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УТВЪРДИЛ:   

      ДИРЕКТОР НА НСД 

      /Д-Р ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ/ 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА НА НСД - 2022 г. 

 

Националният студентски дом (НСД) е държавна институция от 

системата на централната изпълнителна власт на Република България, която 

провежда държавната политика в полза на студентите в извънучебно време 

чрез организацията на дейности на местно, национално и международно ниво 

в следните направления: 

 Взаимодействие с национални и международни организации; 

 Европейско сътрудничество и активно гражданство; 

 Социални проекти и подпомагане на студенти в страната и чужбина; 

 Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до пазара 

на труда и насърчаване на предприемачеството; 

 Програми и проекти в областта на образованието, науката и културата; 

 Неформално образование и продължаващо обучение; 

 Дигитални изкуства и дигитални технологии; 

 Сценични изкуства, в т.ч. театрални, певчески, танцови; 

 Информационно осигуряване и издателска дейност; 

 Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. 

В условията на бюджетна самоиздръжка и през 2022 г. НСД ще 

продължи да развива и реализира разнообразни проекти за студентите и 

младите хора, инициирани както от ръководството на институцията, така и от 

партньорски обществени, културни и академични организации, от студентите 

и националните студентски организации, чиито предложения за инициативи 

съставляват неразделна част от договорите за съвместна некомерсиална 

дейност и поддръжка на Центрове за студентски услуги в сградата на НСД. 

  НСД ще координира и подпомага приоритетно в рамките на работната 

си програма организацията на посочените по-долу инициативи, както и на 

други проекти, подадени и утвърдени по надлежния ред през годината. 
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ОБЩЕСТВЕНИ, АКАДЕМИЧНИ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ                       

ПО НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТ 
 

1. Дейност в представителните зали за академично творчество на НСД 

Събитията се организират регулярно в контекста на кампанията за 

възстановяване на Голямата сцена на НСД (която към началото на 2022 г. е 

във фазата на изработване и одобрение на техническо задание за 

проектиране).  

Събитията включват, но не се ограничават до: изложби, концерти и 

постановки на млади артисти в Камерна зала „Академик“, тематични 

студентски празнични базари в Централното фоайе; пърформънси и 

заснемане на видео-клипове на млади изпълнители в Голямата зала на НСД; 

камерни представления и акустични изпълнения на балкона на големия салон 

/пространство „Реплика“/; репетиционен процес в студио „Любен Гройс“ /на 

мястото на бившите гримьорни под Голяма сцена/; творчески изяви по случай 

Деня на Студентския дом; връчване на традиционните годишни награди за 

принос към развитието на Студентския дом на името на „Стилиян 

Чилингиров“  и други инициативи с обществен характер. 

Сред най-амбициозните и иновативни проекти в програмата за 2022 г. 

могат да бъдат откроени: 

◦ Резидентска програма за млади творци на Национален студентски 

дом „StART Up“, съвместно с фондация „Лъчезар Цоцорков“; 

◦ Творческа „Кредо Лаборатория ‘22“ по едногодишния проект 

„кредО!шинел!“  и обучително ателие „Клоунът Гогол“ по програма 

„Творческо развитие“ в рамките на които над 40 млади артисти имат 

възможността да се запознаят с класическото творчество на Н. Гогол 

и да усвоят свързаните с него специфики на сценичната изява – 

съвместна инициатива с театър „Кредо“, който стартира творческия 

си път на сцените на НСД преди 30 години; 
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◦ Проект за организиране на представление – игрови / сетивен 

лабиринт „Bright whisper” на Т.С. „Студентина“, поставено отчасти 

на партерния етаж на НСД. Представлението – игра способства за 

популяризиране на каузата за възстановяването на помещенията, 

използвайки ги като естествен декор в настоящия им вид. Идеята на 

“Bright whisper” e да бъде едновременно приключение и 

представление чрез което посетителите на НСД се потапят в 

художествено-творческо „site-specific“ преживяване;  

◦ Премиерата на авторското танцово - театрално представление на ТС 

„Студентина“ - „Въздух под налягане“, което разглежда темата за 

„вселената създаваща сама собственият си опит“. 

◦ Домакинството на поредица от премиерни за столичната културна 

сцена авторски спектакли, пърформънси и други форми за изява на 

млади творци, реализирани с подкрепата на програма „Култура“ на 

Столична община, програмите на Министерството на културата и 

Национален фонд „Култура“, в т.ч.: „Сънища на Аза“ от театър 

„Наш Свят“; мултимедиен спектакъл „Три“ на фондация „Вирул“; 

„Тази стая не съществува“ на Мила Люцканова; „Аз победих“ на 

SPAM Студио; „Ритуали на душата“ на Танцова компания „Дюн“; 

„Сцени на разсъмване“ на „Emergency Theater“; „Приложен 

театър за бежанци: Отвъд бариерата“ на Ася Иванова; „1001 

нощи“ на Християна Йотова; танцовите спектакли 

„РазЛичности“ на Ина Гергинова и „Втора кожа“ на Александра 

Драгова; импровизационен театър от Сдружение „Сторикечърс“, 

„Ха-Ха-Ха ИмПро Театър“, „Паник бутон театър" и др.; 

