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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 29.03.2021 г. комисия, назначена със Заповед № РД-04 от 

25.01.2021 г., по подбор на организации – юридически лица с нестопанска цел, 

подали заявления по Етап II от процедурата на Конкурса за дългосрочно 

ползване на площи/помещения в сградата на НСД, за създаване и развитие на 

центрове за студентски услуги, оцени и класира кандидатурите.  

Комисията е в състав: 

1. Росица Пенева – гл. специалист в НСД; 

2. Любомир Цветанов – адвокат; 

3. Д-р Станимир Стаматев – икономист; 

4. Доц. д-р Драгомир Стефанов – финансист; 

5. Д-р Владимир Димов – представител на творческия сектор. 

Комисията направи оценяването на подадените кандидатури по критерии 

и показатели за точково оценяване, разписани в Заповед № РД-26 от 28.06.2019 

г. и Заповед № РД-04 от 25.01.2021 г.   

 

За кандидатурата на Театър – студия „Студентина“ - Регионален Център 

за Балканите за Университетски Театър – Творчески център за 

съвременни сценични изкуства 

Кандидат № 1 
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 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 3,20 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  3,60 

 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

оценка 3,40  

 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка  3,40 

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка  3,00 

 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка 3,40 

 

За кандидатура на Сдружение с нестопанска цел и научна организация 

„Асоциация на младите учени“ 

Кандидат № 2 

 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 2,20 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  2,20 

 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

оценка 2,60 
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 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка 2,40  

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка 2,40 

 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка 2,00 

   

За кандидатурата на Националното представителство на студентските 

съвети – Ресурсен център за развитие на студентското самоуправление 

Кандидат № 3 

 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 5,00 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  4,80 

 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

оценка 5,00 

 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка  5,00 

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка 4,80 

 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка  4,80 
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За кандидатурата на Студентско общество за компютърно изкуство – 

Ресурсен център за кариерно и професионално развитие 

Кандидат № 4 

 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 4,20 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  5,00 

 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

оценка 4,60 

 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка  4,60 

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка  4,20 

 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка 4,00 

 

За кандидатурата на ННЕК ЮНЕСКО – Център за развитие на програми и 

проекти в образованието, науката и културата 

Кандидат № 5 

 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 3,80 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  3,80 
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 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

Оценка 3,20  

 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка  3,60 

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка 3,40  

 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка 3,60 

 

За кандидатурата на Сдружение „От Миджур до Видин за младежта“ 

Кандидат № 6 

 По показател "Организационни традиции и активност в общественото 

пространство" - оценка 1,20 

 По показател "Традиции и активност във взаимоотношенията с НСД" - 

оценка  1,00 

 По показател „ Обхват и качество на заложената план-програма“ –  

оценка 1,20 

 По показател „Партньорство с трети страни и работа в мрежа“-  

оценка  1,00 

 По показател „ Адресиране на секторни, национални и глобални цели за 

развитие“- оценка 1,40 
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 Аргументиране на актуалните организационни нужди за развитие и 

надграждане на центрове за студентски услуги на територията на НСД – 

оценка  1,20 

 

Комисията допусна до събеседване само онези кандидати, които имат над 

допустимия праг за класиране, съгласно параграф 1 от Допълнителните 

разпоредби на Заповедта на Директора на НСД за критериите и показателите за 

оценка на проектните предложения от 28.06.2019 г., а именно: Театър студия 

„Студентина“; Асоциация на младите учени; Националното представителство 

на студентските съвети; Студентско общество за компютърно изкуство и 

Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО. 

Кандидатура на Сдружение „От Миджур до Видин за младежта“ не бе 

одобрена и допусната до класиране. 

След събеседване на оценителната комисия със всеки от кандидатите, 

допуснати до класиране, проведено на 22.03.2021 г. онлайн, чрез платформата 

Google meet и спазвайки сроковете разписани в Заповед № РД-04 от 25.01.2021 

г., комисията класира кандидатстващите организации в следния ред: 

1. Национално представителство на студентските съвети – оценка 4,86 

2. Студентско общество за компютърно изкуство – оценка 4,26 

3. Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО – оценка 3,58 

4. Театър-студия „Студентина“- Регионален център на Балканите за 

университетски театър – оценка 3,36 

5. Сдружение „Асоциация на младите учени“ – оценка 2,18 
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Комисията предлага на директора на Национален студентски дом, да 

сключи договори за съвместна дейност с класираните кандидати  за наличните 

неразпределени към студентските организации помещения, които позволяват 

ползването им като центрове за студентски услуги. 

 

 

Росица Пенева  ………………… 

Любомир Цветанов …………… 

Станимир Стаматов …………... 

Драгомир Стефанов …………... 

Владимир Димов ……………… 

 


