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I. УПРАВЛЕНИЕ НА НСД 
 

През 2021 г. е налице изпълнение на заложените по програмата 

управленски цели за студентско подпомагане в учебно и извънучебно 

време чрез подготовка и осъществяване на студентски дейности на 

локално ниво (в НСД), на местно ниво (на територията на Столична 

община), както и на национално и международно равнище чрез 

партньорство с трети страни – студентски, културни и други 

неправителствени организации. 

През цялата година НСД продължи да предлага богата 

образователна, научна и културна продукция за целевите си групи, в т.ч. 

чрез организирането на собствени и домакинството на партньорски 

събития, както и чрез центровете за студентски услуги към НСД. Утвърди 

се като устойчива във времето положителната обратна връзка от 

потребителите на услугите на Студентския дом, която се измерва от 2018 г. 

насам като към началото на 2022 г. публичните отзиви от граждани -  в 

системата за управление на дигиталната корпоративна идентичност 

„Google for Business“ надхвърлят 150 при средна оценка от 4.4 по 

петобалната скала. Подобна оценка, базирана на представителна онлайн 

извадка, надхвърля далеч средната за други публични институции, 

опериращи в сходни на НСД сфери на обществения живот. (виж прил. 1)  

Над 100 са ключовите събития през двете полугодия на 2021 г. в 

направления като: развитие на глобално и европейско сътрудничество и 

взаимодействие със световни, национални и местни студентски 

организации, социални проекти и подпомагане на студенти, 

предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда, кариерно и 

професионално развитие, програми и проекти в областта на образованието, 

науката и културата, неформално образование и обучение, компютърни, 

театрални, певчески и танцови изкуства, информационно осигуряване и 

издаване на материали, спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. 

Най-значимото събитие за институцията през предходната 2021 г. бе 

поредицата от инициативи, посветени на 90-годишнината от полагането на 

основния камък на сградата на Националния студентски дом в гр. София 

на пл. „Народно събрание“ № 10. Кулминацията на тържествата по случай 

90-годишнината от полагането на основния камък на сградата на НСД бе 

на 8-и декември 2021 г., когато в Камерна зала „Академик“ – възстановена 

като пространство за културна дейност през учебната 2018/2019 г., се 

състоя празнична програма, включваща представяне на ново печатно 

издание на НСД на историческа тематика, връчване  на награди за 

студентско творчество, концерт-спектакъл на творческите формации при 

Студентския дом. 
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Тържествено заседание на членовете на Съвета и Експертната комисия към НСД 

навръх 30-и май 2021 г. – празника на Студентския дом. 

Датата 30.05.1931 г. е от особена значимост за историята на 

Студентския дом, тъй като тогава кулминира фондонабирателната 

кампания за издигането на Национален студентски дом, стартирала през 

учебната 1904-1905 г. по инициатива на тогавашния председател на 

„Студентския клуб“ – общественикът Стилиян Чилингиров и министъра на 

народното просвещение – проф. Иван Шишманов. С полагането на 

основния камък на сградата се отваря нова страница в историята на Дома – 

тази, свързана с неговото материално, но и институционално изграждане и 

утвърждаване в българския академичен и обществен живот. 

В тази връзка през 2021 г. бе написана и издадена книгата „Домът и 

Университетът. Споделени истории от Царство България“ – съвместен 

проект на Националния студентския дом и Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски“. За книгата директорът на университетското 

издателство проф. Валери Стефанов отбеляза, че е впечатлен от умението 

на автора д-р Христиан Даскалов да изгради един исторически наратив 

встрани от идеологическите конюнктури на периода от края на ХIХ в. и 

началото на ХХ в. 

Постъпленията от разпространението на изданието бяха инвестирани 

в създаването на студентска читалня в сградата на Студентския дом. Да 

има подобно пространство е била волята на създателите на Дома от 

началото на 20-и век. Основен партньор при реализацията на тази кауза бе 

Националното представителство на студентските съвети, което изкупи 

значителна част от общия тираж, а със средства, набрани от продажба на 

други бройки чрез Студентския съвет на УНСС, бе положено началото на 

още една благородна инициатива – разкриването на споделено учебно 

пространство „Свободен университет“ на ет. 5 в сградата на НСД. 
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Чрез отпечатването на юбилейното историческо издание се 

отбелязаха и още няколко важни за студентската общност годишнини - 140 

години от рождението на големия български писател и общественик 

Стилиян Чилингиров, 130 години студентско представителство, 120 

години дамско висше образование у нас.  

  

Момент от представянето на книгата „Домът и Университетът“. 

 

Изпълнение на Академичния фолклорен ансамбъл при Национален студентски дом. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД 
 

И през 2021 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 и/или визия за тяхното 

развитие и използване за нуждите на студентската общност.  

Бе обърнато внимание и на някои от най-неотложните дейности по 

сградния фонд, съобразно техническия паспорт на сградата, изработен през 

2019 г., въпреки липсата на целеви средства за извършване на капиталови 

ремонти. Добри примери в това отношение са поставянето на нов под на 

репетиционна зала 310 и изолирането на южната фасада на възстановената 

през 2021 г. откритата тераса на ет. 2 до новоразкрития Музеен архив. 

Преди 

 

След 

 

  
 

 

  

В отчета по-долу са представени част от новоразкритите пространства 

през годината – както за общо, така и за самостоятелно ползване на 

отделните центрове за студентски услуги към НСД. Други помещения – 

като репетиционно студио „СОМС“ и споделено учебно пространство 

„Свободен университет“ ще бъдат представени в отчета за 2022 г., тъй като 

през 2021 г. бе организирана единствено подготовката по тяхното 

откриване, а дейността по същество предстои да бъде развита през т.г. 
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1. Студентска приемна – под ръководството на НПСС 

Националният център за студентско самоуправление към 

Националното представителство на студентските съвети се сдоби през 

2021 г. с допълнителен офис – студентска приемна и заседателна зала в 

сградата на Националния студентски дом, където е седалището на 

националната студентска организация от учредяването й през 2000 г. 

насам.  

Помещенията се предоставят на НПСС, благодарение на финансовата 

подкрепа на МОН, предоставена за тяхната реновация. Подобна подкрепа 

бе оказана и през 2020 г. за разкриването на друг нов студентски център в 

сградата – този, опериран от Асоциацията на българските училища в 

чужбина. 

Необходимостта от задоволяване на увеличения обем от работа на 

националната организация е свързана с водената от ръководството на 

НПСС в лицето на д-р Даниел Парушев и неговия екип политика за все по-

интензивна дейност на национално ниво в полза на студентите.  

Преди 

 

След 
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2. Звукозаписно студио – под ръководството на ТС „Студентина“  

Звукозаписното студио „Стакато“ бе разкрито през 2021 г. по 

инициатива на ръководството на НСД и ТС „Студентина“ в чест на 

едноименния студентски оркестър „Стакато“ при Централния студентски 

дом на културата. Студиото е ремонтирано и оборудвано със собствени 

средства на студентската организация и на Студентския дом. 

Театър-студия „Студентина“ е най-старият действащ студентски 

театър в България, основан към ЦСДК през академичната 1958/59 г. В ТС 

„Студентина“ са се изявявали режисьори като Любен Гройс, Александър 

Морфов, Явор Гърдев, проф. Възкресия Вихърова, стотици самодейни и 

професионални театрални артисти, сценаристи, музиканти от няколко 

поколения.  

Днес „Студентина“ функционира посредством своя Център за 

студентски услуги към НСД като отворен кооператив за сътрудничество и 

изява на независими млади творци от широк спектър сценичните изкуства 

– от съвременен и танцов театър, през улични изкуства до електронна и 

етно музика. Новото пространство ще служи както за запис на аудио-

проекти, така и за подпомагане на репетиционния процес на колективите 

към ТС „Студентина“ и студенти от цялата страна с интерес към ползване 

на пространството за подготовка на учебни проекти. 

Преди 

 

След 
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3. Център за научно развитие на младите учени – под 

ръководството на Асоциация на младите учени  

През 2021 г. се състоя реорганизация в дейността на администрацията 

на НСД чрез създаването на front- и back-office форма за организация  на 

работата на администрацията със студенти и граждани.  

В следствие на тази реорганизация бе освободено още едно 

административно помещение за нуждите на студентските организации, 

което бе предоставено на Асоциацията на младите учени след 

провеждането на втори етап на конкурсната процедура за разкриване на 

студентски центрове в сградата на НСД, инициирана от директора на НСД 

през учебната 2019/2020 г. след близо 20-годишна пауза. 

Помещението на новия център на младите учени бе реновирано 

изцяло по инициатива на екипа на Асоциацията на младите учени, подобно 

на реновирането на помещенията на Центъра за академично и обществено 

развитие на студентите, управляван от Българския студентски съюз, който 

претърпя основна трансформация през 2020 г. по инициатива и със 

средства на БСС.  

В новия център на АМУ се записва и регулярен студентски подкаст, 

който среща младата аудитория с утвърдени лидери от корпоративния и 

публичен сектор. 

Преди 

 

След 
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4. Репетиционно студио „Любен Гройс“   

Репетиционното студио се намира в сутерена на сградата, 

разположено е непосредствено пред бившите гримьорни помещения под 

голямата театрална сцена. 