◦ Домакинство на мултижанрови музикални събития с 

експериментален характер в т.ч. концерт с барокова и джаз музика в 

изпълнение на струнен квартет, акордеон и контрабас с 

прожектиране на графики на берлинския художник Кристиан Хинц; 

танцови и музикални работилници на фондация „Шевица“ и др.
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2. Взаимодействие с национални и международни организации: 

 Домакинство на присъствените и онлайн национални общи събрания на 

НПСС, АБУЧ, ESN, AIESEC и др.; 

 Домакинство на регулярни образователни и културни мероприятия по 

инициатива на международната хуманитарна организация „Ротари“, 

Асоциацията на българските скаути, Асоциацията за независим театър, 

Българската музикална асоциация (съвместен проект „С.П.Р.И.Н.Т“ – 

Сцена за Подготовка, Развитие и Изява на Нови Таланти), Фондация 

„Пространства“, Сдружение „КОНЦЕРТИ.БГ“, катедрите и 

факултетите към Софийския университет и останалите висши училища 

- партньори на НСД от столицата и страната.;  

 Обмяна на информация и опит с външни центрове и партньори и 

създаване на възможности за изпращане на студенти, студентски 

лидери и младежки работници за участие в международни фестивали, 

конференции, семинари; 

 Домакинство на международни художествени и обществени прояви на 

чуждестранните посолства в Република България с цел насърчаване на 

двустранните връзки в сферата на образованието, културата и работата 

с младежта, в т.ч. организиране на събития, съвместно с Посолството на 

Украйна, Сдружението на бесарабските българи и др. под надслов 

„Година на украинската култура и народ в НСД“; 

 Отворена сцена за студентски, младежки формации, независими 

творци, гостуващи театри и музикални състави от страната и чужбина, 

в т.ч. събития на Нов симфоничен оркестър, АТОМ Театър, Студио за 

документален театър от фондация „Vox Populi“ (“Златната рибка“) и 

фондация „Човек с шапка“ (“Common People“), социален театър от 

Театър „Реплика“ с „10 реплики“, „Лоши деца“, "Списък на всички 

страхотни неща" и др., както и с най-дългата театрална постановка в 

България – осемчасовият театрален сериал „Престъпление и 

наказание“, поставен премиерно на Камерна сцена „Академик“ на НСД 

през 2021 г. 
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3. Европейско сътрудничество и активно гражданство: 

 Домакинство на обучения и конферентни събития на ESN България, 

включващи основни направления като: Активно гражданско участие; 

Дигитализация; Умения и професионално развитие, в т.ч. 

осъществяване през м. октомври за четвърта поредна година на цикъл-

събития, посветени на европейската инициатива #ErasmusDays; 

 Участие в пан-европейски семинари и конференции в рамките на 

мрежата от партньори на СОКИ и дисеминация на знанието на местно 

ниво по области от портфолиото с услуги на организацията като 

микроелектроника, кариерно развитие на младежи и нови технологии в 

изкуството; 

 Превод, адаптация и разпространение на европейски материали за 

ролята на новите технологии в кариерното ориентиране, в т.ч. 

организиране на обучителен семинар на С.О.К.И. за кариерни 

консултанти по избрани теми - електронно консултиране, използване на 

метода на електронното портфолио, нови професии и др.; 

 Организиране на българска делегация за участие в годишната (онлайн / 

офлайн) конференция на Международното европейско движение (JEF); 

 Разкриване на нови представителства на БСС в страната с цел 

активиране на студентската общност по места и в чужбина – с цел 

заздравяване на връзките с българската диаспора в чужбина. 

 Насърчаване на и подкрепа за реализацията на идейни проекти на 

млади архитекти за реновация и ревитализация на учебната среда, в т.ч. 

за модернизация на студентски столове и общежития като част от 

усилията на Центъра за студентски услуги към БСС за решаване 

проблемите на студентската общност в академично и социално 

отношение. 
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4. Социални проекти и подпомагане на студенти в страната и в чужбина: 

 Информационна кампания на Асоциацията на българските училища в 

чужбина относно популяризирането на възможностите за образование в 

страната, в т.ч. чрез подпомагане по стипендиантски програми.; 

 Промоционална кампания на AIESEC относно на възможностите за 

доброволчески стажове в чужбина, както и домакинство на 

присъствени и онлайн семинари за желаещите да се възползват от тази 

възможност и общо до 3 национални конференции на организацията.; 

 Посещение по региони от експерти на С.О.К.И. и организиране на 

консултации и обучителни семинари (в т.ч. за младежи в 

неравностойно положение) за новите технологии и свързаните с тях 

професии, тенденциите на пазара на труда и др.; 

 Конференция на тема “Социално включване и програмата Еразъм +” по 

темата за социалното включване и нуждата от промени в системата на 

висшите училища в България. С участието на институционални 

партньори за панелисти, в продължение на конференцията “Студенти 

помагат на студенти”, проведена през 2021 г.; 

