на АБУЧ към системата от Центрове за
услуги на НСД ще даде възможност международните мероприятия и
дейностите, които Асоциацията извършва в партньорство с държавните
институции, да бъдат ключова част от програмата на НСД, в т.ч.
стартиралите тази пролет кандидат-студентски борси в средищни за
българската диаспора градове по света.
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4. Камерна зала на НСД и околни пространства
Връщането на Централното фоайе на НСД и Камерна зала обратно в
експлоатация след 15 години на разруха бе предмет на целенасочено
усилие през втората половина на 2018 и през цялата 2019 г. През 2020 г.
бяха положени усилия по подобряване на външния вид на помещенията и
комфорта на ползвателите без това да изключва категоричната
необходимост от планиране и осъществяване на основен ремонт на
пространствата, който да ги направи пригодни за ползване, съобразно
съвременните изисквания и стандарти за експлоатация на подобен род
пространства за обществена и културна дейност.
Всички подобрения, извършени през 2020 г., бяха от текущ характер и
бяха реализирани изцяло със средства от постъпления от културни събития
в залите на Дома – не бяха ползвани средства от оперативната издръжка,
осигурявана от МОН в месеците в които наемателят на I-ви сутерен не
заплащаше наем поради наложените ограничения в ползването на обекта.
Може да се заключи, че залите доказаха своята рентабилност като
пространства за изява на млади, независими творци дори при тези
извънредни обстоятелства при които НСД се наложи да оперира.
На снимките по-долу е показано състоянието на помещенията при рестарта на тяхното експлоатиране и актуалното състояние в края на 2020 г.
Камерна зала

Апаратни

Централно фоайе

Преддверия - Камерна / Голяма зала

7
www.studenthouse.bg

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА, 2020 г.
Спектакли на студенти на НБУ в Камерна зала на НСД

8
www.studenthouse.bg

Изложба на студенти от НХА в Централно фоайе пред Камерна зала

Представяне на книжен сборник със студентско творчество в Централно фоайе
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Преди представления и събрания в преддверията пред Камерна зала
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Апаратна, гримьорна и репетиционна към Камерна зала
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ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ, В Т.Ч. УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИНАНСИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
За първи път от създаването си като самостоятелна институция от
системата на централната изпълнителна власт през 1999 г., през 2020 г. Се
наложи НСД да се обърне към МОН за подсигуряване на бюджетната
издръжка за базовите оперативни разходи на администрацията в месеците
в които НСД нямаше възможност да генерира достатъчно собствени
приходи поради административно-наложеното затваряне на търговския
обект в сутерен I във връзка с мерките срещу COVID-19. Този обект се
явява основният източник на приходи, необходими за самоиздръжката на
НСД, при нормални условия на експлоатация.
В отговор на писмо на гл. секретар на МОН, директорът на НСД
изготви план за оптимизиране на разходите на НСД, за да могат същите да
бъдат поети за сметка на държавния бюджет. Следва да се отбележи, че
Национален студентски дом по никакъв начин не ограничи своята
оперативна дейност отвъд предписаните забрани за провеждане на
определени събития. Изпълняваха се регулярно и в пълен обем всички
законови задължения за институцията – от обезпечаването на дейността на
администрацията (със всичките възложени й по закон задължения и
отговорности) до осигуряването на грижи на добър стопанин и свързаните
с тези грижи разходи по стопанисването на сградата на Студентския дом.
По-долу може да бъде намерена месечна справка за основните,
незаобиколими разходи на НСД от оперативен порядък, които се явяват и
базов минимум за функционирането на Студентския дом. Обсъдена е
възможността за тяхната по-нататъчна оптимизация. Разходите са
групирани в три аналитични направления „Човешки ресурси“, „Сграден
фонд“ и „Студентски дейности“. Представени са прогнози за развитието на
тези разходи във времето.
БАЗОВА МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА НА НСД
Основа по
фактури /
чиста сума
по заплати

ДДС по
фактури /
Всичко Възможност за
осигуровки
оптимизация
заплати
-

Топлинна
енергия
- мес. прогноза

2917,00

583,00

3500,00

Аргументация зад
възможностите за
оптимизация
Всички отоплителни тела в
коридорите на сградата са
постоянно изключени. Не е
възможно да се ограничи по
административен път
потребяваната от
студентските организации
енергия по кабинети и зали. В
сградата на НСД не се ползва
топла вода.
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до 25 %

Денонощна
охрана
– по фактура,
фиксирана сума

3620,00

724,00

Стойността на услугата може
да се намали при
при редуциране
преминаване от 24 часов
на обема на
режим на охрана на 16 или 18
часов. Това крие огромен
услугата
риск, тъй като сградата –
(съкращ. е
паметник на културата е била
крайно
обект на вандалства и
нежелателно)
грабежи в миналото, когато
охраната не е била
4344,00
денонощна.

до 5 %
Електрическа
енергия
- по фактура

Интернет
- по фактура

(изисква целева
инвестиция)

967,00

134,00

193,00

27,00

1160,00

-

Разходът е сведен до
минимум. Недофинансирани
са други дейности по
информационната и мрежова
сигурност поради липса на
средства.

до 20 %

Чрез начисляване на 2/3 от
стойността на сметката за
студена вода на наемателя на
сутерен I, вместо 50 %
(каквато е утвърдената
практика от 2013 г. насам).

161,00

Студена вода
- по фактура

42,00

8,00

50,00

БТК
– по договор

83,00

17,00

100,00

Подмяна на част от
осветителните тела по
кабинети би довела до
минимални оптимизации.
Подмяната изисква, обаче,
осигуряване на целево
финансиране.

(след
възстановяване
дейността на
наемателя на
сутерен I)

-

Разходът е сведен до
минимум.

Днес сградата се хигиенизира
6 дни в седмицата от 1
(изисква
хигиенист на фирма за
разрешение от д- професионално почистване.
я „Финанси“)
Услугата не търпи
намаляване, тъй като е
сведена до базовия минимум.
Ако договорът с външната
фирма бъде прекратен и
бъдат наети 2 хигиенисти на
граждански договор към
НСД, общата стойност би се
намалила с 10-15%, но НСД
няма достатъчен лимит по
2016,00
перото за гр. договори.

до 15 %

Абонаментно
почистване
– по договор
Питейна вода
- по договор
Услуга по
монтаж на

1680,00

336,00

40,00

8,00

48,00

Редукцията на разхода няма
реален ефект.

487,67

97,33

585,00

Налага се поради случаи на
издраскване с графити на

-
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фасадата на сградата откъм
ул. „Аксаков“. Разходът цели
да премахне нуждата от
периодично пребоядисване,
което след вандалски акт
възлиза на приблизително 400
лв.

допъл.
видеонаблюдение
и профилактика
на системата
– еднократен
разход

За хигиенни
материали,
дезинфектанти,
канцеларски и
др.
– нерегулярен
разход
Заплащане по
трудови и
граждански
договори
– фиксиран разход
по списък:
- Директор –
пълен щат;
- Гл. специалист –
пълен щат;
- Фин. контрольор
– половин щат;
- Домакин –
техник – половин
щат;
- Гл.
счетоводител и
пом.
счетоводител –
нещатни сътруд.;
- Секретар –
деловодител –
нещатен
сътрудник;
- Гардеробиер –
нещатен
сътрудник.
Всичко

до 100 %
(след отпадане
на предписаните
противоепидем.
мерки)

416,67

83,33

500,00
до 10-12 %
(според
съкращенията –
крайно
нежелателно и с
висока степен на
оперативен риск)

Съкращаването на която и да
било от заетите 4 щатни
бройки или на ангажираните
4 извънщатни сътрудници би
довело до силно негативни
последици за
законосъобразното
функциониране на
институцията.
За пример, 6 са били щатните
бройки на НСД през тежкия
във финансово-икономическо
отношение период 1996/97 г.

