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ЗАПОВЕД № РД - 11 / 23.04.2021 г. 

на основание чл. 4, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Националния 

студентски дом, публ. ДВ бр. 51 / 21.06.2005 г. изм. ДВ. бр. 29 от 16 април 2010 г., 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., 

Заповед № РД - 04 / 25.01.2021 г., Заповед № РД - 08 / 04.02.2021 г. и Протокол с вх. № на НСД 

107 / 30.03.2021 г. на оценителната комисия по процедурата за разпределяне на помещения в 

сградата на НСД към нови или действащи центрове за студентски услуги  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Да се сключат договори / допълнителни споразумения към договори за съвместна 

дейност с класираните кандидати за наличните неразпределени помещения, 

предмет на процедурата за разпределение, както следва: 

a. Сключване на допълнително споразумение към договор № Д-02-

19/02.01.2020 г. за разширяване на Ресурсен център за развитие на 

студентското самоуправление – съвместно с Н.П.С.С.; 

b. Сключване на допълнително споразумение към договори № Д-02-

28/02.01.2020 г. и № Д-02-22/02.01.2020 г. за разширяване на Ресурсен 

център за кариерно консултиране и професионално развитие и Център за 

развитие на програми и проекти в образованието, науката и културата – 

съвместно със С.О.К.И. и Н.Н.Е.К. „ЮНЕСКО“; 

c. Сключване на допълнително споразумение към договор № Д-02-

25/02.01.2020 г. за разширяване на Творчески център за съвременни 

сценични изкуства – съвместно с Т.С. „Студентина“; 

d. Сключване на договор за разкриване на Център за иновации, научно-

изследователски и приложни дейности – съвместно със Асоциация на 

младите учени; 

2. Разпределението на помещенията, необходими за задоволяване на нуждите на 

центровете за студентски услуги, да се извърши съобразно изразеното желание на 

кандидатите по ред на класирането им,  до изчерпване на наличните 

неразпределени помещения, включени в процедурата: 

a. Помещения № 513/14/15, находящи се в подпокривно пространство откъм 

пл. „Народно събрание“ (ет. 5), да се предоставят за нуждите на Ресурсен 

център за развитие на студентското самоуправление; 

b. Помещение № 409 да се предостави за нуждите на Ресурсен център за 

кариерно консултиране и професионално развитие и Център за развитие на 

програми и проекти в образованието, науката и културата при условията 

на споделено ползване за нуждите на двата центъра; 
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c. Помещение № 406 да се предостави за нуждите на Център за иновации, 

научно-изследователски и приложни дейности; 

d. Складово помещение, находящо се в подпокривно пространство откъм пл. 

„Народно събрание“ (ет. 5), да се предостави за нуждите на Творчески 

център за съвременни сценични изкуства; 

e. Помещенията в подпокривно пространство откъм ул. „Аксаков“ № 13 (ет. 

5) да останат за нуждите на Национален студентски дом. 

3. Допълнителните споразумения и договорите по т. 1 да се сключат със срок на 

действие до изтичането на договорите, сключени на предходния етап от 

процедурата.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 1. Центърът за академично и научно развитие на студентите да се наименува „Център 

за академично и обществено развитие на студентите“.  

 

 

 

Директор на НСД:  

/Д-р Христиан Даскалов/ 

 
 

 

 

МОТИВИ: 

1. Сключването на договорите със съответните студентски организации се извършва 

съобразно решенията, взети от експертната комисия, назначена по процедурата. 

2. Разпределението на помещенията е направено съобразно заявеното от кандидатите 

желание, тяхното класиране по процедурата, възможностите за синергии между 

отделните организации по отношение на заявените от тях приоритетни области на 

интервенция и актуалните възможности на НСД за задоволяване на потребностите от 

предоставяне на пространства за работа в сградата на Студентския дом. 

3. Изменя се името на досегашния „Център за академично и научно развитие на студентите“ 

с цел по-ясното разграничаване на функционалната му област на действие от тази на 

новосформирания „Център за иновации, научно-изследователски и приложни дейности“. 

Промяната е съобразена с програмите и отчетите за дейността на Центъра, съобразно 

които акцентът в неговата дейност попада именно върху осъществяването на академични 

и обществени проекти и програми. 