 През м. септември и октомври ESN ще открие академичната година със 

серия от събития, които ще са насочени към международните студенти 

у нас с цел запознаването им с българската култура, език и начин на 

живот.; 

 НСД ще продължи да подкрепя проекти на независими артисти чрез 

театър – студия „Студентина“ като отворена общност, която 

осъществява партньорства както на творческо, така и на 

организационно  ниво с млади независими артисти, сред които: 

o Младежка формация „Тъпани и Гайди“ - младежите творят в 

музикални формати като се занимават изключително с български 

фолклор и темата за преплитането на модерната с народната музика.; 

o Формация за съвременно цирково изкуство “Contemporary circus” - 

изпълнения в областта на съвременния цирк, акробатика, танц, 

контактно жонглиране, огнен пой и ветрила и др.
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5. Кариерно и личностно развитие, в т.ч. улесняване на достъпа до 

пазара на труда и насърчаване на предприемачеството: 

 Консултации на студенти и лидери на младежки и студентски 

организации на тема младежка информация и проекти, кариерно 

развитие, медийна грамотност, дигитални технологии и др., в т.ч. 

обновяване на съществуващи и създаване на нови уеб портали, бази от 

данни, мобилни приложения (целогодишна дейност на СОКИ); 

 Пилотиране на нови обучителни материали и обновяване на 

съществуващи методически пособия за младежки работници, кариерни 

консултанти и педагогически съветници (LMS, игрови материали и 

др.); 

 Подготовка и провеждане на международната конференция на С.О.К.И. 

- Нови тенденции в кариерното консултиране”. Конференцията е 

ориентирана към кариерни консултанти и младежки работници в 

студентски и младежки кариерни центрове. Участват и експерти от 

институции, провеждащи държавната политика в областта на 

кариерното развитие на младите хора.; 

 Онлайн обучителен семинар за новите професии, тенденциите на 

пазара на труда и др.; 

 Логистична подкрепа при организирането на националните форуми на 

AIESEC в България: „Бизнесът в действие“ - събитие за скъсяване 

разстоянието между младежите и бизнеса чрез обучения и бизнес 

симулации и “YouthSpeak Forum“ - за ангажиране на младежта към 

глобалните цели за устойчиво развитие; 

 Кампания за популяризиране на ЦИНИПД „Гласът на младите 

изследователи“ под егидата на Асоциацията на младите учени с цел 

набиране на асоциирани експерти сред студентите и младите учени от 

Бургас, Пловдив, Враца, Русе, Варна  с финално събитие – национална 

конференция в София с участието на ключови заинтересовани страни. 
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6. Програми и проекти в областта на образованието, науката, културата: 

 Целогодишна селекция и организация на церемонията за връчване на 

Национален приз “Студент на годината” за отличаване на най-

изявените студенти и докторанти у нас по инициатива на НПСС; 

 Ежегодна национална изложба - конкурс „Салон за студентска 

фотография“, съвместно с Обществото към Представителния кино и 

фото клуб при ЦСДК; 

 Годишни награди за студентско литературно творчество (поезия, проза, 

есеистика), съвместно с Обществото към КМПС „Д. Дебелянов“; 

 Целогодишно предоставяне на възможности за трупане на практически 

познания, свързани с опазването на културно-историческото 

наследство, посредством реализацията на академични научни 

експедиции по програмите на ННЕК ЮНЕСКО; 

 Организиране на онлайн конференции  на теми, свързани с 

международното студентско сътрудничество, организиране на 

международни студентски обмени и подкрепа за студентите – 

участници по линия на международна дейност на ННЕК ЮНЕСКО, 

която през 2022 г. включва 16  одобрени  проекта, от които в 6  ННЕК- 

е водеща организация, а в 10 е партньор. Сред партньорите, с които 

ННЕК работи са: Музей „Лувър“, БАН, Световната федерация на 

клубовете ЮНЕСКО, Студентските съвети на СУ „Св. Климент 

Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УНИБит и др.; 

 През 2022 г. в Камерна зала на НСД предстои премиерата на 

представлението „Дом“ - интерактивен театрален спектакъл 

разглеждащ човека и неговия дом по време на социална изолация. 

Представлението бе подготвяно и репетирано в Т.С. „Студентина“ от 

независими артисти изявяващи се на българската театрална сцена; 

 Домакинство за втора поредна година на експериментален пърформанс, 

част от програмата на международния фестивал  "180 градуса - 

лаборатория за иновативно ИЗКУСТВО". 
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7. Неформално образование и продължаващо обучение: 

 Запознаване на младите хора с теми като опазване на културно-

историческото наследство и насърчаване на междукултурния диалог 

чрез въвличането им в събития по проблемите в извън-академична 

среда, в т.ч. „3-ти национален събор на Староселци – Тракийски 

отпечатък върху българската култура“; научен семинар „Траките и 

виното“ – 5-о юбилейно издание; кръгла маса, посветена на 

междукултурния диалог на страните от Западни Балкани и България и 

др. по инициатива на ННЕК ЮНЕСКО; 