6252,00
16 669,00

2021,00

8273,00

4 098,00 20 767,00

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ НА НСД
1. Значителни оптимизации по линия на човешките ресурси не
могат да бъдат генерирани, освен при условията на извънреден риск,
по причини, свързани с вече сведените до базовия им минимум
разходи:
-

Работата на главния счетоводител и помощник счетоводител (нещатни
сътрудници) не е намаляла в следствие на противоепидемичните мерки.
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-

Работата на домакина - експерт по поддръжката на сградните инсталации (на
половин щат) не е намаляла в следствие на противоепидемичните мерки.

-

Работата на финансовия контрольор (на половин щат), който инспектира
всички финансови документи не е намаляла в следствие на
противоепидемичните мерки. Възложена му е и допълнителна по
администрирането на библиотечния и музеен фонд на НСД по съвместяване.

-

Работата на секретар-деловодителя (нещатен сътрудник), който
администрира всички постъпващи и изходящи документи, в т.ч. отчети и
справки, заповеди, всички документи в областта на човешките ресурси,
работа в системата „Eventis”, не е намаляла в следствие на
противоепидемичните мерки.

-

Работата на главния специалист (eединственият служител на пълен щат),
който администрира всички студентски инициативи, в т.ч. всички
мероприятия и заседания в сградата не е намаляла в следствие на
противоепидемичните мерки. Регулярно му се възлага да замества директора
при отсъствие по болест или при излизане в отпуск.

2. Значителни оптимизации по линия на сградния фонд не могат
да бъдат генерирани, освен при условията на извънреден риск, по
причини, свързани с вече сведените до базовия им минимум разходи:
-

Работата на хигиениста на сградата (външен служител) не е намаляла. Би
могло да се намали с до 15% заплащането по това перо ако хигиенистът се
преназначи на граждански договор директно към НСД и се разкрие
допълнителна бройка с цел осигуряване на непрекъсваемост на услугата,
вместо да се заплаща на фирма за професионално почистване. Това не е
възможно да се случи към настоящия момент поради факта, че лимитът,
който МОН отпуска за заплащане по граждански договори, няма да е
достатъчен, за да покрие подобен трансфер по аналитични счетоводни пера.

-

Работата на охранителите-портиери (външни служители), които охраняват на
8-часови смени по 1 служител сградата на НСД - 24 часа в денонощието, 7
дни в седмицата, не е намаляла, тъй като достъпът до сградата за служители,
студенти и други заинтересовани страни никога не е бил ограничаван
административно от наложените противоепидемични мерки. Той се
осъществява и в неработни и празнични дни поради спецификата на
дейността на студентските организации, всички от които не са
преустановявали присъствения си работен процес и често работят от
кабинетите си дори и след 21-30 ч. Предоговаряне на условията по
настоящия договор без да се намали обема на предоставяната услуга е
невъзможно с оглед на факта, че компонентата „Труд“ е водеща при
ценообразуването, а тя се оскъпява ежегодно с повишаването на МРЗ.

-

Средствата за парно отопление не могат да бъдат осезаемо намалени, тъй
като сградата има абонатна станция, която или може да бъде изключена
напълно, или при функциониране на необходимите параметри, за да осигури
минималните задължителни температури, генерира разход на топлоенергия,
какъвто се отчита и фактурира ирелевантно от епидемичната обстановка.
Нямаме достъп до кабинетите на студентските организации, за да спрем
15

www.studenthouse.bg

радиаторите им, макар че са спрени радиаторите в коридорите на сградата и
са редуцирани в част от репетиционните зали.
-

Средствата за електро-енергия не могат да бъдат осезаемо намалени, тъй
като значителен разход се генерира от над 20 кабинета в сградата, ползвани
от студентски организации (при общо 4 ползвани от администрацията).
Разходът за тези кабинети се заплаща от НСД и не може да бъде регулиран
административно – нито една от студентските организации не е
преустановила работата си поради COVID 19 (с изключение на временно
преустановените репетиции на Академичния фолклорен ансамбъл и
Академичния хор „Ангел Манолов“).

-

Средствата за студена вода не могат да бъдат осезаемо намалени, особено в
епидемична обстановка. Следва да се отбележи, че с цел икономия, НСД не
потребява топла вода, тъй като топлата вода е възприета като „лукс“ от
институцията далеч назад в административната практика. Би могъл да се
редуцира разхода от 50 до 100 лв. месечно за потребявана питейна вода, но
тези спестени средства няма да генерират търсения ефект.

-

Що се отнася до оптимизирането на разходите, свързани с осигуряването на
„грижата на добър стопанин“ за поддръжката на сградния фонд на НСД,
възложена от Закона за държавната собственост на Директора на НСД, тези
разходи в общия случай са с еднократен, нерегулярен характер и не подлежат
на оптимизация, тъй като са сведени до базовия им минимум, гарантиращ
безопасната експлоатация на сградата-паметник на културата в съответствие
с множество законови и подзаконови нормативни разпоредби. Не е налице
възможност за неизпълнение на възложени от противопожарните власти
мерки, нито е налице възможност за безопасното използване на аварирали
инсталации, когато такива бъдат идентифицирани.

3. Значителни оптимизации по линия на студентските дейности
не могат да бъдат генерирани, по причини, свързани с вече сведените
до минимум разходи:
-

Приложен към доклада е неизчерпателен, но представителен списък със 122
образователни и културни събития, организирани в Национален студентски
дом през 2020 г. от които под 10% са били отменени в последния момент
поради противоепидемични ограничения. Над 90% от тези събития не са
генерирали разходи за НСД, тъй като са осъществени в партньорство със
студентски / творчески организации, за тяхна сметка. Точно обратното –
същите са генерирали приходи чрез които са реализирани подобрения на
сградния и материалния фонд на НСД, тъй като за извършването на подобни
подобрения не се отпускат целеви бюджетни средства, а се покрива само
санитарния минимум, необходим за базовата издръжка за НСД.

4. Прогноза за увеличение на оперативните разходи на НСД в
средносрочен и дългосрочен план:
Следва да се има предвид, че във връзка с изготвянето на инвестиционен проект
за възстановяване на голямата зала на НСД, който вече е в процес на изработване от
избрания от Столична община изпълнител – „Новиза“ ЕООД, оперативните разходи на
НСД в дългосрочен план, ще вървят в посока на тяхното увеличаване.
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-

След възстановяването на голямата зала на НСД и въвеждането й в
експлоатация, тя ще се нуждае от минимум 3 допълнителни служители на
пълен щат – минимум две квалифицирани технически лица (озвучител и
осветител) и от поне един сценичен / общ работник. В момента тези функции
по отношение на събитията в Камерната зала на НСД се изпълняват
персонално от директора на НСД, но едва ли един бъдещ ръководител, който
бъде назначен начело на Студентския дом (по същество орган на
изпълнителната власт), би бил склонен да продължи това съвместяване на
множество длъжности и професии, което в конкретния случай е изцяло на
доброволни начала и значително надхвърля задълженията и натовареността
на директора, съгласно описаното в длъжностната характеристика.

-

В същото време, със старта на експлоатацията на Големия салон на НСД, ще
нараснат поне в двоен размер и разходите за почистване, потребяваната ел.
енергия (в т.ч. значителен разход за климатизация), а с необходимите
средства за поддръжка на инсталации, техника и др. аспекти от обичайната
експлоатация на подобно съоръжение, общата издръжка би удвоила размера
на настоящата.

-

Следва да бъде назначен и минимум още един охранител за осигуряване на
реда и сигурността при провеждането на мащабните мероприятия в залата с
капацитет 500 души, тъй като дежурният охранител в момента изпълнява
ролята на портиер за цялата сграда. За да не бъде натоварен прекомерно
настоящият анализ ще бъдат пропуснати някои други базови разходи,
свързани с функционирането на една средно-голяма столична концертна /
театрална зала като осигуряването на служител „Билетна каса“ и др.

-

С оглед на социалните функции на Студентския дом като място за изява на
студенти, млади творци и учени, академични и граждански организации,
независими артисти, Голямата зала на НСД няма да може и не би следвало да
си поставя за цел да функционира изцяло на комерсиални начала и макар, че
ще има възможност да генерира приходи от дейността си, те няма да бъдат
достатъчни, за да покриват удвоените оперативни разходи.