Студиото разполага с капацитет да поема занимания на до 20 души, 

работещи в сферата на сценичните изкуства – основно в сферата на 

театъра. Подът е от каменна мозайка. 

Студиото е кръстено на известния български театрал Любен Гройс, 

който е бил режисьор в Театър-студия „Студентина“ при Централния 

студентски дом на културата. Той е и сред основателите на първата сбирка 

на Кабинета на младите писатели студенти „Димчо Дебелянов“ при ЦСДК. 

Разкриването на студиото е свързано с нуждата за оползотворяване на 

това поредно помещение в сградата, изоставено преди точно 20 години 

след затварянето на Голямата зала на НСД през 2001 г. Помещението е 

възстановено с подкрепата на ТК „Любен Гройс“ и ръководството на 

театър „Възраждане“ с които ръководството на НСД установи ползотворно 

сътрудничество през академичната 2020/2021 г. 

Преди 

 

След 
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4. Студентска читалня „Татяна Киркова“   

През октомври 2021 г. се навършват 120 години откак в системата на 

висшето образование в България се приемат за обучение жени, наравно с 

мъжете. Тази годишнина Студентският дом отбележи с инициативата 

„Месец на дамите“ – през целия м. октомври всяка дама – посетител или 

участник в репетиционно или представително събитие в Студентския дом, 

можеше да се сдобие с подарък – книга от библиотечния фонд на НСД. 

На нежната част от академичната общност у нас бе посветена и още 

една инициатива – създаването на студентска читалня в сградата, тъй 

дамите имат своята голяма роля по отношение на каузата за изграждането 

на Студентския дом. Сред тях няма как да не отбележим определящата 

роля на г-жа Татяна Киркова – секретар на Международната организация 

за студентска взаимопомощ ISS – International Student Service, чиято 

централа, благодарение на усилията на г-жа Киркова и д-р Андрей Башев 

(избран през 1926 г. за секретар на Международната Студентска 

Конфедерация – CIE), субсидира през 1931 г. строежа на Студентския дом 

с огромната за времето си сума от 15 хил. долара (2 100 000 лв.– 50% от 

необходимото за старта на строежа на Студентския дом). 

Студентската читалня „Татяна Киркова“ е обособена в пространството 

пред разкрития през м. декември 2020 г. музеен архив „Иван Д. 

Шишманов“. И двете пространства изпълват със смисъл изоставени преди 

20 години технически помещения / апаратни към Голямата зала на НСД. 

Преди 

 

След 
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5. Прогрес по възстановяването на Голямата зала на НСД   

Аварийното състояние на голямата зала на НСД след събитията от 

2001 г. не позволява използването й за организацията и провеждането на 

образователни, научни и културни проекти за студентите, въпреки 

направените в периода 2018-2020 г. инвестиции за разчистване и 

облагородяване на пространството, в т.ч. организацията на събитието 

„Студент на годината - 2019“ като форма на студентски протест срещу 

липсата на държавна подкрепа към каузата.  

През първото полугодие на 2021 г. ръководството на НСД работи 

активно с проектантите от „Новиза“ ЕООД по сключения през 2020 г. с 

Кмета на С.О. договор за „Извършване на проучване и документиране, 

екзекутивно архитектурно заснемане и възстановяване на техническите 

чертежи на сградата, изготвяне на задание за проектиране, изработване 

на инвестиционен проект във фаза работен проект и упражняване на 

авторски надзор при изпълнение на СМ на сградата на Национален 

студентски дом с идентификатор 68134.100.99.2, находяща се в УПИ VII, 

квартал 486, местност „Центъра – Зона А“ по плана на гр. София, с 

административен адрес гр. София, район „Средец“, пл. „Народно 

събрание“ No 10“. По договора през 2021 г. бе осъществено архитектурно 

заснемане и бяха възстановени техническите чертежи на цялата сграда. За 

да се случи всичко това директорът на НСД уреди институционално 

неуредени с десетилетия проблеми, свързани с документите на сградата и 

имотите под нея. През второто полугодие на 2021 г. проектната 

документация бе утвърдена от Министерството на културата и НИНКН – 

Националният институт за недвижимо културно наследство. През 2022 г. 

следва да се продължи със следващата фаза по изработване на подробно 

задание за проектиране и цялостен работен проект. 

Справка за сградите и земите на НСД към 31.03.2021 г. * 

№ Наименование  

на имота 

Местонахождение  

на имота 

Акт за  

собственост 

1.  Сграда на Национален 

студентски дом с 

идентификатор № 

68134.100.99.2 

Гр. София, пл. 

„Народно 

събрание”№ 10 

АПДС № 00131/02.1997 г. 

2. УПИ – парцел под сграда с 

идентификатор № 68134.100.99 

Кв. 486, УПИ VII-9 АПДС № 00131/02.1997 г. 

3. УПИ – парцел под сграда с 

идентификатор № 68134.100.103 

Кв. 486, УПИ VII-

12 

АДС № 965/08.10.1954 г. 

 

Забележка: Със Заповед № РД—09-1012/14.12.1999 г. на министъра на образованието 

и науката на директора на НСД се предоставя безвъзмездно за управление сградата 

на пл. „Народно събрание” № 10. Парцелите под сградата са държавна собственост. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ, В Т.Ч. УПРАВЛЕНИЕ НА 

ФИНАНСИТЕ И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 
 

През 2021 г. НСД изпълни успешно плана за дейности в насока 

оптимизиране на организационните аспекти в управлението, в т.ч.: 

• Управленските задължения и политики; 

• Методите, включващи поставяне на целите и посочване на 

това какви ресурси се изискват, за да бъдат постигнати тези цели; 

• Работната дейност и практики; 

• Мерки за контролиране на потенциалния риск. 

В потвърждение на същото дойдоха и резултатите от проведения от 

Звеното за вътрешен одит към МОН одит за даване на увереност с цел 

оценка за съответствието на дейността на НСД с нормативните и 

вътрешните актове (виж опис) за периода 01.01.2019 г. до 31.03.2021 г. 

Съобразно изводите на одиторите, НСД отговаря изцяло на всички 

основни изисквания, свързани с притежаването на необходимия 

административен капацитет, изрядността на сключените договори с 

трети страни, съответствието със системите за финансово управление 

и контрол, организацията на бюджетния процес и др. 

Опис на действащите вътрешни правила, писмени политики и процедури, 

регламентиращи дейността на Национален студентски дом 

№ Наименование на вътрешните 

правила / процедури 

В сила от 

… / отм. 

№ …… / ……. г. на заповедта, с 

която са одобрени / утвърдени, 

изменени или отменени 

1. Номенклатура на делата 01.01.15г. Утвърдена със заповед № РД-

49/22.12.2014 г., с която се отменя 

предишна заповед № РД-

39/29.07.2004 г. 

2. Правилник за документооборота 

на НСД 

05.06.15г. Утвърден със заповед № РД-

16/05.06.2015 г. 

3. Стратегия за управление на 

риска на НСД 

12.11.15г. Утвърдена със заповед № РД-

26/12.11.2015 г. Приети са промени 

в текста със Заповед № РД-

1/07.01.2019 г. 

4. Инструкция за изграждане и 

функциониране на СФУК на 

НСД 

12.11.15г. Утвърдена със заповед № РД-

28/12.11.2015 г. 

Със заповед № РД-39/29.12.2020 г. 

е изменена и допълнена 

Инструкцията за изграждане и 

функциониране на СФУК на НСД, в 

сила от 01.01.2021 г. 

5. Вътрешни правила за контрол и 

документиране на стопанските 

12.11.15г. Утвърдени със заповед № РД-

30/12.11.2015 г. 
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операции на НСД 

6. Етичен кодекс на служителите в 

НСД 

16.11.15г. Утвърден със заповед № РД-

31/16.11.2015 г. 

7. Правилник за вътрешния трудов 

ред в НСД 

16.11.15г. Утвърден със заповед № РД-

32/16.11.2015 г. 

8. Вътрешни правила за условията 

и реда за оценяване 

изпълнението на служителите в 

НСД 

16.11.15г. Утвърдени със заповед № РД-

33/16.11.2015 г. 

9. Вътрешни правила за заплатата 

на служителите в НСД 

16.11.15г. Утвърдени със заповед № РД-

34/16.11.2015 г. 

10. Инструкция за мерките и 

средствата за защита на личните 

данни, събирани, обработвани, 

съхранявани и предоставяни от 

НСД 

безсрочна Утвърдена със заповед № РД-

18/19.04.2018 г. 

Промени в съществуващата  

Инструкция за мерките и 

средствата за защита на личните 

данни в НСД и нейното 

преименуване в Инструкция за 

приложение на политиката, 

мерките и средствата за защита 

на личните данни, събирани, 

обработвани и съхранявани от 

НСД, утвърдени със заповед № РД-

06/25.01.2019 г. 

11. Инструкция за предоставяне на 

обществена информация 

съгласно ЗДОИ 

безсрочна Утвърдена със заповед № РД-

19/20.04.2018 г. 

12. Вътрешни правила за оборота на 

електронните документи и 

документи на хартиен носител в 

НСД 

01.11.18г. Утвърдени със заповед № РД-

36/20.09.2018 г. 