 Поддръжка и обновяване на мобилни приложения на С.О.К.И., 

свързани с обучението на лидери и младежки работници за платформи 

в „Google Play“ и „App Store“. Обновяване на ръководство за 

използването им; 

 Популяризиране (представяне) в социалните мрежи на студентски и 

младежки проекти и организиране на дискусии по определени теми в 

областта на компютърната графика, компютърната анимация, 

електронна музика, уеб дизайн, интерактивни инсталации, мобилни арт 

приложения и други; (целогодишна дейност на С.О.К.И.); 

 Образователно-популяризационна инициатива „Дни на отворените 

врати“ на Ф.В.Ф. „Дилмана“ чрез която всеки първи понеделник от 

месеца репетициите на групата са отворени за посещения на студенти, 

ученици и млади хора от различни поприща, които проявяват интерес 

към репертоара на формацията, включващ акапелни изпълнения и 

специфично многогласно пеене, в съчетание със стилово многообразие 

и звучност на автентичното народно пеене от различните краища на 

България;  

 За доброволците и членовете на ръководството на ESN България се 

предвиждат ежемесечни информационно-образователни срещи в зала 

„Галерия“ на които се планират, подготвят и координират дейностите и 

бъдещите проекти на студентската мрежа на национално ниво и по 

университети. 
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8.  Компютърни изкуства и дигитални технологии: 

 Подготовка и провеждане на 34-о издание на международен форум за 

компютърни изкуства „Компютърно пространство”, организиран 

ежегодно от С.О.К.И. – computerspace.org. Форумът има конкурсна и 

фестивална част и е най-голямото и най-старо събитие за компютърни 

изкуства и съвременни медии в Югоизточна Европа; 

 Пилотиране и разпространение на продукти за обучение на работещи 

със студенти и младежи (извънучилищно/извънуниверситетско 

обучение) по дигитализация на младежката работа, оценка на 

въздействието, работа със смесени групи и други. Продуктите са 

разработени по секторни програми – целогодишен проект на СОКИ; 

 Пилотиране на дигитален вариант на международно списание, 

подготвяно от младежи за възрастни, и LMS - разработвана от студенти 

за възрастни, по проект на С.О.К.И. по програма „Еразъм +“. 

Пилотиране и имплементиране и на др. интерактивни материали за 

активизиране на възрастни хора чрез новите медии; 

 Разработка и пилотиране на обучителни материали и LMS за 

дигитализация и популяризация на културно наследство като книги, 

фотографии, изкуство и други по проект „DigiPrior“ по Еразъм+; 

 Изготвяне на видео и аудио материали (в новоразкритото звукозаписно 

студио „Стакато“ на ет. 5 в сградата на НСД) с разнообразен репертоар 

на Ф.В.Ф. „Дилмана“ и А.Х. „Ангел Манолов“ с цел активно участие 

през годината във все по-актуалните и утвърждаващи се в глобално 

отношение международни онлайн творчески изяви;  

 Обновяване на материалната база, техниката и софтуера в кабинет 409 с 

цел превръщането му в съвременен „хъб за дигитализация“ с фокус 

върху предоставянето на полезна информация за чуждестранни 

студенти в България – съвместен проект на ННЕК ЮНЕСКО и СОКИ. 
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9. Сценични изкуства, в т.ч. театрални, певчески, танцови: 

 Участие на Академичен хор „Ангел Манолов“ в организацията и 

провеждането на следните форуми, доколкото го позволяват актуалните 

противоепидемични мерки:  

o Участие в ежегоден музикален фестивал „Панорама на 

българското хорово изкуство“;  

o Подготовка за поставяне на сцена в Катадралата на гр.Улм – 

Германия на „Меса в Ми минор“ на Антон Брукнер, съвместно с 

още два академични  хора и духов оркестър;  

o Участие в ежегодния музикален фестивал „Академик Петко 

Стайнов“ /Стайнови празници/;  

o Участие на А.Х. „Ангел Манолов“ и Ф.В.Ф. „Дилмана“ във 

фолклорните мероприятия, организирани от Столична община, 

в т.ч. празничните концерти на различните столични райони. 

 Участие на Вокална формация „Дилмана“ в организацията и 

провеждането на следните форуми:  

o Юбилеен концерт „80 години Стоян Бабеков“ - София;  

o Международен фолклорен фестивал – Микрево; 

o Международен фолклорен фестивал - Белград;  

o Международен фолклорен фестивал – Непал; 

o Хоров концерт посветен на 155 годишнина на НЧ „Н.Й.Вапцаров 

-1866“ - Благоевград; 

o Проект „Добре дошъл в България“ - насочен към чуждестранните 

студенти, учещи в България. Проектът включва поредица от 

презентации и концерти, с които ще бъдат запознати младите 

хора, дошли да учат и живеят в България с уникалния български 

песенен фолклор и традиции на българската култура. 

o Участие в благотворителния коледен бал на АМУ „Науката среща 

бизнеса“, организиран в сградата на НСД. 
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 Участие на Академичния фолклорен ансамбъл в организацията и 