5. Заключение
В заключение на посоченото в Плана, ако следва да не се нарушават
административните и законови изисквания за нормалното функциониране на една
администрация от системата на централната изпълнителна власт, с перспективи за
значително нарастване на нейното натоварване и обществена значимост, темата за
оптимизацията на сведените до минимум към днешна дата разходи следва да отстъпи
място на темата за преосмислянето на приходната част от бюджета на институцията.
Настоящият модел на самоиздръжка е изчерпан от гледна точка на наличния
административен инструментариум за неговата успешна имплементация. Статутът на
НСД не е на държавно търговско дружество, което има за своя цел преследването на
печалба от упражняването на рентиерска дейност, а е на държавна културна
организация, която има мисия да бъде място за социализация на студентската общност,
съгласно волята на дарителите и утвърдените дългогодишни традиции. Последното
представлява и становище, изразявано по официален ред както от Звеното за вътрешен
одит на МОН, така и от Министъра на образованието и науката.
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II. ДЕЙНОСТИ
АКЦЕНТИ В РАБОТАТА НА НСД
2019 г. бе най-активната година в съвременната история на
Национален студентски дом - от демократичните промени през 1989 г.
насам. Тази констатация, направена в предходния годишен доклад,
почиваше на емпирични данни – над 120 бяха официалните културни и
образователни събития с обществен характер. Тази цифра включваше само
онези събития, реализирани на територията на НСД, по данни от
неизчерпателния, но представителен календар със събития на
администрацията, достъпен на www.facebook.com/studenthouse.bg/events.
Изключително задоволителен е фактът, че списъкът с организирани
събития за 2020 г. включва 123 събития като само под 10% от тях са били
отменени и не са се състояли на уречените дати поради
противоепидемични ограничения. В списъка с отпадналите събития следва
да се добавят и множество други, които въобще не са стигнали до фазата
си на публично обявяване, но дори и без тях може да се отбележи, че
пандемичната 2020 г. продължава да бележи забележителен възход в
активността и качеството на творческата и академична продукция, която се
предоставя на младите хора чрез пространствата на Студентския дом. Тук
следва да се отбележат и десетки други срещи, консултации, обучения от
текущ характер, провеждани по кабинетите на студентските организации,
както и събитията, които същите организират извън сградата на НСД.
Близо 300 000 души бяха достигнати посредством каналите за
комуникация на Студентския дом в социалните мрежи през 2019 г. като в
това отношение 2020 г. бележи отстъпление с близо 1/3 спрямо
предходния период – нещо напълно нормално с оглед на изместения в
следствие на пандемията обществен фокус. И все пак, на фона на общо 95
хил. студенти, записани за обучение в столичните висши училища, тази
цифра от 196,9 хил. души остава забележителна!
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В извадка могат да бъдат видени някои от най-важните акценти от 2020 г.:

#ЗлатнаРибка на #VOXPOPULI х3
Национален студентски дом
21 Dec 2020, 19:00

МЕЧТАТА НА НАТАША x2 / СОФИЯ
Национален студентски дом
16 Dec 2020, 19:30

KaraokeNight by Panic Button Theatre
Национален студентски дом
12 Dec 2020, 19:00

Откриване на Музея на Студентския дом
8 Dec 2020, 18:30
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Отложен - Feel Me experience
Национален студентски дом
13 Nov 2020, 17:00

„Сън в лятна нощ” по Уилям Шекспир в НСД
Национален студентски дом
12 Nov 2020, 19:00

„Ние, Гераците” по Елин Пелин в Национален студентски дом
Национален студентски дом
11 Nov 2020, 19:00

Национален конкурс "САЛОН за СТУДЕНТСКА ФОТОГРАФИЯ и
ВИДЕОГРАФИЯ" 2020
6 Nov 2020, 18:00
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Документален запис от концертно изпълнение на ораторията "Жана
Д'арк на кладата", 1984 г.
Национален студентски дом
3 Nov 2020, 19:00

Nick Hudson [UK] в Студентския дом - 28/10/2020
Национален студентски дом
28 Oct 2020, 21:30

ДРУГ ЧОВЕК
Национален студентски дом
2 dates ·27 Oct-28 Oct 2020

Конкурс "Салон за студентска фотография и видеография 2020"
26 Oct 2020, 11:00

Artificial Intelligence Applications
Национален студентски дом
24 Oct 2020, 18:00
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Serious Games Seminar
Национален студентски дом
24 Oct 2020, 15:00

Computer Graphics Seminar
Национален студентски дом
24 Oct 2020, 12:30

Съботен дръм съркъл / Saturday drum circle
Национален студентски дом
24 Oct 2020, 11:00

The romance of trains
Национален студентски дом
22 Oct 2020, 16:00
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Еко?Логично! Изкуство и култура с мисъл за природата | ACT Festival
2020
Национален студентски дом
22 Oct 2020, 14:00

Opening Ceremony of Computer Space 2020
Национален студентски дом
22 Oct 2020, 13:30

Computer Space Exhibitions
Национален студентски дом
3 dates ·22 Oct-24 Oct 2020

Труд и естетика! Естетика и труд! | ACT Festival 2020
Национален студентски дом
21 Oct 2020, 14:00

Концерт на Иво Димчев | Ivo Dimchev Concert | ACT Festival 2020
Национален студентски дом
19 Oct 2020, 21:30
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Видение | Phantasm | ACT Festival 2020
Национален студентски дом
3 dates ·18 Oct-18 Oct 2020

Night Meeting Points | ACT Festival 2020
Sofia
8 dates ·17 Oct-25 Oct 2020

Opening Party | ACT Festival 2020
Национален студентски дом
17 Oct 2020, 21:30

7 Promises | Opening | ACT Festival 2020
Национален студентски дом
17 Oct 2020, 20:00
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Mobility Fair
Национален студентски дом
17 Oct 2020, 11:00

Кои сме ние? Уводна среща с Е.М.Д (JEF Bulgaria)
Национален студентски дом
15 Oct 2020, 19:00

Еразъм - пътуването на живота ти
Национален студентски дом
15 Oct 2020, 18:30

КРЪЖОК: Прожекция и дискусия на "Сок" (2017)
Национален студентски дом
15 Oct 2020, 18:30
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Театрален спектакъл „Гилгамеш“ в Национален студентски дом
Национален студентски дом
9 Oct 2020, 19:00

Българска Жонгльорска Конвенция / Bulgarian Juggling Convention
Национален студентски дом
9 Oct 2020, 17:00

Театър с историите на публиката - "Сред вълните" - Playback theatre
performance
Национален студентски дом
2 Oct 2020, 19:30

Видение - авторски пърформанс от Съпромат и Цвета Дойчева
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Национален студентски дом
6 dates ·27 Sep-28 Sep 2020

Лоши деца LIVE
Национален студентски дом
25 Sep 2020, 19:30

КАСПАР
Национален студентски дом
24 Sep 2020, 19:45

Животът, вселената и всичко останало с Иван Кожухаров
Национален студентски дом
24 Sep 2020, 18:30

Нощ на историите София 2020
Национален студентски дом
2 dates ·19 Sep-20 Sep 2020
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Извикай стих - поезия и музика
Национален студентски дом
15 Sep 2020, 18:30

Пренасрочено: Jozef van Wissem/Ambient Folklore - Студентски дом
Национален студентски дом
11 Sep 2020, 19:30

ДРУГ ЧОВЕК театрален спектакъл
Национален студентски дом
9 Sep 2020, 19:00

ХаХаХа на Покрива **02.09.**
Национален студентски дом
2 Sep 2020, 20:00
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11-ти Международен фестивал на анимационния филм "ЗЛАТЕН
КУКЕР - София’’
1 Sep 2020, 14:00

Заговорът на Калигула от Стефан Цанев
Алиолувата Къща, Казанлък
11 Aug 2020, 20:30

Представяне на нова книга
Национален студентски дом
6 Aug 2020, 19:00

Зора & Косьо - ОтВоРИ - премиера
Национален студентски дом
1 Aug 2020, 19:00
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Концерт на Евентуално и Саманта в подкрепа на Бобо
Национален студентски дом
30 Jul 2020, 20:00