13. Вътрешни правила за 

конституиране работата на 

Съвета и ЕК към НСД 

16.11.18г. Утвърдени със заповед № РД-

53/16.11.2018 г. 

14. Ред за ползване на зали на НСД 

съгласно приложените правила и 

тарифи 

22.01.19г. Утвърден със заповед № РД-

02/22.01.2019 г. 

Зап. № РД-2/21.01.2019 се отменя 

със Зап № РД-01/21.01.2020 

15. Годишна работна програма на 

НСД за 2019 г. 

2019 г. Утвърдена със заповед № РД-

10/11.03.2019 г. 

16. Противопожарна инструкция по 

пожарна безопасност в сградата 

на НСД 

20.05.19г. Утвърдена със заповед № РД-

20/20.05.2019 г. 

17. План за евакуация на 

работещите и пребиваващите 

лица в НСД 

20.05.19г. Утвърден със заповед № РД-

21/20.05.2019 г. 

Изменен и допълнен със Заповед № 

РД-30/02.11.2020 г. 

18. Финансиране на националните 

студентски организации за първо 

шестмесечие – с до 1200 лв. 

27.06.19г. Утвърдено със заповед № РД-

24/27.06.2019 г. 
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19. Общи правила за управление и 

разпореждане със сградния фонд 

27.06.19г. Утвърдени със заповед № РД-

25/27.06.2019 г. 

20. Конкурс за дългосрочното 

ползване на помещения на 

територията на НСД за развитие 

на центрове за студентски 

услуги съобразно посочените 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ТОЧКОВО ОЦЕНЯВАНЕ 

28.06.19г. Утвърден със заповед № РД-

26/28.06.2019 г. 

21. Счетоводна политика и 

Индивидуален сметкоплан на 

НСД за 2019 г. 

2019 г. Утвърдени със заповед № РД-

28/04.07.2019 г. 

22. Изменение на вътрешни правила 

за условията и реда за ползване 

от организациите с нестопанска 

цел на помещения и площи в 

НСД 

30.07.19г. Утвърдено със заповед № РД-

32/30.07.2019 г. 

23. Провеждане на конкурс за  

ползване на помещения и площи 

в НСД от организациите с 

нестопанска цел и юридически 

лица по ЗВО с цел създаването и 

поддържането на центрове за 

студентски услуги 

01.11.19г. 

до 

13.12.19г. 

Утвърден със заповед № РД-

41/31.10.2019 г. 

Удължаване на срокове по Зап. № 

РД-41/31.10.2019 г. за провеждане 

на конкурс със Заповед № РД-

44/15.11.2019 г. 

24. Изменение и допълнение на 

Заповед № 2/22.01.2019 г.отн. 

редът за ползване на зали в НСД 

съгласно приложените правила и 

тарифи 

01.02.20г. Утвърдено със заповед № РД-

01/21.01.2020 г. 

Настоящата заповед отменя 

Заповед № 2/22.01.2019 г. 

И се допълва със Зап. № РД-

33/02.11.2020 г. 

25. Харта на клиента на НСД постоянен Утвърдена със заповед № РД-

14/15.04.2020 г. 

26. Счетоводна политика и 

Индивидуален сметкоплан на 

НСД за 2020 г. 

2020 г. Утвърдени със заповед № РД-

18/15.06.2020 г. 

27. Вътрешни правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на 

пари и финансирането на 

тероризма в НСД 

25.06.20г. Утвърдени със заповед № РД-

20/25.06.2020 г. 

28. Кодекс за поведението на 

служителите в държавната 

администрация 

25.06.20г. Заповед № РД-21/25.06.2020 г. за 

запознаване на служителите на 

НСД с Кодекса 

29. Изменение и допълнение на 

План  за евакуация на 

работещите и пребиваващите в 

НСД при пожар или авария 

От 

02.11.20 г 

Срок 

постоянен 

Утвърдени със заповед № РД-

30/02.11.2020 г. 

Допълнене към Заповед № РД-

21/20.05.2019 г. 

30. Актуализиране на вътрешните 

правила за конституиране и 

работа на помощните органи 

(съвет и ЕК) към НСД 

02.11.20г. Утвърдено със заповед № РД-

34/02.11.2020 г. 

С тази заповед се изменя и допълва 

зап. № РД-53/16.11.2018 г. 
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31. Конкурс за разпределяне на 

свободни стаи 

 Утвърден със заповед № РД-

04/25.01.2021 г. 

Изменен  и допълнен със заповед № 

РД-08/ 04.02.2021 г. 

32. Стратегическа визия за 

развитието  на НСД – 2021/25 г. 

2021-25 г.  

Можем да констатираме, че през 2021 г. е постигната целта на 

системата за вътрешен контрол - да се гарантира икономично, ефективно и 

ефикасно изпълнение на дейностите на НСД, да се контролира 

финансовата дейност на   базата   на   информационната   система,   да   

се контролира управлението на собствеността, съхранението на 

документацията по дейността, реалната стойност на финансовите 

инвестиции, вземанията и задълженията и другите форми на стопанисване, 

свързани с публичните обекти. 

 През 2021 г. целите на НСД са постигнати чрез дейности, 

обезпечаващи: 

• Съответствие със законодателството, вътрешните актове 

и договори; 

• Надеждност и всеобхватност на финансовата и 

оперативната информация; 

• Извършване на правилни, етични, икономични, ефективни и 

ефикасни действия; 

• Опазване на активите и информацията в резултат на брак, 

злоупотреба, присвояване, грешки, измами и нередности; 

• Предотвратяване и разкриване на нарушения и грешки във 

функционирането на институцията; 

• Идентифициране, оценяване и управление на риска от 

управлението; 

• Ефективност, ефикасност и икономичност на дейностите; 

• Достоверност на финансово-счетоводната информация; 

• Осигуряване на своевременна и надеждна информация за 

ръководството на НСД, с оглед вземане на правилни  управленски 

решения. 

Директорът на НСД отговаря пряко  за осъществяване на 

финансовото управление и контрол във всички структури, програми, 

дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, 

добро финансово управление и прозрачност.  

През 2021 г. са трайно установени механизмите за наблюдение над 

елементите на контролната среда:  

1. Личната почтеност и професионална етика на персонала; 

2. Управленската философия и стил на работа; 
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3. Организационната структура, осигуряваща разделение на 

отговорностите, йерархичност и ясни правила, права, задължения и 

нива на докладване; 

4. Политиките и практиките по управление на човешките 

ресурси; 

5. Компетентността на персонала. 

Компетентността на персонала, за пример, се гарантира от 

дългогодишния опит на служителите и сътрудниците на НСД, 

характеризиращ се с висока степен на специализация. Хоризонталната 

координация като философия и стил на работата в НСД се обуславя и от 

факта, че функционирането на институцията се обезпечава от едва 4 щатни 

бройки (2 на половин щат) и 4 извънщатни сътрудници (наети на непълен 

работен ден).  

Справка за отговорните длъжностни лица в Националния студентски дом 

№

  

Длъжност Период 

 

Правно основание 

1. Директор  от 13.08.2018 г. чл.19, ал.4, т.4 и чл.19а, ал.1 от ЗА във 

връзка с ПМС № 65/05.04.1999 г. и чл.3, 

ал.2 от ПУД на НСД 

2. Гл. счетоводител от 02.06.2014 г.  Гр. договор 

3. Пом. счетоводител от 02.01.2020 г. Гр. договор 

4.  Домакин - изпълнител от 14.09.2006 г. чл.67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда 

5. Гл. специалист – 

координатор събития 

от 02.02.2004 г.  чл.67, ал.1, т.2 от КТ 

6. Гл. специалист – 

финансов контрольор 

от 10.02.2015 г. 

 

чл.67,ал.1,т.1 във връзка с чл.70, ал.1 и 

ал.2 т КТ 

7. Нещатен сътрудник – 

специалист „АОЧРДА” 

от 01.06.2010 г.  Гр. договор 

8. Нещатен сътрудник –

гардеробиер А.Ф.А. 

от 29.05.2017 г.  Гр. договор 

И през 2021 г. основните рискове в дейността на НСД останаха 

финансовите рискове породени този път от наложените 

противоепидемични мерки и забрани. Забеляза се солидарност, изразяваща 

се в оказана финансова подкрепа както от граждани – дарители, така и от 

страна на първостепенния разпоредител с бюджет за издръжката и 

обновяването на сградния фонд на НСД.  

От страна на МОН не бяха възприети никои от предлаганите назад 

във времето корекционни мерки по отношение на бюджетирането на НСД, 

които да гарантират минимизиране на финансовите рискове в бъдеще, 

свързани с прекомерната зависимост по отношение издръжката на НСД от 

постъпленията от наематели на обособени части от сградата на НСД.  

В по-широк смисъл, финансовите рискове се отнасят до финансовото 

управление и обхващат бюджета, ликвидността, инвестициите, финансови 

задължения, както и други рискове от финансов характер.  
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 Основните нефинансови рискове между които попадат оперативният 

риск, правният риск, договорният риск, рискът за репутацията и други, 

могат да се считат за поставени под контрол. 