провеждането на следните форуми:  

o Национален преглед на фолклорните ансамбли на България;  

o 2-ри самостоятелен концерт с цел набиране на средства за 

възстановяване сцената на НСД на сцената в Дома на 

транспортните работници;  

o Международен фолклорен фестивал - Китен”;  

o Участия във фестивали и фолклорни събития по покани, 

получени през годината;  

o Участия в празници и годишнини на висшите училища и 

студентските съвети в столицата и страната; 

o Ежегодна творческа лагер-школа; 

o Ежегодна есенна кампания по набиране на нови танцьори от 

университетите в страната. 
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 Участие на Театър-студия „Студентина“ в организацията и 

провеждането на следните формати:   

o Мултижанрова инсталация „Da(ma)Jamen” – представена 

премиерно на фестивала „Реките на София“, осъществяван под 

мостовете на емблематичния за столицата ни „Лъвов мост“, 

през 2022г. инсталацията (в нейни разновидности) се планира да 

бъде показвана, както в Национален Студентски Дом, така и в 

други обществени пространства; 

o Популяризация на проекта „Bright Bites“ в страната и чужбина - 

„Bright Bites“ е проект за развитието на сплотена артистична 

общност. През 2020 г. в НСД бяха поставени основите на 

платформа, която обединява танцьори, хореографи, музиканти, 

актьори, артисти в киноизкуството, както и специалисти от 

други сфери в единен екип, за който НСД предоставя поле за 

изява;  

o Ежеседмични танцово – музикални „джемове” („Jam sessions”)  - 

„Студентина” - “Джем” представлява отворена, форма за 

спонтанно съвместно творчество, както в контактната 

импровизация, така и в музиката. В „джемовете“ участие 

вземат музиканти на различни инструменти (кахон, китара, 

джембе, акордеон, диджириду и др.) които работят заедно с 

младежи с изявени интереси в областта на съвременното 

танцово изкуство и контактната импровизация; 

o „Перкусионна работилница („Drum circle“) – инициатива с 

образователен характер под ръководството на музиканта 

Петър Йорданов – Бъни при който участниците се учат на 

различни видове ритъм, звукоизвличане, теория и постановка на 

свирене. През 2022 г. ще продължи провеждането на регулярни 

групови занимания за начинаещи и напреднали и ще бъдат 

инициирани такива на тема "екипно сплотяване чрез барабани" 

за деца и млади семейства. 
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10. Информационно осигуряване и издателска дейност:   

 Разпространение на остатъчния тираж на документалната книга „Домът 

и Университетът – Споделени истории от Царство България“, издадена 

през м. декември 2021 г.; 

 Активно оползотворяване на новосъздадената студентска приемна на 

Н.П.С.С. за провеждане на консултации със студенти, докторанти, 

курсанти и специализанти; 

 Разработване на приложение тип „чат-бот“ по инициатива на 

Асоциацията на младите учени с цел същото да служи като „дигитален 

ментор“ за подпомагане на младите изследователи при намирането на 

навременна информация за предстоящи академични, научни и 

професионални инициативи от интерес за тяхното развитие, в т.ч. 

достъпни проекти и програми в страната и чужбина, ресурси за 

обучение и др.; 

 Публикуване на нови епизоди на видео подкаста „Менза Академика“, 

посветен на Студентския дом, както и на научно-популярния аудио 

подкаст „Студентска трибуна“, който през 2022 г. ще се записва в 

новоразкритото звукозаписно студио „Стакато“ на ет. 5 в сградата на 

НСД  - целогодишно; 

 Разпространение в сградата на информационен бюлетин (печатно 

издание) на НПСС, съдържащо информация за събития и възможности 

от интерес за студентите и младите хора – целогодишно; 

 Разпространение на информационна брошура и др. материали за 

Студентския дом, в т.ч. на кариерни форуми и по университети; 

 Разпространение на информационни и рекламни материали за 

студентски спектакли, концерти и изложби, реализирани на сцените на 

Студентския дом и другаде; 

 Развитие на книжния и музеен фонд на Студентския дом.  
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11. Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време: 

 Логистично подпомагане на екипа на Н.П.С.С. при реализацията на 

националните студентски игри „Зимен университет“ (м. март) и 

„Летен университет“ (м. август); 

 Национална информационна кампания ,,Празнувай отговорно“ под 

егидата на Н.П.С.С.; 

 Формиране на студентски логистичен щаб на територията на НСД за 

нуждите на националната кампания ,,Да изчистим България“; 

 Т.С. „Студентина“ ще продължи с обучението на младите хора в 

сферата на сценичните изкуства и развитието на тяхната двигателна, 

артистична и познавателна култура. Обученията през 2022 г. ще се 

състоят под различни форми, включително и чрез онлайн класове за 

съвременен танц, контактна импровизация, „тай чи“, акро йога, техники 

в съвременния танц, в т.ч. “body mind centering”, „ембриология” и 

„естествена физика на танца“ и др.  
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ДРУГИ ИЗЯВИ: 

 

 Предлагането на нови изяви за включване в годишната програма на 

НСД и реализацията им на територията на сградата на Студентския дом 

се случва целогодишно.  