ХаХаХа на Покрива **29.07.**
Национален студентски дом
29 Jul 2020, 20:30

Мика, Косьо и Светлин - концерт на терасата
Национален студентски дом
22 Jul 2020, 20:00

Видение - авторски пърформанс от Съпромат и Цвета Дойчева
Национален студентски дом
6 dates ·16 Jul-18 Jul 2020
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Новата програма Еразъм- очаквания
Национален студентски дом
14 Jul 2020, 10:00

ВеТроВе + МиР Концерт на покрива
Национален студентски дом
8 Jul 2020, 20:30

Премиера: CD „Дигитална креативност – среща на поколенията“
Национален студентски дом
2 Jul 2020, 18:00

"Чудомирщини" - ПРЕМИЕРА!
Национален студентски дом
1 Jul 2020, 19:00

31
www.studenthouse.bg

Кръжок По Перкусии
Национален студентски дом
1 Jul 2020, 19:00

Златна рибка/30.06.2020
Национален студентски дом
30 Jun 2020, 19:00

Нови тенденции в кариерното консултиране
Национален студентски дом
30 Jun 2020, 09:30

Ветрове под открито небе
Национален студентски дом
26 Jun 2020, 20:30
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Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
26 Jun 2020, 19:15

„Втора кожа” online от Национален студентски дом
19 Jun 2020, 20:00

Танцов спектакъл „Втора кожа” в Национален студентски дом
Национален студентски дом
19 Jun 2020, 20:00

Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
19 Jun 2020, 19:15

Истории от Карантината 2
Национален студентски дом
18 Jun 2020, 20:00
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Златна рибка - Премиера в постепидемично време
Национален студентски дом
3 dates ·15 Jun-17 Jun 2020

Музикален куклен спектакъл "Роден под щастлива звезда"
Национален студентски дом
13 Jun 2020, 11:00

Истории от Карантината
Национален студентски дом
5 Jun 2020, 20:00

ПЪРВИ ЮНИ с UkeDuo и Зора&Косьо!
1 Jun 2020, 17:00
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Бизнесът в Действие - Online
ONLINE
29 May 2020, 10:00

Концерт за 24ти май с Даря, Мария, Нина, Стаси и Косьо
Национален студентски дом
24 May 2020, 20:30

Fuckup Nights Sofia podcast episode 2
21 Apr 2020, 18:30

Fuckup Nights Sofia podcast
14 Apr 2020, 18:30

Театър с историите на публиката - Playback theatre performance
Playback Theatre "Storycatchers"
27 Mar 2020, 19:30
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Дзадзен. Сърцето на Дзен | Zazen. The heart of Zen
Национален студентски дом, пл. „Народно събрание“ 10, ет. 1, зала „Галерия“
27 Mar 2020, 19:00

Представяне на платформа „Артисти за НЕнасилие“ в НСД
Национален студентски дом
25 Mar 2020, 11:00

Образование в условия на пандемия - внедряване на е-обучение?
Национален студентски дом
12 Mar 2020, 13:00
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Спектакъл „Чайка, Чайки… Чайката“ в Национален студентски дом
Национален студентски дом
9 Mar 2020, 19:00

Отменя Се!!! ETHNO vs FUNK (live)
Национален студентски дом
8 Mar 2020, 20:00

Забавна История на Музиката
Национален студентски дом
8 Mar 2020, 11:00

Време за разговор - Дон Мигел Руис и Четвъртото споразумение
Понеделник в шест
7 Mar 2020, 18:00

Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
6 Mar 2020, 19:15
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SOLD OUT Видение-авторски пърформанс от Съпромат и Цвета
Дойчева
Национален студентски дом
5 Mar 2020, 18:00

„Сън в лятна нощ“ по Уилям Шекспир в НСД
Национален студентски дом
2 Mar 2020, 19:00

Киноточка: Танцувай | Kinotochka: Dance
Национален Студентски Дом, Камерна зала
29 Feb 2020, 19:30

Време за разговор - Дон Мигел Руис и Третото споразумение
Понеделник в шест
29 Feb 2020, 18:00
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„Ние, врабчетата“ по Йордан Радичков в Национален студентски дом
Национален студентски дом
29 Feb 2020, 11:00

Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
28 Feb 2020, 19:15

Юбилейна изложба и Каталог 2020 на БАНХА “Пройко Пройков”
Национален студентски дом
28 Feb 2020, 18:30

DRUM Circle - Beginners / начинаещи
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Национален студентски дом
26 Feb 2020, 19:00

Време за разговор - Дон Мигел Руис и Второто споразумение
Понеделник в шест
23 Feb 2020, 18:00

115 парчета торта за 115 години Ротари
Национален студентски дом
23 Feb 2020, 11:00

Щастливият Бекет
Национален студентски дом
22 Feb 2020, 19:00

ШЕФА НА ТАНЦА - премиера на филма и коктейл
Централен военен клуб
22 Feb 2020, 18:00

Ателие за мартенички
Национален студентски дом
22 Feb 2020, 14:00
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Фолклорен концерт „Танците на българите“ в НСД
Национален студентски дом
22 Feb 2020, 13:00

Пролет ръкотворна!
Национален студентски дом
22 Feb 2020, 11:00

Научен семинар "Траките и виното" 2020
ННЕК-ЮНЕСКО
18 Feb 2020, 18:30

„Плешивата певица“ от Йожен Йонеско в Национален студентски дом
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Национален студентски дом
17 Feb 2020, 19:00

СътвоРиМи с книгите на Георги Господинов
Национален студентски дом
16 Feb 2020, 21:00

Благотворителен Кундалини Йога Мастър Клас
Национален студентски дом
16 Feb 2020, 11:00

Спектакъл „Ние, врабчетата“ по Йордан Радичков в НСД
Национален студентски дом
15 Feb 2020, 11:00
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ACT: Active Citizens Transformation
Национален студентски дом
15 Feb 2020, 10:00

Любовни истории - Playback theatre performance
Национален студентски дом
14 Feb 2020, 19:30

Три - първо за годината
Национален студентски дом
13 Feb 2020, 19:30

Силата на емоцията при изграждане на публичен имидж
Национален студентски дом
12 Feb 2020, 19:00

Drum circle free soul
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Национален студентски дом
12 Feb 2020, 19:00

Fuckup Nights vol.19
Национален студентски дом
11 Feb 2020, 18:30

„Картини от една изложба“ – танцов спектакъл в НСД
Национален студентски дом
10 Feb 2020, 19:00

Сън в лятна нощ по Уилям Шекспир в Национален студентски дом
Национален студентски дом
3 Feb 2020, 19:00

Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
31 Jan 2020, 19:15
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Първа присъствена сбирка на клуба за 2020 година
Национален студентски дом
30 Jan 2020, 19:00

Ние, Гераците по Елин Пелин в Национален студентски дом
Национален студентски дом
27 Jan 2020, 19:00

Семинар У.М.Н.О.
Национален студентски дом
26 Jan 2020, 11:00

Фотоизложба «Музите на 15»
Национален студентски дом
25 Jan 2020, 10:00

45
www.studenthouse.bg

Първи стъпки 2020 - Interactive Playback Theatre Performance
Национален студентски дом
24 Jan 2020, 19:30

Приключението Ротаракт
Национален студентски дом
24 Jan 2020, 19:00

Ropotamo CO present: Rekadance at Studentski Dom
Национален студентски дом
17 Jan 2020, 20:00

Съвременен ТАНЦ—Клас
Национален студентски дом
17 Jan 2020, 19:15

DRUM Workshop with Piero and Buny
Национален студентски дом
15 Jan 2020, 19:00

Fuckup Nights vol.18
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Национален студентски дом
14 Jan 2020, 18:30

La Divina estetica - Божествената естетика
Национален студентски дом
10 Jan 2020, 19:00

Contact Impro Class n Jam
площад Народно събрание 10, Национален студентски дом, зала 312, театър-студия
Студентина
5 Jan 2020, 18:00