През 2021 г. контролните дейности и контролите в НСД са: 

1. Превантивни контроли, които имат за цел предотвратяване 

появата на нежелано събитие, основаващи се на прогнозирането на 

потенциалния проблем преди неговата поява и предприемане на мерки за 

избягването му; 

2. Вътрешни контроли за разкриване, които имат за цел 

регистриране на възникналите проблеми и своевременно информиране на 

директора  за вземане на бързи коригиращи мерки; 

3. Вътрешни контроли за корекция – които имат за цел да се 

поправят последиците от настъпили нежелани събития. 

По отношение на упражнените превантивни контроли, основаващи 

се на прогнозирането на потенциалния проблем преди неговата поява и 

предприемане на мерки за избягването му, през 2021 г. директорът на НСД 

инициира и проведе работни срещи с представители на ръководството и 

експертния състав на МОН, с цел да бъдат обсъдени юридическите 

рискови около търговските спорове с фирма „6ато“ ЕООД, наследени от 

предходното ръководство на НСД, както и с цел да бъдат предприети 

проактивни мерки, насочени към неутрализирането на негативните 

последици в случай на настъпване на риска през първото или второто 

полугодие на 2022 г. 

Справка за водени съдебни дела от НСД за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2021 г. 

№ 

по 

ред 

Дело, 

номер и 

дата  

Страна по 

делото 

Актуално състояние 

/ съдебно решение 

Забележка 

1. Софийски 

градски 

съд, т.д. 

241/2020 г. 

, ТО, VI-16 

състав  

„6АТО” 

ЕООД 

срещу НСД 

Спечелено дело на 1-

ва инстанция 

- Решение № 

260585/18.12.2020 г. , 

постановено по т.д. 

241 по опис за 2020 г. 

на СГС, ТО, VI-16 с-в 

Производство по искова 

молба на „6АТО” ЕООД 

срещу НСД 

 

2. Софийски 

апелативен 

съд 

„6АТО” 

ЕООД 

срещу НСД 

Очаква се насрочване 

на 1-во заседание 

 

Апелативно производство по 

въззивна жалба от „6АТО” 

ЕООД срещу решение № 

260585/18.12.2020 г. 

3.  Софийски 

районен 

съд 

НСД срещу  

„6АТО” 

ЕООД 

Очаква се насрочване 

на 1-во заседание 

 

Производство по искова 

молба от НСД срещу 

„6АТО” ЕООД 

 



 

18 

www.studenthouse.bg 

II. ДЕЙНОСТИ 
 

 

АКЦЕНТИ В РАБОТАТА НА НСД 
 

Целите на Национален студентски дом (НСД) по отношение 

изпълнението на държавната политика в полза на студентите са за все по-

пълното удовлетворяване на техните потребности в извънучебно време - в 

областта на образованието, науката и културата, развивайки и подкрепяйки 

широк кръг от извънаудиторни форми на работа с тях с фокус върху 

програмен продукт / услуга № 6 „Поддържане на центрове за услуги за 

студентите към НСД“ по бюджетна програма „Студентско подпомагане“.  

През бюджетната 2021 г. се отчита изпълнение на заложените 

стратегически и оперативни цели за подпомагане, благодарение на 

продължаващото за поредна година разширяване на културната и 

обществена дейност на Национален студентски дом в съществуващи и 

нови пространства на сградата, които са били изоставени в предходни 

периоди, в т.ч. чрез изграждането на репетиционно студио „Любен Гройс“ 

в сутерена на сградата, откриването на нова студентска приемна в 

подпокривния ет. 5 и нов център за работа с млади учени на мястото на 

освободен от администрацията на НСД работен кабинет на ет. 4.  

2021 г. се нареди сред най-активните в организационно отношения 

години за Националния студентски дом от създаването му като държавна 

институция от системата на централната изпълнителна власт през 1999 г. 

до днес. Тази констатация почива на конкретни емпирични данни – над 

120 са официалните културни и образователни събития с обществен 

характер през годината. Тази цифра включва 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 2021 г. включва 122 събития при 123 в отчета за рекордната в 

това отношение 2020 г.  Към тази цифра следва да се добавят и десетките 

срещи, консултации, обучения от текущ характер, провеждани по 

инициатива на студентските организации с центрове за услуги към НСД, 

както и събитията, които същите организират извън сградата на НСД.  

Информацията за тези събития е достигнала до близо 200 000 души 

посредством основния канал за комуникация на Студентския дом в 

http://www.facebook.com/studenthouse.bg/events
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социалните мрежи. В това отношение 2021 г. бележи отстъпление с близо 

1/3 спрямо предходния период – нещо очаквано с оглед на трайно 

изместения обществен фокус в следствие на продължаващата втора година 

пандемия и свързаните с нея ограничения за участие в и присъствие на 

обществени събития.  

И все пак, на фона на напълно затворените академични зали и 

пространства на университетите в столицата, богатият събитиен календар 

на НСД през 2021 г. е безспорно постижение в полза на студентите. 
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В извадка могат да бъдат видени някои от най-важните акценти от списъка 

с реализирани събития в залите на НСД през 2021 г. 

 

TUE, 21 DEC 2021 

Сънища на Аза - Премиера /Doppelgänger Dreams 

Our World Theater/Театър Наш Свят – Национален студентски дом 

SAT, 18 DEC 2021 

Коледен фолклорин 

Grom Padina/Громъ Падина – Пл. Народно събрание, 10 

FRI, 17 DEC 2021 

(НЕ)ЖЕЛАНИТЕ 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 16 DEC 2021 

ВЕНЧАНИ ЗА НЕБЕСАТА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

WED, 15 DEC 2021 

Сцени на разсъмване 

Emergency Theater – Национален студентски дом 

MON, 13 DEC 2021 

Хиляда и една нощ - режисьор Ованес Торосян 

https://www.facebook.com/events/889649634909843/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/980104055904773/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/618444466015594/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2795639380728932/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1329477344139567/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/938336430081417/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Хиляда и една нощ – Национален студентски дом 

WED, 8 DEC 2021 

Премиера на "Домът и Университетът. Споделени истории от Царство България" 

Hristian Daskalov – Национален студентски дом 

WED, 8 DEC 2021 

Премиера на "Домът и Университетът. Споделени истории от Царство България" 

Национален студентски дом – Национален студентски дом 

MON, 6 DEC 2021 

Тази стая не съществува: ПРЕМИЕРА 

Mila Lyutskanova – Национален студентски дом 

SAT, 4 DEC 2021 

Виртуален салон за студентска фотография и видеография 2021 

Стилиян Стойков – Online event 

MON, 29 NOV 2021 

БАЛКОНЪТ НА КОЛЯДА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

SUN, 28 NOV 2021 

РЕАНИМАЦИЯ - ЖИВОТ (НА)НОВО 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

FRI, 26 NOV 2021 

(НЕ)ЖЕЛАНИТЕ 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 25 NOV 2021 

ДевиРа, Ветрове, Реджеп, Емрах и Ая в концерт! 

WinDoo / Основно Ветрове – Национален студентски дом 

MON, 22 NOV 2021 

Г-ца АННА - ПОСЛЕДНО ЗА ГОДИНАТА 

Катарзис - театрален сериал. Catharsis - theatrical sequel – Национален студентски дом 

SUN, 21 NOV 2021 

ВЕНЧАНИ ЗА НЕБЕСАТА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

https://www.facebook.com/events/1171406959934300/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1092022321338368/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/285178240185999/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/606298097188116/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/324621975734072/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/595520844989751/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/255867273229577/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/585847722835359/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/324852116134023/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3034048316866712/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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SUN, 21 NOV 2021 

Виртуален салон за студентска фотография и видеография 2021 

Стилиян Стойков – Online event 

FRI, 19 NOV 2021 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ - театрален сериал 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

TUE, 16 NOV 2021 

'Сценарият Си Ти' Интерактивен театър с историите на публиката 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

SUN, 14 NOV 2021 

ТРИ... спектакъл за търсенето 

ТРИ - спектакъл за търсенето – Национален студентски дом 

SAT, 13 NOV 2021 

СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ (премиера) 

Emergency Theater – Национален студентски дом 

WED, 10 NOV 2021 

Мириам Енгел | Уъркшоп съвременен танц 

ACT Фестивал за свободен театър / ACT Independent Theatre Festival  

SUN, 7 NOV 2021 

FOLKLORE IN THE POCKET | ПРЕДСТАВЯНЕ, КОНЦЕРТИ И МУЗИКАЛНИ РАБОТИЛНИЦИ  

Koncerti.bg – Национален студентски дом 

SUN, 7 NOV 2021 

Виртуален салон за студентска фотография и видеография 2021 

Стилиян Стойков – Online event 

SAT, 6 NOV 2021 

ВЕЧЕР НА МИНИАТЮРИТЕ — Showcase#5 | ATOM Театър 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

SAT, 30 OCT 2021 

Завръщането на ретро дизайна, старите обективи и несъвършената фотография - онлайн  

Computer Space - international computer art forum – Online event 

SAT, 30 OCT 2021 

https://www.facebook.com/events/611148666689625/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/580105689877176/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4835222853156414/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/255249449956667/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/658804341775305/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2939291503048445/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/211585947660922/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/412105857245021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/838202317025603/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/569310137518300/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Нови тенденции в графичния дизайн - онлайн семинар 