 Предложенията се разглеждат по реда на постъпването им. 

Процедурата е представена подробно на сайта на институцията на 

адрес: www.studenthouse.bg/services. 

 Включването на събития в програмата не гарантира тяхното 

финансиране. Програмирането на събитията в месечния календар на 

НСД се случва по ред на постъпване на заявките.  

 Изпълнението на заложените в план-програмата дейности зависи 

изцяло от осигуряването на средствата и ресурсите, необходими за 

тяхната реализация.  

http://www.studenthouse.bg/services
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИЯ ДОМ – 2021 / 2025 г. 

 

АВТЕНТИЧНА ВИЗИЯ: 

Архитектурният проект за изграждане на сградата на Студентския дом в София е 

изработен през 1929 година от архитектите Станчо Белковски и Иван Данчов. В него, по 

думите на авторите на проекта: 

„Сградата трябва да обединява всички студенти, и то не като официален и 

държавен институт, а като “общо тяхно жилище”. Естествено е, че здравата основа 

е домакинската взаимопомощ изразена в получаване на изобилна, здрава и евтина храна, 

съчетана с удовлетворяването на ежедневните изисквания на живота (...)  

Тук трябва да има място за другарски срещи, читални, стаи за занимание, както и 

възможност за свободно умствено развитие в най-широкия смисъл на думата (...)  

Те са разположени близо до университетите и спортните плацове и обикновено 

обемат следните групи: 

- Клубни и салонни помещения с кухня и стаи за домакински нужди; 

- Канцеларии за управата на сградата, каса, стаи за студентските 

организации, лекар и пр.; 

- Помещения, в които студентите могат да упражняват занятия, които 

биха улеснили материалната им издръжка; 

Според нуждата и мястото може още да има: 

- Няколко стаи за пренощуване на гости и студенти, помагачи в 

стопанския живот на дома. Постоянните жилищни стаи за студенти се 

избягват, тъй като обитателите им често превземат целия дом, 

чувствайки се ден след ден все повече негови господари и по такъв начин 

отчуждавайки другите студенти от него. 

- Зали и места за спорт.....“ 
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ОБОСНОВКА: 

Визията за бъдещето на НСД, като основа за разработване на подробен 

инвестиционен проект за реновацията на сградата на НСД в периода 2021-2025 г., е 

резултат от започналите през 2018 г. поредица от обществени и експертни обсъждания, 

анкетни допитвания и документни проучвания, активна организационна и културна 

дейност в залите на Дома с акцент върху тяхното възстановяване, в т.ч.: 

 Публичното обсъждане „За бъдещето на Студентския дом“ с участието на 

представители на Съвета и Експертната комисия към НСД, МОН, граждански и 

културни организации, студенти от УАСГ, разработили идеен проект за 

възстановяване залите на Дома. / 15.10.2018 г. 

 Издаване и изпълнение на Заповед на Директора на НСД относно сформиране на 

работна група с участието на експерти от МОН, представители на НПСС, 

дейци на културата, с цел планиране на необходимия набор от дейности от 

технологичен и управленски характер до  изготвяне на техническо задание за 

основен ремонт на сградата. / ноември 2018 – май 2019 г.  

 Възлагане и изготвяне на конструктивно обследване, технически паспорт, 

енергийно обследване и енергиен сертификат на сградата на Студентския дом 

/ декември 2018 г. – февруари 2019 г.; 

 Публично представяне и обществено обсъждане на самостоятелен дипломен 

проект за цялостна ревитализация на сградата на Национален студентски дом 

на арх. Лора Лучева, проведено в Централно фоайе на НСД. / 30.05.2019 г. 

 Провеждане на националната церемония „Студент на годината“ за отличаване 

на най-успешните студенти на България за 2019 г. в Голямата зала на НСД в 

присъствието на Председателя на Народното събрание, Министъра на 

образованието и науката, Кмета на Столична община и мн. други официални и 

академични лица, привлечени като съмишленици за каузата по 

възстановяването на залата в рамките на целогодишна медийна и дарителска 

кампания. 

 Подготовка, подаване и успешна защита на кандидатура в състезателна 

процедура по документи на Столична община за получаване на целево 

финансиране по програма „Културно наследство на С.О.“ за разработване на 

инвестиционен проект за ремонт на сградата. / ноември 2019 г. – октомври 

2020 г. 

 Поддържане на отворена дискусия по темата в рамките на постоянна работна 

група онлайн „За възстановяване на сцената на Национален Студентски Дом“ с 

над 130 представители на студентския, академичен, културен и обществен 

сектор у нас. / текуща дейност от 2018 г. насам. 

 Осъществени над 200 културни и обществени събития с широк художествено-

творчески и академичен профил  в залите на партерния етаж на НСД от 

възстановяването на дейността там през септември 2018 до март 2021 г. 

включ. Анализ на получените отзиви и обратна връзка от партньори-

организатори и посетители на събитията и отразяването им в годишните 

планови и отчети на НСД за периода 2018 - 2021 г. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ: 

 

Студентският дом през 2025 г. е водещ събитиен център за културна, 

академична и обществена изява на българското студентство и за среща на студентите и 

младите хора с най-актуалните художествено - творчески, образователни, обучителни, 

социално - ангажирани програми, проекти и практики от по-широката обществена среда. 