Workshop "Art together"
Национален студентски дом, 1000 София пл. Народно събрание 10, зала 312
5 Jan 2020, 15:00
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА
През 2020 год. „Международен център за програми и проекти в
областта на образованието, науката и културата” продължи 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 2020 г. в рамките на международния център продължи и
изпълнението на Националния студентски проект
„Приятели на
българските съкровища“, в който се включиха 66 студенти от висшите
учебни заведения, организирани в 9 експедиции за дигитализация на
местното културно наследство в 4 общини в България.
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Реализирани бяха и 2 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.
Проведени бяха 2 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 26
студенти от България и 40 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. През следващата 2021-ва година предстои провеждането на още 3
експедиции по проекта в различни държави.
Бяха реализирани и Национални кампании с различни мероприятия ,
подкрепени от Министерство на културата. Мероприятията са от
културния календар на ЮНЕСКО.
Три публични семинара на теми:
- „Траките и виното“ с участници проф. Николай Овчаров и проф.
Валерия Фол;
- „Местното културно наследство – възможност за развитие на
местните общности“ с гост лектори от НИНКН и Министерство на
културата, както и доклади на студенти в хуманитарните специалности
бяха представени в този формата;
- „Освобождението на България: История в обектива – непоказани
снимкови материали и документи“ – На семинара присъстваха дипломати
от различни страни – Русия, Беларус, Франция и др.
Освен пряко организираните от Центъра дейности, в партньорство с
национални студентски организации бяха реализирани и множество други
инициативи като "СлавКонф" – конференция за хуманитарни науки“.
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТСКОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Националното представителство на студентските съвети работи през
2020 г. по множество приоритетни за Центъра проекти. Сред тези, които не
бяха засегнати от наложените противоепидемични ограничения, попадат:


Национален приз "Студент на годината"

Основната идея на конкурса е всяка година да бъдат отличавани найдобрите студенти и докторанти в българските висши училища и това да се
превърне в традиция. За поредна година процесът по селекция на
номинираните се проведе в Национален студентски дом.


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.
Цялата логистична подготовка на събитието се реализира в НСД.


Национални и институционални срещи

Въпреки предизвикателствата с COVID-19, през 2020 г. бяха
проведени редица организационни и обучителни срещи в кабинета на
НПСС, както и виртуално в цялата страна, на които присъстваха студенти,
членове на партниращи организации и студентски съвети. Срещите се
проведоха регулярно през годината, при спазване на всички
противоепидемични мерки, и включиха 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
дейности по университетски центрове; разрешаване на проблеми на
студентите, работа по техни сигнали и предложения.
През февруари 2020 г. за първи път в историята на Н.П.С.С. и Н.С.Д.,
Националното представителство на студентските съвети проведе свое
присъствено Общо събрание в залите на Националния студентски дом и
избра своето ръководство за мандат 2020 – 2021 г. в Камерна зала на НСД.
Събитието стана възможно благодарение на двугодишната кампания по
възстановяване на дейността в представителните зали на НСД, инициирана
именно от Н.П.С.С.
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Ресурсен център за кариерно консултиране и професионално
развитие, управляван от С.О.К.И., разработва методологични материали и
извършва обучения и консултантски услуги в областта на младежката
информация и кариерното развитие. Ресурсите са предназначени и за
студентските кариерни центрове и студентски организации, работещи в
областта на професионалната реализация на студентите.
Всички планирани дейности бяха изпълнени, в допълнение беше
организиран и семинар за бъдещето на програма „Еразъм +“ с политици и
бенефициенти. В допълнение към плана, със собствени средства бяха
обновени частично софтуерните и хардуерни ресурси. В дейностите и
услугите на центъра за 2020 са участвали над 2400 студента.
Ето и някои от основните дейности през годината:
1.
Подготовка на проекти. Въвеждане на защити на данните с
оглед на новите изисквания (GDPR и др.).
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. Разработка на обучителни материали (LMS, игрови материали и
др.) по международен проект DigiAI по Еразъм+;
6.
Обновяване на материали за консултанти в студентски
информационни центрове и центрове за професионална реализация на
студенти.
7.
Подготовка на уоркшоп за изкуствения интелект в кариерното
ориентиране и търсене на информация;
8.
Онлайн обучителни семинари
тенденциите на пазара на труда и др.