Computer Space - international computer art forum – Online event 

SAT, 30 OCT 2021 

Computer Space - изложби 

Computer Space - international computer art forum – SCAS / СОКИ 

FRI, 29 OCT 2021 

Motion Capture технологии за 3D анимация, WorldWide FX - онлайн семинар 

Computer Space - international computer art forum – Online event 

THU, 28 OCT 2021 

Криптовалути и NFT - онлайн семинар 

Computer Space - international computer art forum – Online event 

THU, 28 OCT 2021 

Мултимедийно шоу и обявяване на победителите от конкурсната част 

Computer Space - international computer art forum – SCAS / СОКИ 

THU, 28 OCT 2021 

Computer Space events 

Computer Space - international computer art forum – SCAS / СОКИ 

TUE, 26 OCT 2021 

'Сценарият Си Ти' Интерактивен театър с историите на публиката 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

SUN, 24 OCT 2021 

Фестивал-лаборатория NEDRAma international 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

SAT, 23 OCT 2021 

БАЛКОНЪТ НА КОЛЯДА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

FRI, 22 OCT 2021 

РЕАНИМАЦИЯ - ЖИВОТ (НА)НОВО 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 21 OCT 2021 

ЗЛАТНА РИБКА - VOX POPULI 

https://www.facebook.com/events/596580824811931/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/242719807877706/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2958766824389466/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1043409339747246/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1544462659245706/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/557918321936761/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/451735626200782/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/116569320686346/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/623550669020159/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/905306653724229/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/293586595940880/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Театър Реплика – Национален студентски дом 

WED, 20 OCT 2021 

АТЕЛИЕ ЗА ДРАМАТУРГИЧНО ПИСАНЕ 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

TUE, 19 OCT 2021 

Г-ца АННА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

MON, 18 OCT 2021 

КЛОПКА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

SUN, 17 OCT 2021 

INVENT/(-)RY 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

SUN, 17 OCT 2021 

РОДЕНИ ОТ ОГЪНЯ 

Родени от огъня :: Born of fire – Дом на киното / Dom na kinoto 

SAT, 16 OCT 2021 

(НЕ)ЖЕЛАНИТЕ 

Л. С. – Национален студентски дом 

SAT, 16 OCT 2021 

ВЕНЧАНИ ЗА НЕБЕСАТА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 14 OCT 2021 

Еразъм - пътуването на живота ти Vol.3 

Erasmus Student Network Bulgaria – Национален студентски дом 

SUN, 10 OCT 2021 

Ритуали на Душата - София 

Dance BG – Национален студентски дом 

FRI, 8 OCT 2021 

Сбирка на фото и видео клуб към Национален студентски дом 

Стилиян Стойков – Национален студентски дом 

https://www.facebook.com/events/375538884273260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/588337618953602/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/394560408954862/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1779990285521705/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/397040215127905/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1475608566131132/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/408727754195260/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/589241555452902/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/439806667470763/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/544348740158657/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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THU, 7 OCT 2021 

Прием на нови танцьори в Академичен фолклорен ансамбъл "Иван Тодоров" 

Академичен Фолклорен Ансамбъл "Иван Тодоров" – Национален студентски дом 

THU, 7 OCT 2021 

Г-ца Анна - театрално представление 

Катарзис - театрален сериал. Catharsis - theatrical sequel – Национален студентски дом 

SUN, 3 OCT 2021 

Folklore in the pocket | Pre-event 

Koncerti.bg – Национален студентски дом 

SAT, 2 OCT 2021 

ВЕЧЕР НА МИНИАТЮРИТЕ — Showcase#4 | ATOM Театър 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

FRI, 1 OCT 2021 

ПРЕМИЕРА - Хиляда и една нощ 

Хиляда и една нощ – Национален студентски дом 

FRI, 1 OCT 2021 

Сбирка на Фото и Видео Клуб към Национален Студентски Дом 

Стилиян Стойков – Национален студентски дом 

WED, 22 SEP 2021 

BRA | Български Рейв Архив 

Bulgarian Rave Archive – Национален студентски дом 

TUE, 21 SEP 2021 

"ЗА ПТИЦИТЕ И ХОРАТА" Социален Плейбек Театър 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

TUE, 21 SEP 2021 

Разкази на тялото I творческа работилница 

Чернови – Национален студентски дом 

SUN, 19 SEP 2021 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ (театрален сериал) - ПРЕМИЕРА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 16 SEP 2021 

https://www.facebook.com/events/521263592309475/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/713934779476329/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1239250879918036/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/557886118883249/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/313546577209750/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/161809656110857/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/305140098035021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1198528883955783/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/360314895585247/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3034601870116981/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Представяне на "Българският литературен модернизъм - една колекция на Росен Петков" 

Българският литературен модернизъм - една колекция на Росен Петков 

THU, 9 SEP 2021 

OPEN CALL#4 — АТОМ Театър "Вечер на Миниатюрите" 

ATOM THEATRE – Online event 

MON, 6 SEP 2021 

SHOWCASE | ATOM CHOREOGRAPHIC SERIES#5 

ATOM Choreographic Series – Подлез Софийски Университет "Св. Климент Охридски“ 

FRI, 6 AUG 2021 

ХаХаХа на Покрива **06.08.** 

HaHaHa Impro Theatre – Национален студентски дом 

SAT, 24 JUL 2021 

180° - laboratory for innovative art 2021 

180 Degrees Festival and Laboratory for innovative Art Sofia  

FRI, 23 JUL 2021 

OPEN SPACE: A Creative Event By International Students 

thebtsgroup – Национален студентски дом 

TUE, 13 JUL 2021 

Нови тенденции в кариерното консултиране 

Нови тенденции в кариерното консултиране – Национален студентски дом 

FRI, 2 JUL 2021 

AMBIENT FOLKLORE & Шентов, Луканов, Симитчиев на покрива на Студентския дом 

Alarma Punk Jazz – Национален студентски дом 

MON, 28 JUN 2021 

„Репетиция от грешки“ по Уилям Шекспир в НСД 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

SAT, 26 JUN 2021 

Вечер на Миниатюрите — Showcase#3 | АТОМ Театър 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

WED, 23 JUN 2021 

ПРЕМИЕРА: Книгата "Клеймото на гения" 

https://www.facebook.com/events/1181374189041755/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/859162651377324/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/431962094912931/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/172811291567588/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/173547351387224/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/886991011886665/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/834260767482982/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1386853438374510/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/249595493606213/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/944375446364973/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/388935489227497/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Dimiter Mandradjiev – Национален студентски дом 

SUN, 20 JUN 2021 

Семинар на тема Гражданско образование и предприемачество 

Асоциация за Международно Обществено Развитие - АМОР – Национален студентски дом 

SUN, 20 JUN 2021 

Косе Босе - представяне на албум в София 

KoseBose – Национален студентски дом 

SAT, 19 JUN 2021 

NOISE LINGUISTIX - концертна премиeра на покрива (издание НОЩ - от 21:00ч.) 

Alarma Punk Jazz – Национален студентски дом 

SAT, 19 JUN 2021 

NOISE LINGUISTIX - концертна премиeра на покрива (издание ДЕН - от 19:30ч.) 

Alarma Punk Jazz – Национален студентски дом 

THU, 17 JUN 2021 

Common Peoplе 

Common People – Национален студентски дом 

WED, 16 JUN 2021 

"ЗА ПТИЦИТЕ И ХОРАТА" Социален Плейбек Театър 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

SAT, 12 JUN 2021 

ЗАЕДНО СРЕЩУ АЛЦХАЙМЕР 

Театрална Компания МОМО / Theatre Company MOMO – Национален студентски дом 

THU, 10 JUN 2021 

Представяне на книгата с кратки есета „ЗАБРАВЕНАТА МАЯ" от Калин Михайлов. 

Асоциация ,,Емпирей" – зала “Галерия” на Националния студентски дом 

THU, 10 JUN 2021 

ХОДЕНЕ ПО КРЪЧМИТЕ 

Театър Реплика 

TUE, 8 JUN 2021 

Интерактивна изложба „Можем ли да бъдем сериозни хора“ 

Национален студентски дом – Национален студентски дом 

https://www.facebook.com/events/577043326613922/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/511885383571294/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/520332129005435/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/223643596003459/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/832068801003610/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2892437714402211/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/956944071721018/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/343374900705822/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1422822048085474/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/506900727222126/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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SUN, 30 MAY 2021 

Г-ца Анна - ПРЕМИЕРА в Национален студентски дом 

Катарзис - театрален сериал. Catharsis - theatrical sequel – Национален студентски дом 

SAT, 29 MAY 2021 

Вечер на Миниатюрите — Showcase#2 | АТОМ Театър 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

FRI, 28 MAY 2021 

Назови ме с моето име 

Назови ме с моето име – Национален студентски дом 

FRI, 28 MAY 2021 

Конференция "Дигитална медийна грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие" 

SCAS / СОКИ – Национален студентски дом 

THU, 27 MAY 2021 

СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТРАХОТНИ НЕЩА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

THU, 27 MAY 2021 

Go-Do-t в Национален студентски дом 

Go-Do-t – Национален студентски дом 

WED, 26 MAY 2021 

СЦЕНИ НА РАЗСЪМВАНЕ (предпремиера) 