 

Студентският дом е обединително академично пространство, където среща 

намират опитът на националните студентски организации, традициите на дългогодишните 

творчески формации при НСД, амбицията на формалните и неформални младежки 

общности и колективи от страната и чужбина. За дейностите на всички тях има място в 

отворената програма и в пространствата на Студентския дом, които олицетворяват 

единството в многообразието. 

 

Студентският дом е уникално за България обществено средище с мисия да пази 

жив спомена за възрожденските традиции, стремежа към просвещение, духа на 

студентската и обществена взаимопомощ, да претворява и извежда до нови върхове 

успехите на предходните поколения в студентската художествената самодейност, да 

промотира и да способства за развитието на креативната, предприемчива, свободомислеща 

натура на младите хора в съвременна България. 

 

 
Снимка: "По стъпките" 

 

https://offnews.bg/litca/po-stapkite-na-dobrite-istorii-s-petar-budinov-719202.html
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ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ – 2021/2022 г.: 

 

Настоящият план за оперативна имплементация на стратегическата визия за 

развитието на НСД следва да послужи като основа на изготвянето на техническо задание и 

проект за реновация и ревитализация на сградата на НСД, каквито са възложени за 

изработване от Столична община на проектантско студио „НОВИЗА“ ЕООД по линия на 

програма „Културно наследство на С.О.“. 

 

Най-важната бележка, която следва да бъде направена, е свързана с факта, че всички 

визирани намеси следва да бъдат планирани за изпълнение по приоритетност – 

почвайки от възстановяването на експлоатацията на Голямата зала на НСД и прилежащите 

й пространства на първи и втори етаж в сградата към поетапната реновация на останалите 

пространства в Студентския дом, които  днес се намират в активна експлоатация по 

предназначение. 

 

Планът включва намеси във две направления – „Използване на площта на 

Студентския дом на оптимална степен“ и „Използване на потенциала на Студентския 

дом на оптимална степен“, по всички нива на сградата – паметник на културата. Не е 

включен единствено Сутерен I (с изключ. на пространствата под голямата сцена), тъй 

като същият е отдаден под дългосрочен наем по реда на Закона за държавната собственост 

през 2013 г. и към периода на започване и изпълнение на инвестиционния проект същият 

не би могъл да бъде обект на външни намеси.1 

 
1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩТА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ НА ОПТИМАЛНА СТЕПЕН 

- Осмисляне на неизползваните обеми във височина:  

o Изграждането на обособено студио/репетиционна на второ ниво на 

Голямата сцена2, която е с височината на празно 5-етажно здание;  

o Изграждане на отворена сцена / площадка за лятно кино / тераса върху 

покрива на голямата зала на НСД. 

o Изграждане на нов обем на второ ниво в коридора между Голяма и 

Камерна зала и разкриване на поглед към Камерна зала с цел ползване на 

пространството като техническо помещение (апаратна) или като 

продължение на студио „Метроном“. 

o Обособяване на стаи за отдих и помещения за индивидуална работа в 

подпокривния етаж откъм ул. „Аксаков“ за използване при организирани 

участия - при конференции, международни културни прояви и др. 

o Монтаж на тента или др. вид покривно съоръжение върху терасата на 

ет. 5 с цел предоставяне на възможност терасата да се ползва като 

открита сцена и при неблагоприятния метеорологични условия. 

                                                 
1 С оглед на установеното функционално предназначение на обекта, уредено с Акт за държавна собственост 
№ 00131 от 1997 г., управлението на същия не е присъщо за НСД като администрация от системата на 
централната  изпълнителната власт. Промяната във функционалното предназначение на Сутерен I би 
следвало да бъде заложено в по-дългосрочна стратегия с 10-годишен хоризонт, която преминава през 
концептуално преосмисляне на модела на самофинансиране на НСД, който предопределя предоставянето на 
обекта под наем. До тогава планирането и изпълнението на намеси в наетия обект следва да останат изцяло 
от компетенциите на наемателя. Първоначално тази част на сутерена е била с предназначение за студентски 
стол (менза) като в периода 1989 - 1997 година сменя предназначението си в „Дискотека“. 
2 Би могло да се подложи на анализ техническата възможност и финансовите ползи от поставянето на 
фотоволтаични панели върху покрива на сцената с цел захранване с евтина и „зелена“ ел. енергия. 
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- Осмисляне на неизползваните обеми в дълбочина:  

o Осмислянето на Сутерен II като подземен паркинг (с подстъп откъм ул. 

Аксаков), пространство за алтернативно изкуство, складови площи или 

др. според възможностите от конструктивен и регулационен характер.  

o Изграждане на достъп до външните дворове през гримьорните под 

Голямата сцена и превръщането на последните в съвременни backstage-

помещения от многофункционален характер. 

o Премахване на незаконно изградените покривни конструкции от 

дворните пространства на сградата и осмисляне на незастроената 

част от имота чрез обособяване на добре поддържани зелени дворни 

пространства чрез които се осъществява функционална връзка между 

застроените обеми и/или да се разширят възможностите за отдих. 