за

новите

професии,
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9.
Четвърто издание на семинара „Нови тенденции в кариерното
консултиране”. Събитието събра на 30 юни представители на водещи
студентски кариерни центрове и специализирани организации, които
представиха новите технологии и инструменти в сферата на кариерното
консултиране. По време на официалното откриване гостите бяха
приветствани от доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община,
г-н Петьо Кънев – изпълнителен директор на Център за развитие на
човешките ресурси, и г-жа Наталия Митева – програмен директор „Добро
образование и работни умения“ във фондация „Америка за България“.
Поздравителни адреси изпратиха д-р Султанка Петрова – зам.-министър на
труда и социалната политика, и г-н Драгомир Николов – изпълнителен
директор на Агенцията по заетостта. Повече информация на
https://www.facebook.com/newtendenciesincareerconsulting
10. Редакция и обновяване на продукти по проект “LIKE” за
дигитални медии и образование- игри, онлайн ръководства и др.
11. Семинар на тема „Новата програма Еразъм - очаквания”, с
участието на евродепутати, висши представители на държавната
администрация, преподаватели, експерти, ръководители на организации,
студенти и ученици обсъдиха бъдещето и проблемите на новата програма
"Еразъм". Членовете на Европейския парламент подкрепиха актуализация
на ставките и премахване на различията между отделните страни-членки
при приемане на бюджета на новата програма „Еразъм”. Цветелина
Пенкова (С&Д), Андрей Слабаков (ЕКР), и Радан Кънев (ЕНП)
единодушно подкрепиха бъдеща актуализация на ставките по новата
програма „Еразъм” и подчертаха нейната роля за насърчаване на
младежката мобилност, неформалното образование и демократичното
европейско гражданство. С видео обръщение от Брюксел се включи и Ева
Майдел (ЕНП).
Събитието бе открито от Доц д-р Петър Николов, заместникминистър на образованието и науката. Приветствия към участниците
отправиха и г-жа Милена Дамянова, председател на Комисията по наука и
образование в НС, г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за
развитие на човешките ресурси, д-р Христиан Даскалов, директор на
Национален студентски дом и организаторите на събитието и водещи
Росен Петков и Велко Иванов. Събитието бе проведено в
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съорганизаторство с Център за европейско сътрудничество и насърчаване
на активното европейско гражданство към НСД.
12. Посещения на региони с младежи в неравностойно положение и
представяне на новите професии на пазара на труда и възможностите за
търсене на работа;
13. Организиране на международен обучителен курс по проект
„DigiAI“ по „Еразъм +“ с участници от 5 страни, 8-12 септември; Целта на
курса беше обучение на студенти, кариерни и педагогически консултанти
по теми свързани с промяната и модернизацията на кариерното
консултиране поради навлизането на изкуствения интелект в редица в
инструментите за професионална ориентация и промяната на профила на
професиите. Курсът се проведе онлайн в началото на септември и броят на
участниците надвиши планираните. Комбинирани бяха различни методи за
обучение- игрови, симулации, презентации, самостоятелна работа и други;
14. Превод, адаптация и разпространение на материали за ролята на
изкуствения интелект в кариерното ориентиране;
15. Обновяване на базата-данни и техника. Дискусии и обсъждане на
бъдещи проекти и дейности.
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И
ИЗКУСТВА
Центърът под управлението на С.О.К.И. разработва методологични
материали, обучителни инструменти и извършва консултантски услуги и
обучения в областта на използването на съвременните дигитални медии в
образованието и обучението. Работи със студенти, ученици,
специализанти, младежи и експерти, разработва проекти и извършва
обучения и консултации в областта. В различните проекти и дейности за
2020 са участвали над 2100 студенти.
Планираните дейности са осъществени както следва:
1. Освежаване на кабинетите и обновяване на техника;
2. Подготовка на проекти и събития;
3. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и
съвременни медии (целогодишна дейност);
4. 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);
5. Разработка на материали за дигитализация на книжното и
материалното културно наследство; Разработване на обучителни
материали за студенти и специализанти;
6. Участие в конференции и подготовка на обучителни материали за
включващо обучение с използване на съвременни медии;
7. Стартиране на подготовката на традиционния международен
фестивал за компютърни изкуства „Компютърно пространство”
(32 издание), computerspace.org. Стартиране на конкурсната част и
набирането на проекти. Обновяване на сайта и базата-данни за 32то издание;
8. Участие в международни проекти по програма „Erasmus +“ за
съвременните медии в неформалното учене- разработка на онлайн
модули, базирани на ECVET;
9. Подготовка на дигитален вариант на международно списание за
възрастни, редактирано от младежи и LMS, разработвана от
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студенти за възрастни, по международен проект на програма
Еразъм+;
10. 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;
11. Посещение на региони с младежи в неравностойно положение и
представяне на новите професии в областта на компютърните
технологии и дигитални изкуства;
12. Заключителен етап на международен форум за компютърни
изкуства
„Компютърно
пространство”
(32-то
издание),
computerspace.org, 22-24 октомври. Форумът има конкурсна и
фестивална част и е най-голямото и най-старо събитие за
компютърни изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа;
Форумът се проведе под патронажа на г-жа Мария Габриел, член
на Европейската Комисия и се откри от г-жа Йорданка Фандъкова,
кмет на София. Програмата включваше 4 изложби, 6 семинари,
демонстрации, Церемония по награждаване на победителите и
други събития. Съвместно с Гьоте-Институт се реализира и
събитие с участие на немски артисти и демонстрация на синтеза
театър-видеоигри. В рамките на „Computer Space“ имаше над 15
под-събития. Повече за събитието на computerspace.org;
13. Разработка на онлайн обучителни игрови материали по
международен проект за дигитализация на неформалното учене на
младежи (при младежки обмени, кратки извънучилищни курсове,
срещи и семинари);
14. Поддръжка и актуализиране на сайтове с методологични
материали за консултанти;
Поддръжка и актуализиране на приложения и бази-данни за оценка на
медийната грамотност и компютърните изкуства.
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В
ЧУЖБИНА
През 2020 г. стартира дейността на Ресурсния център, управляван от
Асоциацията на българските училища в чужбина – А.Б.У.Ч.
Центърът представлява основна част от стратегията на директора на
НСД за интернационализация в дейността на институцията и подкрепа на
българската младежка диаспора в чужбина с цел привличането й в
системата на българското висше образование.
През 2020 г. Центърът се ангажира с осигуряването на средства за
извършване на основен ремонт на помещенията в сградата на НСД, които
му бяха предоставени за управление и със съдействието на ръководството
на НСД успя да защити проект за тяхната реновация и обзавеждане чрез
Инвестиционната програма на Министерството на образованието и
науката.
След продължителна реновация помещенията започнаха да се
използват по предназначение едва в края на 2020 г. и дейността по
заложената план – програма следва да бъде отчетена през 2021 г.
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ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
През 2020 г. Центърът, управляван от Българския студентски съюз,
премина през основна реновация след смяна на ръководния си и
оперативен състав при което бе трансформирана и стратегията му за
дейност, определяща изпълнението на заложената план-програма.
Центърът придоби по-ясно изразени национални измерения като
БСС заложи на активна работа по разкриване на регионални
представителства по места – както в страната, така и в чужбина. Тяхната
дейност ще бъде обстойно анализирана и отчетена през 2021 г.
Реновацията на помещенията на Центъра бе извършена изцяло с
инвестиции на Б.С.С. в резултат на което днес в тях се провеждат редица
срещи и консултации при съвременни условия за работа и социализация.
За сметка на НСД бе извършен частичен ремонт – полагане на
хидроизолация, върху покривната тераса на Голямата сцена на НСД, с цел
преустановяване на многобройните случаи на навлизане на влага в
кабинетните на БСС, които се явяват разположени именно над тази
покривна тераса.
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ AIESEC
AIESEC – една от двете организации зад Центъра за международно
развитие на студентите, е най-голямото в света младежко движение за
лидери, което се ръководи изцяло 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, изпращането и приемането на студенти за
международни обмени бе силно ограничено, но въпреки това бяха
реализирани единични изходящи обмени.
 СЪБИТИЯ:
През 2020 AIESEC в България реализира две големи събития,
ангажирайки над 300 младежи, над 10 бизнес партньори, 2 големи
неправителствени организации и институции.
●
„Бизнесът в действие“ е събитие, организирано за 15-та
поредна година, което цели да скъси разстоянието между младежите и
бизнеса чрез обучения, работни групи, симулации и възможности.
●
„YouthSpeak Forum“ се организира за 5-та поредна година в
България и представя на младежите кои са целите за устойчиво развитие
до 2030 г. както и кои са най-важните за страната ни според младежите и
как можем да работим по тях.
●

Национални конференции на AIESEC в България се проведоха

-

Януари месец в София - 60 участници
Онлайн през месец май - 50 участници
Онлайн през месец ноември - 30 участници

през:
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ESN
През 2020 година “Ерасмус Стюдънт Нетуърк” - България придоби
кабинет за работа със студенти в сградата на Националния студентски дом.
Благодарение на дадената възможност, ЕСН България започна да
предоставя услуги в сферата на международната мобилност и развитие на
студентите по програма “Еразъм +”.
През май - юни 2020 година ЕСН България извърши козметичен
ремонт в офиса, включващ освежаване на стените, уплътняване на тръбите,
смяна на подова настилка, почистване на прозорците, декориране с нови
мебели.
В периода юни - ноември бяха осъществени множество срещи с
партньори,
от
които
Сдружение
“Перспективи”,
Сдружение
“WalkTogether”, Национален младежки форум, представители на
международните офиси на висшите учебни заведения и др. Успоредно с
това реализирахме многобройни обучения за усъвършенстване на знанията
и доброволческия потенциал на членовете на организацията.
През септември месец ЕСН България кандидатства като обучаваща
организация към програмата “Студентски практики” на Министерството
на образованието и ангажира стажант на позицията “офис администратор”,
който да координира дейността на ЕСН в НСД като Международен център
за развитие на студентите.
ЕСН България осъществи две събития, посветени на инициативата на
ЕК - #ErasmusDays - “Еразъм” - пътуването на живота ти” на 15 октомври и
„MobilityFair“ на 17 октомври в залите на Националния студентски дом.
Двете събития бяха насочени към популяризиране на студентската
мобилност. Първото събитие - 15 октомври запозна аудиторията с
възможностите за мобилност с цел обучение по програмата “Еразъм +” и
споделяне на ценни съвети и добри практики от алумни участници в
програмата. Второто събитие - 17 октомври разведе студентите из
възможностите за международна мобилност с цел обучение, практика и
краткосрочен проект. Главни участници в събитието бяха нашите гостлектори от АЙСЕК, Сдружение “Знание” и “Заедно в час”.
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Следва списък на някои от останалите организационни и
представителни събития с образователен или обществен характер,
организирани на територията на Студентския дом през годината:
СЪБИТИЕ
ИМЕ И ОПИСАНИЕ
Обучение на координационен
екип “Събития”, отговарящ за
София
Обучение на доброволци от
локалните ни представителства
към УНСС и НБУ
Информационен център за
Еразъм студентите
Общо събрание Управителен
съвет, офис
Общо събрание Управителен
съвет, офис
Общо събрание Управителен
съвет, офис
Общо събрание Управителен
съвет, офис
Събрание на координационен
екип за експедицията във Велико
Търново
Обучение на доброволците към
локалното ни представителство в
НБУ
“Еразъм” - пътуването на живота
ти - #ErasmusDays
MobilityFair - #ErasmusDays