Emergency Theater – Национален студентски дом 

MON, 24 MAY 2021 

Шам, Кос и Мал - Празничен концерт 

KoseBose – Национален студентски дом 

SUN, 23 MAY 2021 

ХОДЕНЕ ПО КРЪЧМИТЕ - ПРЕМИЕРА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

FRI, 21 MAY 2021 

„Чайка, Чайки... Чайката“ по пиеса на А. П. Чехов 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

TUE, 18 MAY 2021 

https://www.facebook.com/events/802674583713258/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/289695242859368/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/110635401088043/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/275372900981387/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/313117500305723/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/370703041035652/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/4028209530597178/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/941792356657066/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/924027595021127/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/775266113356984/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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"ЗА ПТИЦИТЕ И ХОРАТА" Социален Плейбек Театър 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

SUN, 16 MAY 2021 

"Дуенде - Земята майка" - ПРЕМИЕРА 

Дуенде - Земята майка – Национален студентски дом 

FRI, 14 MAY 2021 

ЗАЕДНО СРЕЩУ АЛЦХАЙМЕР - ПРЕМИЕРИ 

Театрална Компания МОМО / Theatre Company MOMO – Национален студентски дом 

WED, 12 MAY 2021 

„НИЕ, ГЕРАЦИТЕ“ ПО ЕЛИН ПЕЛИН В НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

MON, 10 MAY 2021 

Common People - премиера 

Common People – Национален студентски дом 

THU, 29 APR 2021 

Go-Do-t в Национален студентски дом 

Go-Do-t – Национален студентски дом 

THU, 29 APR 2021 

Великденски Базар Капана 

NMC21 - Nordic Metal Cruise – Online event 

WED, 28 APR 2021 

МЕЧТАТА НА НАТАША / СОФИЯ 

Драматичен театър - Габрово / Drama Theatre - Gabrovo – Национален студентски дом 

MON, 26 APR 2021 

Срещи с архитектурния модернизъм: Национален студентски дом (ПРЕМИЕРА) 

Mono Collective – Online event 

SUN, 25 APR 2021 

ПРЕМИЕРА! "Списък на всички страхотни неща" - SOLD OUT 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

FRI, 23 APR 2021 

"ЗА ПТИЦИТЕ И ХОРАТА" Социален Плейбек Театър 

https://www.facebook.com/events/299713595055006/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/454852712414135/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/127319729389509/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2100795426885840/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3981820978533848/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/237530487963834/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1617610265105583/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/464720654772009/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/505746187454700/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1158114081280975/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/240620697758510/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

THU, 22 APR 2021 

Вечер на Миниатюрите — Showcase#1 | АТОМ Театър 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

WED, 21 APR 2021 

„НИЕ, ГЕРАЦИТЕ“ ПО ЕЛИН ПЕЛИН В НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

SAT, 17 APR 2021 

ЛОШИ ДЕЦА 

Театър Реплика – Национален студентски дом 

MON, 12 APR 2021 

Видение - авторски пърформанс от Съпромат и Цвета Дойчева 

Съпромат – Национален студентски дом 

SAT, 10 APR 2021 

Куклен спектакъл "Роден под щастлива звезда" 

Приключения с кораб – Национален студентски дом 

MON, 29 MAR 2021 

„Чайка, Чайки... Чайката“ по пиеса на А. П. Чехов - ONLINE 

Университетски театър НБУ 

SAT, 27 MAR 2021 

ОТМЕНЕНО за месец април! Видение - авторски пърформанс от Съпромат и Цвета Дойчева 

Съпромат – Национален студентски дом 

SAT, 20 MAR 2021 

Друг човек 

Margarita Kostova – Национален студентски дом 

WED, 17 MAR 2021 

Конференция: Студенти помагат на студенти - образование за млади хора с увреждания 

Erasmus Student Network Bulgaria – Online event 

SAT, 27 FEB 2021 

За птиците и хората - социален плейбек театър 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

https://www.facebook.com/events/179497994005288/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/197327638586102/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/888114202028830/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/473159437162133/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/338108460958202/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3722617847807338/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/248563583526947/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/920505108701022/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/782798555982295/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/234607174994911/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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THU, 25 FEB 2021 

Защо да отида на Еразъм+ Обмен? 

ESN UNWE – Online event 

WED, 24 FEB 2021 

„НИЕ, ГЕРАЦИТЕ“ ПО ЕЛИН ПЕЛИН В НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

SAT, 20 FEB 2021 

T i L T 

ATOM THEATRE – Национален студентски дом 

FRI, 5 FEB 2021 

Acro yoga jam Friday 

Jivko Petiov – Национален студентски дом 

THU, 4 FEB 2021 

Go-Do-t | ПРЕМИЕРА 

Go-Do-t – Национален студентски дом 

WED, 3 FEB 2021 

Rhythm Is Unity IS BACK AGAIN !!! ( кръжоци по перкусии ) 

Percussion Workshop with Piero, Buny and Jorkata – Национален студентски дом 

FRI, 29 JAN 2021 

„Сън в лятна нощ” по Уилям Шекспир в Национален студентски дом 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

TUE, 26 JAN 2021 

За птиците и хората - социален плейбек театър 

Playback Theatre "Storycatchers" – Национален студентски дом 

MON, 25 JAN 2021 

Премиера на спектакъл: „Чайка, Чайки... Чайката“ по пиеса на А. П. Чехов 

Университетски театър НБУ – Университетски театър НБУ 

WED, 13 JAN 2021 

Танцов спектакъл „Втора кожа” в Национален студентски дом 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

WED, 13 JAN 2021 

„НИЕ, ГЕРАЦИТЕ“ ПО ЕЛИН ПЕЛИН В НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 

Университетски театър НБУ – Национален студентски дом 

https://www.facebook.com/events/828983140984940/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/704883993720839/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3865769410170029/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/437108234389559/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/775792346349654/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/160306505678623/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1100925743687346/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/839775786600401/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/253725966101718/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/209198060829904/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3741823539211608/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
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ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА 
 

През 2021 г. „Международен център за програми и проекти в областта на 

образованието, науката и културата” (Център, учреден от ННЕК-ЮНЕСКО и 

МОН) преподписа своя договор с НСД и продължи успешно дейността си, 

съобразно сключения договор с НСД и утвърдената годишна програма, въпреки 

множество мероприятия, които бяха отменени заради извънредното положение. 

 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 и nnek-unesco.org. 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, който пот 

настоящата 2022 ще бъде достъпен и в електронен вариант.  

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 2021 г. в рамките на международния център продължи и 

изпълнението на Националния студентски проект  „Приятели на българските 

съкровища“, в който се включиха 32 студенти от висшите учебни заведения, 

организирани в  експедиции за дигитализация на местното културно наследство 

в 5 общини в България.  

 Реализирани бяха и 4 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 
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част от дейностите по изготвяне на Национална стратегия за опазване и 

популяризиране на културни обекти на България в Света.  

Проведени бяха и 3 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“. Като през настоящата 2022 година 

предстои да се реализират и множество културни мероприятия между двете 

страни – СРМ и България. 

 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 

2022-а година предстои провеждането на още 2 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, в т.ч. три публични семинара на теми: 

-  „Траките и виното“  с участници проф. Николай Овчаров, проф. Валерия 

Фол, акад. Васил Гюзелев; 

- „Местното културно наследство, част 2-ра – 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 формат; 

- „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“, в която 

ННЕК-ЮНЕСКО е партньор вече 4-та година. 

Изпълнени са и 7 национални и 4 международни проекта – всички 

свързани с повишаване на качеството на образованието, използването на КИН за 

развитие на местните общности и др. Подписани са и 4 договора за 

сътрудничество с 4 професионални гимназии в страната. 
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТСКОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Националното представителство на студентските съвети работи през 

2021 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 най-добрите 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. През 2021 

г. директорът на НСД взе участие в събитието с лекция на тема „130 

години студентско представителство – история на студентското 

самоуправление в България“. 
 

 Национални и институционални срещи - въпреки 

предизвикателствата с COVID-19, през 2021 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 със студенти и трети страни - партньори 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 второто полугодие на 2021 г. започна работа и 

новоразкритата „Студентска приемна“ в новите помещения към Центъра 

на НПСС на ет. 5 в сградата на НСД. 
 

През декември 2021 г. бе взето решение през февруари 2022 г. за 

втори път в историята на НПСС и НСД, Националното представителство 

на студентските съвети да проведе своето присъствено Общо събрание в 

залите на Националния студентски дом и да избра своето ръководство за 

мандат 2022 – 2023 г. в Камерна зала на НСД. 
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

Ресурсният център за кариерно консултиране и професионално 

развитие  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 2021 са участвали над 2500 

студента. Прилага се отчет за изпълнението им по месеци. 

м. януари 

1. Подготовка на проекти. Провеждане на онлайн обсъждания; 

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. Обновяване и поддържане на сървъри, бази-данни, сайтове и LMS 

системи. (целогодишна дейност). 

6. Разработка и пилотиране на обучителни материали (LMS, игрови 

матирали и др.) по международен проект DigiAI по Еразъм+;  

м. февруари-март 

7. Обновяване на материали за консултанти в студентски 

информационни центрове и центрове за професионална реализация 

на студенти. 