 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА СТУДЕНТСКИЯ ДОМ НА ОПТИМАЛНА СТЕПЕН 

- Запазване и развитие на съществуващите функционални пространства 

o Запазване на всички кабинети на Центровете за студентски услуги и 

осъществяване на намеси само по отношение на главните инсталации - 

отстраняване на констатирани неизправности и съобразяване със 

съвременните изисквания за безопасна и здравословна среда на труд. 3 

o Запазване на новоизградените „Студентска библиотека“ и „Музеен 

архив“ на НСД, създадени по оригиналния замисъл на архитектите и в 

знак на уважение към паметта на създателите и дарителите на НСД. 

Допустимо е преустрояването им в обща Библиотечно-музейна колекция 

на показ в пространството на бившата „прожекционна“ към Голямата 

зала с цел освобождаване на „Билетна каса / Портиерна“ на партерен 

етаж и възстановяване на пълния обем на зала „Галерия“. 

o Запазване на всички общи зали за работа с многофункционален характер, 

в т.ч. двете конферентни зали (на ет. 2 и 5) , както и на 

съществуващите репетиционни зали по етажи, на Камерната и на 

Голямата зала, която е основен приоритет за институцията. 

o Запазване на Камерна зала като максимално гъвкаво, многофункционално 

пространство за академични събития (конференции, семинари, 

прожекции, представяния на книги) и културни изяви (изложби, концерти, 

камерни театрални и танцови изяви), в т.ч. чрез запазване на на 

съществуващите апаратни  / гримьорни и изграждане на съвременна 

озвучителна и осветителна системи със съответните инсталации и 

механизация. 

o Доразвиване на профила на Централното фоайе като споделено 

пространство за социализация и провеждане на събития (а не просто 

като подстъп към Голяма и камерна зала) чрез изграждане на кът за 

топли и студени храни и напитки в дъното на фоайето и запазване на 

отворения характер на пространството. 

 

 

                                                 
3 В т.ч. подмяна на технически компроментирани дограми, осветителни тела, задължителни намеси по ОВК и 
пожарозащита на всички нива на сградата, ремонт на покривни площи с изграждане на мълниезащита. 
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- Възстановяване на Голямата зала (Зала № 1) на НСД 

o Възстановяване на оригиналната замисъл за залата като 

мултифункционална (преди преустройството й в кино-салон, а в 

последствие и в театрален салон) с цел задоволяване на максимално 

широк спектър от потребности за студентска академична, обществена и 

художествено-творческа изява, в т.ч. чрез: 

 Изпълнение на равен под с телескопична трибуна, за да може в 

залата да се провеждат както класически културни събития  от 

театралното, филмово, музикално и танцово изкуство, така и 

далеч по-богат набор от събития за студентите: с конферентен 

характер (в т.ч. научни симпозиуми и изложения); с творчески 

характер (арт-базари, празнични церемонии); с образователен и 

професионален характер (кариерни дни, публични лекции и др.) 

 Запазване на балкона на залата като обособено пространство от 

отворен тип, което би могло да се ползва според спецификата на 

събитията в залата за осигуряване на допълнителни места или 

като lounge-зона, която обслужва и събитията в зала „Галерия“ на 

второ ниво (при възможност за съвместяването им). 

 Редукция на ненужните от технически характер обслужващи 

помещения на второ ниво (звукови кабини, прожекционна) и 

ситуирането на същите в максимална близост до сцената с оглед 

съвременното развитие на технологиите, което предполага по-

голяма компактност.  

 Изпълнение на съвременни аудио-визуални системи (със сходни на 

функциите в Камерна зала възможности). Системите не следва да 

се отличават с високи разходи за поддръжка с оглед на актуалния 

модел на функциониране на Националния студентски дом като 

държавна институция на бюджетна самоиздръжка, която разчита 

на ограничени собствени приходи за покриване на оперативните 

си разходи.4 

 

                                                 
4 Следва да се отчита, че събитията, които ще се реализират в залите на Студентския дом след тяхната 
реновация, ще продължат да бъдат не с частен, а с обществен и социален характер – такова е 
предназначението на сградата чрез която е възложено изпълнението на държавната политика в подкрепа на 
развитието на студентите в извънучебно време. Ще се допуска провеждането на външни изяви по заявка (по 
утвърдена тарифа) по подобие на държавни дружества като НДК само при наличието на неуплътнен график. 
В този смисъл, всеки външен партньор би следвало да има възможност да доразвие концепцията си за аудио-
визуално осигуряване на съответното събитие без от НСД да се изисква да оборудва и поддържа най-
модерната и скъпа техника, налична на пазара. Фокусът при инвестициите в Голяма и Камерна зала следва 
да е насочен към осигуряването на стратегически предимства като добра шумоизолация, добри акустични 
свойства, максимална мултифункционалност и възможност за паралелно ползване на залите в Дома за 
различни събития.  