ДАТА

ТАРГЕТ ГРУПА

09.09.20

доброволци

12.11.20

доброволци от ЕСН УНСС и ЕСН
НБУ

10.09-20.10

Еразъм студенти

юли

доброволци и Еразъм студенти

август

доброволци и Еразъм студенти

септември

доброволци и Еразъм студенти

октомври

доброволци и Еразъм студенти

2-3 октомври

Еразъм студенти

10 септември

доброволци

15 октомври

български студенти

17 октомври

български студенти
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ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
НАСЪРЧАВАНЕ НА АКТИВНОТО ГРАЖДАНСТВО
Поради
COVID-19 и предприетите мерки за предотвратяване и
ограничаване на разпространението на пандемията повечето от
обществените събития, заложени в програмата за 2020 г. на Центъра за
европейско сътрудничество и насърчаване на активно европейско
гражданство, не можаха да бъдат реализирани.
Следва списък на основните дейности, които се състояха през годината:
1. Участие в публична дискусия за представяне на приоритетите на
хърватското председателство на ЕС”, София, 14 януари;
2. Участие в заключителна конференция по транс-европейски проект,
Брюксел, 18-19 януари;
3. Участие в работна среща по международен проект, Триест, 20 февруари;
4. Подготвителна среща по международния проект „Да подобрим
европейската демокрация”, София, 22 февруари;
5. Работна среща с активисти от платформата „Together.eu”, София, 5 март;
6. Участие в онлайн дискусията „Time to reshape Europe beyond the
unthinkable!” по случай Деня на Европа - 9 май;
7. Участие в уебинар на на тема „Бъдещето на европейските младежки
политики”, 2 юли;
8. Участие в Лятната онлайн академия на Съюза на европейските
федералисти, 10-13 юли;
9. Организация съвместно със СОКИ на публична дискусия с евродепутати
на тема „Новата програма Еразъм-очаквания”, София, 14 юли;
10. Участие в онлайн среща с членове на ЕП на тема „Очакванията на
гражданите за ЕС”, 11 септември;
11. Представяне на дейностите на Центъра пред студенти от 1 курс, НСД,
23 октомври;
12. Участие в годишната онлайн конференция Международното
европейско движение, 19 ноември;
13. Участие в онлайн форум на тема „Бюджетът на ЕС за следващите 7
години-митове и реалност”, 10 декември;
14. Участие в онлайн конференция на Съюза на европейските федералисти
по случай Конференцията за Бъдещето на Европа, 19 декември;
Центърът е бил посетен за информация и консултации от над 150
студенти и младежи и е излъчил 48 участници в международни семинари,
конференции и обучителни курсове.
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ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА
Въпреки трудностите свързани с пандемията, през изминалата 2020 г.
организацията продължи да развива своята дейност с младите хора на
България в сферата на сценичните изкуства. Част от класовете през
топлите дни бяха прехвърлени на откритите пространства на Национален
Студентски Дом при спазване на дистанция и взимане на предпазни мерки.
Голяма част от представленията и концертите бяха заснемани и
излъчвани „Онлайн“ в интернет платформи и социалните мрежи.
Целогодишно се развиваха следните дългосрочни проекти:
I. Танцова компания „Bright bites” е проект за развитието на сплотена
артистична общност. Поставени бяха основите на платформа, която
обединява танцьори, хореографи, музиканти, актьори, артисти в
киноизкуството, и специалисти от други сфери в единен екип. Танцовата
компания възстанови своята работа, като първите представления на
спектакъла “Bright eye” за сезона бяха изнесени на открито едва през месец
юни в гр. Пазарджик. Репетициите бяха възстановени в малки екипи.
Компанията взе участие във Фестивал „Бедуин“ общ. Севлиево и в
различни събития в градовете: Пазарджик, Поморие, Благоевград,
Перущица, София, Огняново, Велико Търново, Правец, Дупница, Вакарел
и др. Продължи подготовката за новото представление на компанията под
работно заглавие „Inligthened Или Въздух Под Налягане“. Поради
утежнената ситуация представлението е все още в репетиционен процес.
II. Проект „Перкусионна работилница („Drum circle“). Перкусионната
работилница е събитие със силен социален заряд. Хора от различни
сектори в обществото биват събирани в кръг, като за всеки има осигурен
музикален ударен инструмент. Заедно, те импровизират, учат и общуват
чрез музика. Подхода е изцяло практически, участниците се учат на
различни видове ритъм, звукоизвличане, теория и постановка на свирене.
Перкусионната работилница дава възможност на хората да се докоснат и
да опитат от магията на музиката. Възможност да се изявят и да развият
таланта си. Бяха проведени повече от 15 кръга с над 150 участника. Водещ
на работилниците е Петър Йорданов – Бъни.
Освен Перкусионните работилници, бяха реализирани няколко
концерта в камерна зала на Национален Студентски Дом, с едни от най
изявените джаз и етно музиканти – Николай Иванов – ОМ, Марио Иванов,
Петър Йорданов – Бъни, Nino Gomes (Испания), група „Основно Ветрове“
и др. Концерт „Ethno Vs Jazz“ – с участието на Петър Георгиев джаз
китара, Aranu Garofe (Spain) саксофон, Дияна Василева (Мистериите на
българските гласове), Петър Йорданов Бъни („Оратница“). Бяха проведени
репетиции свързани със събития за групово свирене на барабани. Бяха
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проведени детски работилници с образователна тематика "Забавна история
на музиката" и образователен концерт за деца. В момента чрез тази част от
дейността на студията се реализират репетиции за театрален спектакъл "Дуенде", който се подготвя за следващата година. Музикантите се
включиха в акции за възобновяване на сцените на НСД, изхвърляне на
боклуци от залите, местене на мебели из етажите, боядисване и реновиране
на сандъци, разглобяване др. дейности в помощ за възстановяването на
гримьорните под голяма сцена.
III.
Проект ежеседмичен танцов „джем“ за контактна
импровизация. През изминалата година Театър-студия „Студентина“
продължи да бъде пространство отворено за Съвременен танц и Контактна
импровизация в София при спазване на всички противоепидемични мерки.
Бяха организирани събития – лаборатории и импровизационни сесии.
Благодарение на това, както и на дейността на другите преподаващи и
практикуващи Контактна Импровизация в студиото, Студентина продължи
да бъде единственото пространство в София и страната, където регулярно
се случва този вид съвременен танц. В различни формати - джемове,
класове, лаборатории студията продължи този проект, когато
противоепидемичните мерки позволяваха това (в малки групи и на открити
пространства). През последните пет години часовете отделени за
Контактна Импровизация в студията са единствената възможност за
участие в контактна джем сесия в София.
IV.
Продължи обучението на младите хора в сферата на
сценичните изкуства и развитие на тяхната двигателна, артистична и
познавателна култура при условията на пандемия. В активният сезон се
случваха класове за съвременен танц, контактна импровизация, Тай чи,
акро йога, техники в съвременният танц като “Body mind centering” и
ембриология”. Ситуацията в света през тази година не позволи гостуването
на чуждестранни лектори, ето защо в направление танц водещи бяха
предимно Ивайло Димитров, Саша Кръстарска, Кристиан Гайдаров, Петя
Божинова и др.
V. През 2020г. Театър - студия „Студентина” при спазване на всички
противоепидемични мерки, се проведе серия от обучителни модули в
областта на Танцовото изкуство под формата на лаборатории, уоркшопи,
регулярни седмични класове и тренинги. В тях бяха преподавани и
приложени различни методики в танцовото изкуство като: Съвременни
танцови техники, Контактна Импровизация и Аксис Силабус. Целта на
проведените модули беше повишаване уменията на младите хора, както и
популяризиране дейността на студията, чрез привличане на нови
участници и аудитории. Участниците бяха студенти от НАТФИЗ,
Софийски Университет и млади хора с интерес в областта на танца и
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театъра. Водещият преподавател на модулите бе Ивайло Димитров – член
на студията и преподавател в НАТФИЗ “Кръстю Сарафов”
VI.
През 2020 г. Театър-студия „Студентина”
подкрепи
независими артисти в областта на танцовото изкуство, за осъществяване на
проекта ‘’Преход”. Темата на спектакъла бе разглеждане на ,,прехода’’ в
исторически, личностен, артистичен и общо-социален план. Участниците в
представлението бяха Ивайло Димитров – хореограф и дългогодишен член
на Студията, Братан Братанов, Яница Шопова и гост изпълнител от
Италия - Симона Стефания. Спектакълът бе представен пред публика на
30.11.2020г. на Камерна сцена на Национален Студентски дом. Проекта бе
подкрепен и от Столична програма Култура към Столична Община.
VII.
Проект “Родени от огъня“ е друг проект, чрез който студията
имаше възможност да подкрепи независими артисти. „Родени от огъня“ е
документален филм за танцово-театралното изкуство с огън в България.
Проектът цели да обогати културната ни среда като популяризира и
запознае общността с едно интересно и все още не много познато изкуство,
а именно - танц и „пърформънс“ с огън. Предвижда създаване и
разпространение на документална продукция за неговото развитие в
България, посредством които ще се задълбочи творческия капацитет на
индивидуалните артисти в сферата. Ще се повиши информираността на
публиката, ще се достигнат нови и ще се разширят вече утвърдени
аудитории. Проекта бе подкрепен и от Столична програма „Култура“ към
Столична Община.
VIII.
Театър – студия „Студентина подкрепи проекта на Куклен
театър „Мале-мале“ за спектакъла "Разбойническа история". Създаването
на този спектакъл беше подкрепен от Столична община по Програма
„Култура“ с име на проекта: „Разбойническа история - 130 години от
рождението на Карел Чапек“. Репетициите бяха проведени в период от 4
месеца (от 21.02 до 09.06.2020) с общо време за целия период от 69 часа.
IX.
Друг проект на независими артисти, който бе подкрепен от
студията се разработваше по откъси от румънската пиеса – „Човекът с
петте котки“. Създава се хореография за Танцово представление, което е
учебен проект на Нов Български Университет и дипломна работа в
магистърската програма Танцово изкуство на НБУ на Николина Тодорова.
Участват 11 изпълнителя - 10 завършващи студенти и един гостизпълнител. Очаквана дата за Премиера е края на февруари 2021г. Начало
на репетициите в ТС Студентина е поставено в края на ноември.
X. Продължиха регулярните класове за Тай-чи. Тай чи е движенческа
техника използвана в източните бойни изкуства. Развива безценни
принципи и разбиране за физическото действие, започващо от
психическото, като обратната връзка също е валидна. Не можеш да си
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неспокоен, ако мускулите ти са релаксирани, не можеш да си несигурен,
ако цениш свободата която неопределеността ти дава. Не можеш да си
слаб, ако усещаш извора на силата в теб. Простите наглед упражнения,
които сякаш се повтарят в повечето школи по бойни изкуства, могат да ни
научат да се разбираме с тялото си и да ни донесат мир. В театър – студия
„Студентина“ – експерименталните класове и работилници продължиха
два пъти седмично в периодите в които това бе възможно във връзка с
противоепидемичната обстановка в страната. Преподавател - Кристиан
Гайдаров.
XI.
През 2020 г. с подкрепата на Театър – студия „Студентина“
продължиха да провеждат своите репетиции и театър - цирк „Играчка
Плачко“ с представлението „Тинтири Минтири“.
XII.
От май 2020 протичаха и регулярни класове по „Естествена
Физика на Танца“ при спазване на противоепидемични мерки.
Преподавател Петя Божинова.
XIII.
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.
XIV.
Проект: „Тъпани и Гайди“ - младежите продължиха да
провеждат своите репетиции и през 2021-а 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.
И през тази година въпреки трудностите свързани със световната
пандемия Театър - студия „Студентина“ бе мощен център за развитие на
сценичните изкуства и уменията свързани с тях у младите хора.
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АКАДЕМИЧЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ
Видно от отчета на А.Ф.А., много от основните планирани за годината
събития с представителен характер не се състояха, но въпреки това
Фолклорният ансамбъл провеждаше ежеседмични репетиции (освен в
седмиците в които това бе забранено със заповед на съответните органи).
Основната цел бе подготовка и разучаване на нов репертоар, съобразно
спецификата на получените за участие покани в съответните събития.
Дата
Февруари