 

36 

www.studenthouse.bg 

8. Подготовка на уоркшоп за изкуствения интелект в кариерното 

ориентиране, изкуствения интелект и търсене на информация; 

9. Онлайн обучителни семинари за новите професии, тенденциите на 

пазара на труда и др.  

10. Пилотиране на обучителни материали (LMS, игрови матерали и др.) 

по международен проект по програма Еразъм+ за дигитализация на 

неформалното учене при младежките обмени. Материалите са 

разработени с участие на експерти на СОКИ и Центъра; 

м. април-юли 

11. Организиране на международна конференция "Дигитална медийна 

грамотност, изкуствен интелект и кариерно развитие на младите 

хора". Конференцията се проведе в Национален студентски дом на 

28.05 и беше ориентирана към кариерни консултанти и младежки 

работници в студентски и младежки кариерни центрове. 

Международната конференция беше открита от проф. Генка 

Петрова-Ташкова – Заместник-министър на образованието и науката, 

Михаил Балабанова – Изпълнителен директор на Център за развитие 

на човешките ресурси (ЦРЧР), изпълнителна агенция на програма 

Еразъм+ в България, Христиан Даскалов – Директор на Национален 

студентски дом и Росен Петков- председател на SCAS / СОКИ.    
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12. Пето издание на семинара „Нови тенденции в кариерното 

консултиране”. Събитието събра на 13.07 представители на водещи 

студентски кариерни центрове и специализирани организации, които 

представиха новите технологии и инструменти в сферата на 

кариерното консултиране. Участниците в събитието бяха 

приветствани лично от проф. Генка Петрова - Зам.-министър на 

образованието и науката, Генчо Керезов – Зам.-кмет на Столична 

община, д-р Христиан Даскалов – Директор на Национален 

студентски дом и Росен Петков- председател на SCAS / СОКИ.  

Повече информация на интернет адрес: 

https://www.facebook.com/newtendenciesincareerconsulting 

13. 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; 

14. Посещения на региони с младежи в неравностойно положение и 

представяне на новите професии на пазара на труда и възможностите 

за търсене на работа; 

15. Развитие на хъб за дигитализация на младежки дейности в 

помещение 409- преоборудване на техника и софтуер. 

16. Обсъждане и структуриране на информация полезна за 

чуждестранни студенти, с оглед развитие на хъба в помещение 409. 

м. август-ноември 

17. Превод, адаптация и разпространение на материали за ролята на 

изкуствения интелект в кариерното ориентиране;  

18. Съвместни обучителни семинари с партньорски студентски кариерни 

центрове от университети по теми свързани с модернизацията на 

кариерното ориентиране- самоориентиране и съвременна медийна 

грамотност. 

м. декември 

19. 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 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 2021 са участвали над 2200 

студенти. Планираните дейности са осъществени, съобразно месечното 

разписание, посочено по-долу в отчета. 

м. януари 

1. Обновяване на техника; 

2. Подготовка на проекти и събития; 

3. Консултации на студенти в областта на компютърните изкуства и 

съвременни медии (целогодишна дейност); 

4. 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); 

5. Работа по разработване на обучителни материали за младежки 

кариерни консултанти и педагогически съветници (LMS, игрови 

матирали и др.) по международен проект DigiAI по Еразъм+; 

6. 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); 

м. февруари-март 

7. Разработка и пилотиране на обучителни материали и LMS за 

дигитализация на младежката работа, международен проект по 

Еразъм+; 

8. Пилотиране и „полиране” на обучителни материали (LMS, игрови 

материали и др.) по международен проект по програма Еразъм+ за 

дигитализация на неформалното учене при младежките обмени. 

Материалите са разработени с участие на експерти на СОКИ и 

Центъра; 
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9. Участие в онлайн конференция и подготовка на обучителни 

материали за включващо обучение с използване на съвременни 

медии; 

10. Стартиране на подготовката на традиционния международен 

фестивал за компютърни изкуства „Компютърно пространство” (33-

то издание), computerspace.org. Стартиране на конкурсната част и 

набирането на проекти. Обновяване на сайта и базата-данни за 33-то 

издание;  

11. Имплементиране на разработени интерактивни обучителни 

материали за оценка за въздействието на младежката работа 

(неформалното учене и работа извън училище и университет). 

Пилотни обучения с LMS и игрови инструменти; 

м. април-юли 

12. Разработване и издаване на дигитален вариант на международно 

списание, подготвяно от младежи за възрастни и LMS разработвана 

от студенти за възрастни, по проект на Еразъм+; 

13. Обновяване на онлайн образователни приложения, използвани за 

младежки обмени и обучения, разработвани по съвместни проекти с 

други центрове; 

14. 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; 

15. Посещение на региони с младежи в неравностойно положение и 

представяне на новите професии в областта на компютърните 

технологии и дигитални изкуства; 

16. 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; 

м. септември-ноември 

17. Заключителен етап на международен форум за компютърни изкуства 

„Компютърно пространство” (33-то издание), computerspace.org, 28-

30 октомври . Форумът има конкурсна и фестивална част и е най-

голямото и най-старо събитие за компютърни изкуства и съвременни 

медии в Югоизточна Европа;  Програмата включваше 6 изложби, 6 

семинари, демонстрации, онлайн излъчване на семинарите, 

Церемония по награждаване на победителите и други събития. В 

рамките на Computer Space имаше над 15 под-събития. Повече за 

събитието на computerspace.org. 
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18. Поддръжка и актуализиране на сайтове/портали с методологични 

материали за консултанти; 

19. Поддръжка и актуализиране на приложения и бази-данни за оценка 

на медийната грамотност и дигиталните умения на младежи; 

20. 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); 

м. декември 

21. Дискутиране на бъдещи планове за проекти и дейности. Поддръжка 

и актуализиране на сайтове и бази данни. Обновяване на софтуер и 

техника; 

22. Срещи се партньорски центрове и разработване на проекти. 
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РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С БЪЛГАРСКИТЕ 

ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА 

 

През 2021 г. се състоя тържественото освещаване на Ресурсния 

център, създаден в НСД през 2020 г. под управлението на Асоциацията на 

българските училища в чужбина – А.Б.У.Ч.  Освещаването извърши 

Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският 

митрополит Антоний, заедно с Негово Преосвещенство Белоградчишкия 

епископ Поликарп и Негово Преподобие йеродякон Поликарп.  

 

Сред останалите присъстващи на освещаването бяха: Проф. д.п.н. 

Румяна Танкова – зам.-ректор на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски”, която дари на АБУЧ външен хард диск, с пожелание да го 

изпълним с фотоси от бъдещата ни дейност; Д-р Полина Спирова – главен 

асистент в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”; Д-р 

Христиан Даскалов – директор на Националния студентски дом; Г-н 

Мариян Ников – секретар на Националното представителство на 

студентските съвети, който дари на АБУЧ икона на Богородица елеуса; Г-н 

Вадим Рошманов – председател на Асоциацията на младите учени в 

България; Членовете на УС на АБУЧ: г-жа Петя Цанева – зам.-

председател, г-жа Снежина Мечева – говорител, г-жа Боянка Иванова, доц. 

д-р Адриана Любенова, г-жа Филка Ананиева. 
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Работата в Центъра протича основно дистанционно, както поради 

специфичната епидемична ситуация през 2021 г., така и поради факта, че 

екипът на АБУЧ, който работи с младите българи зад граница, е съставен 

предимно от доброволци от съответните общности по места. Макар и 

дистанционно, Центърът подпомага младите българи отвъд границите на 

страната да се ориентират по-добре по отношение на възможностите за 

продължаване на образованието и развитието си у нас.  

Ето и някои от основните инициативи на АБУЧ, осъществени през 

годината и подпомогнати логистично посредством центъра за студентски и 

кандидат-студентски услуги в сградата на НСД: 

26.02.2021г. По инициатива на УС на АБУЧ и след няколкогодишни 

настоявания да се проведе обучение за ръководители и директори на 

училища в чужбина, такава с проведе от МОН на 26 февруари 2021 г. 

Присъстваха 184 ръководители на училища. Поставиха се много въпроси 

за обсъждане и се дефинира от МОН, че ще провеждат проверовъчни 

тестове през май за учениците от 1 до 7 клас. Това предизвика дебат, който 

продължи на две последващи срещи – на 9 и 12 март 2021 г.  

9.03.2021 г. "Работна онлайн среща - БНУ в чужбина - проект на НП 

„Роден език и култура зад граница“ – 2021" във виртуална зала 

"Образование на българите зад граница и училищна мрежа". От името на 

АБУЧ бяха поставени редица предложения по отделните 4 модула в 

програмата с акцент върху предвидените тестове за оценка на знанията, 

които трябва да се съгласуват с преподавателите от чужбина и да се обучат 

в тях учениците, а самото тестуване да се отложи за есента през новата 

2021-2021 учебна година.  

12.03. 2021 г. Втора работна онлайн среща - БНУ в чужбина - проект 

на НП „Роден език и култура зад граница“ – 2021" във виртуална зала 

"Образование на българите зад граница и училищна мрежа" (повторение на 

темите от срещата на 9.03.2021 г) . 