Име на проекта
Проект- филм и концерт
за Иван Тодоров „Шефа на танца”

Кратко описание
Организация по заснемане и
осъществяване на филма за ГХР на
ансамбъла Академик Иван Тодоров.

Място на
провеждане
Централен
военен клуб.

Сцена – Централен военен клуб.
Април/Май

Благотворителен концерт
„Заедно за Националния
студентски дом”

2-ри самостоятелен концерт на АФА с
цел събиране на средства за
възстановяване сцената на НСД

Сцена Дом на
транспортните
работници

Отпаднал поради епидемичната
обстановка и Covid – 19!
Май

Юни

Юли

Празник “Влайкови
дни“

Участие в празника

Международен
фолклорен фестивал
Приморско

Участие във фестивала

Международен
фолклорен фестивал

Участие на фестивала

SCCIFAF 2020 - Surabaya
Август

Октомври

гр. Пирдоп

Отпаднал поради епидемичната
обстановка и Covid – 19!
гр. Приморско

Отпаднал поради епидемичната
обстановка и Covid – 19!

Отпаднал поради епидемичната
обстановка и Covid – 19!

Международен
фолклорен фестивал –
„Лятна дъга”

Участие във фестивала

Празника на картофа

Участие в празника с танцова програма.

Сурабая,
Индонезия

гр. Китен

Проведен!
с. Чифлик

Проведен!
Ноември

Ноември

Церемония по връчване
на наградите „Студент на
годината” 2020г.

Участие в програмата по награждаване с
танцова постановка.

Национален преглед на
фолклорните ансамбли
на България

Участие в прегледа

УНСС

Проведен!
гр. София

Отпаднал поради епидемичната
обстановка и Covid – 19!
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АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“
И през творчески сезон 2020 г. усилията на Академичния хор бяха
насочени към обогатяване на репертоара с нови произведения и
аранжименти и попълване на състава с нови членове (приоритетно
студенти и колеги от академичните среди).
Участието в концертни изяви бе силно ограничено поради
ситуацията с COVID-19. Все пак се състояха някои самостоятелени
поздравителни концерти на Академичния хор като този за честването на
„20 години НПСС“. Концертът се проведе в зала „Максима“ на УНСС.
През цялата година продължиха усилията на А.Х. „Ангел Манолов“
по популяризирането на хоровата традиция пред представители на
студентската общност и по популяризиране на българската хорова песен
сред гостите на събитията в които участваха хористите.
Въпреки, че множество събития бяха отменени, в рамките на
репетиционния процес на хора бяха постигнати следните постижения от
художествено-творчески характер:
 Разучаване на нов репертоар - произведения на именития
български композитор Петко Стайнов;
 Подготовка на репертоар за участие в Международния
музикален фестивал на студентските хорове – Благоевград;
 Подготовка за изпълнението на „Меса в Ми минор“ от Антон
Брукнер, съвместно с още два хора и духов оркестър за
изпълнение в Катедралата на гр. Улм – Германия.
Академичен хор „Ангел Манолов“ се включи активно и в
създаването на музейния фонд на НСД чрез предоставяне от страна на г-жа
Магдалена Манолова на лична архивна колекция на маестро Манолов.
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ФОЛКЛОРНА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ „ДИЛМАНА“
И през 2020 г. Фолклорна вокална формация „Дилмана“ продължи да
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. През 2020
година формацията стана член и на EAFF.
Постиженията са резултат на упоритата работа и отдаденост, както
на певиците, така и на маестро Дарена Попова. През изминалия творчески
сезон Формацията се наложи да се адаптира към новите виртуални форми
на изява в национален и международен план като взе участие в следните
онлайн конкурси:
 09.2020 г. - ЛАУРЕАТ II степен и Диплом за участие в онлайн
изданието на X Световен шампионат по фолклор “World Folk”
2020.
 09.2020 г. - Участие в онлайн издание XVIII Национален събор
за автентичен фолклор "От извора"- Народно читалище
Светлина, с. Труд.
 11.2020 г. - Златен медал и първо място V категория, в онлайн
изданието II Виртуален конкурс "Аз уча музика" - Народна и
Класическа музика.
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