21.03.2021 г. „Българското висше образование – достъпно, 

конкурентно и перспективно. Изберете да учите в България.“ Онлайн 

информационна кампания за българското висше образование от 11 до 18 

часа българско време, Във връзка с приемането на студенти, докторанти и 

специализанти  за учебната 2021 - 2022 година Министерството на 

образованието и науката, Асоциацията на българските училища в чужбина 

(АБУЧ) и БУ “Родна стряха“ Кипър, за първи път организират 

провеждането на онлайн информационна кампания за популяризиране на 

българското висше образование.  
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Тази онлайн среща с български университети се организира с цел да 

даде изчерпателна информация за специалностите, които  се предлагат, 

основните документи, които са необходими при кандидатстване за 

бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и да се запознаете 

с възможностите, които предлагат ВУ във връзка с подаването на 

документи за кандидатстване от чужбина. За участие в събитието са 

поканени учители, ученици и родители от българските неделни училища, 

както и всички лица от българска народност или българи, които живеят 

извън пределите на България.  

24.04.2021 - Втора информационна кампания за популяризиране на 

българското висше образование и  приема на студенти, докторанти и 

специализанти  за учебната 2021 - 2022  година, организирана от МОН, 

Българското посолство в Кипър, АБУЧ и БУ „Родна стряха” в Кипър. 

14.06.2021 г. Среща на представители на УС на АБУЧ с Кирило-

Методиевския научен център към БАН и подписване на договор за 

сътрудничество. 

29.07.2021 г. Среща с Мирослав Цеков, съветник в Министерството 

на младежта и спорта, в зала "Галерия" на Националния студентски дом. 

Срещата е по проекта “Y-FED:Europe is what we make of it”. Темата е 

проекта за нов закон за младежта, по който в момента тече дискусия. 

Присъства като представител на УС на АБУЧ – г-жа Таша Малешкова. 

Добра презентация на тема ”Закон за младежта и спорта”, изнесена от 

съветник към Министерството на младежта и спорта при служебното 

Правителство на Р. България. 

7.10.2021 г. – Среща на УС на АБУЧ с дирекция ОБГУМ в МОН: 

обсъждане на важни въпроси, свързани с учебниците, програмите, 

транспорта, субсидиите, ПМС103, ангажимента на лекторите към БНУ, 

проблемите с РУО, признаване на английските изпити за средно 

образование при кандидатстване в България, забавянето на издавани 

дипломи в Испания, което възпрепятства кандидатстването в български 

ВУЗ и др.  

1.11.2021 г. Участие на д-р Ирина Владикова, председател на АБУЧ, 

във Форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, 

организирано от Института за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“ при Българската академия на науките.. 
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ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО  

РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

През 2020 г. Центърът, управляван от Българския студентски съюз, 

отчете следните основни резултати: 

 Бяха открити 10 вътрешни и 5  външни клона на 

организацията. Поради финансови причини, свързани с 

ограниченията от пандемията, част от тях бяха реорганизирани 

през течение на календарната година.  

 Към БСС се присъединиха 72 нови членове, както и бяха 

отписани 15 стари. Всички членове разполагаха с постоянен 

достъп до базата на Центъра за подготовка на своята 

организационна дейност и проекти. 

 БСС поддържа постоянен контакт с институциите в Република 

България, както и в страни от ЕС и трети държави. 

 Подписани бяха 24 меморандума / споразумения за 

сътрудничество в областта на висшето образование и 

младежката дейност. 

 Проектът на БСС за БСРТ (Българско Студентско Радио и 

Телевизия) бе засегнат от финансови ограничения, свързани с 

ефектите от пандемията, в следствие на което бе взето  

решение за вливане на ресурсите в медийни публикации и 

изяви директно през социалните канали на БСС. 

 С решение 127/05.04.2021г. на УС на БСС, се взе решение за 

поръчка на сайт на Центъра и организацията, който е в процес 

на изработка. 

 Бяха договорени редица намаления за български студенти в 

страната и в чужбина. 
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ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И 

ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ - АМУ 

 

В началото на м. юни 2021 г. Асоциацията на младите учени - АМУ 

подписа договор с НСД за разкриване на Център на организацията, който 

да функционира като ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ (ЦИНИПД).  

Центърът прие свои вътрешни правила и утвърди своята структура. 

Незабавно се пристъпи към популяризиране на инициативата сред 

академичната общност и гражданския сектор: 

 На 24.06.21 се проведе участие на ръководителя на ЦИНИПД в 

студиото на "Денят ON AIR“: 

https://www.dnes.bg/obrazovanie/2021/06/24/vryzkata-mejdu-nauka-

dyrjava-i-biznesa-stabilna-li-e.494859; 

 На 21.06.21 излезе Нов #ВидеоПодкаст насочен към темата за 

функционирането на ЦИНИПД с участието на Вадим Рошманов, 

ръководител на Центъра и Иван Станков, зам. ръководител на 

Центъра: https://www.youtube.com/watch?v=pL188O0vMxo;  

 На 27.07.21 ръководителят на ЦИНИПД участва в предаването 

Business daily с Димитър Вучев коментирахме темите: 

https://www.tvevropa.com/2021/07/da-zasilim-vrazkata-nauka-biznes;   

 Платформата на гражданското общество бе на гости на територията 

на Национален студентски дом, в ЦИНИПД. Беше записан видео-

подкаст и се разказа за това ново пространство, където ще се срещат 

студенти, млади учени, иноватори, предприемачи, за да обменят 

своите идеи, научни новости, да развиват своите умения, да създават 

и обогатяват своята проектна култура и изграждат мрежа от 

приятели и партньори помежду си: 

https://www.youtube.com/watch?v=odxLWdGwmr0.  

По-долу е представен неизчерпателен списък с инициативи, 

включени в програмата на Центъра за първите 6 месеца от неговото 

функциониране: 

- На 16.06.21 сдружение АМУ беше на гости на София Тех Парк на 

събрание на клубовете по интереси. Също така беше изразено 

желание и готовност Асоциацията да инициира създаване на клуб 

на "Младия учен" към Sofia Tech Park. 
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- На 29.06.21 ЦИНИПД подписа споразумение за стратегическо 

сътрудничество със CYBER 360" Ltd - структура, която е водеща в 

дейностите свързани с одит и оценка на сигурността на мрежи и 

системи, предоставяне на цялостни софтуерни и хардуерни 

решения за киберсигурност и защита на данни. В рамките на 

партньорството се проведе широка дискусия на тема "Иновации, 

дигитализация, киберсигурност и професии на бъдещето". 

- На 01.07.21 ЦИНИПД организира проучвателен форум "Науката 

среща бизнеса" в Регионална библиотека Пейо Яворов“ гр. 

Бургас. В нея участваха ръководителят на центъра Вадим 

Рошманов, зам. ръководителят Иван Станков и експерт към 

центъра - Николай Димитров. На местно ниво участие взеха 

представители от Община Бургас, Областна управа, Общински 

съвет, Общественият посредник, Регионалния инспекторат по 

образование, от СТЕМ и иновативни училища, ДППИ, Научен 

център „ПланетУМ“, БСУ, НХА- Бургас, Университет „Проф. д-р 

Асен Златаров“, Бизнес инкубатор, Индустриален и логистичен 

парк, НПО и други. Срещата завърши с устно споразумение 

между присъстващите да се изгради подобен център на 

територията на гр. Бургас, който да бъде ръководен от ЦИНИПД в 

гр. София, НСД. 

- На 04.07.21 ЦИНИПД подписа споразумение за стратегическо 

сътрудничество с „Югоизточен дигитален иновационен хъб“ 

DigiHub за създаване на Клъстерно обединение в сферата на 

иновациите и технологиите.  

- На 11.07.21 ЦИНИПД подписа споразумение за стратегическо 

сътрудничество с консултантска компания Еко Глоуб, която ще 

участва в разписването на проектните предложения на Центъра. 

- На 01.09.21 ЦИНИПД подписа споразумение за стратегическо 

сътрудничество с „Държавната агенция за научни изследвания и 

иновации“ (ДАНИИ) за полагане на съвместни усилия в 

изграждането на успешно Публично-частно партньорство и за 

създаване на Клъстерно обединение.  

- На 20.09.21 ЦИНИПД организира работна дискусия на 

територията на НСД на тема – „Закон за доброволчеството – 

Рестарт“. Дискусията има две основни цели: 1. Да събере на едно 
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място заинтересовани страни; 2. Да се превърне в бъдеща 

платформа за разписване на Закон за доброволчеството и 

прилагане на административни стъпки за неговото приемане от 

легитимно и работещо Народно Събрание. 

- На 25.09.21 част от екипа на ЦИНИПД участва в работна среща 

по покана на „Еконт Експрес“ ООД. Темите, които се обсъдиха 

бяха насочени изцяло в механизмите на публично-частното 

партньорство. 

- В рамките на 2021 г се проведе и Онлайн дискусия между 

Асоциация на младите учени, ЦИНИПД, МОН, Фонд Научни 

изследвания и ОП НОИР със заглавие "Възможности и 

механизми, които предоставя България за подкрепа на научни 

организации и младите учени през 2021-2030 година". Дискусията 

се проведе в рамките на два панела: 1. Представяне от Ваша 

страна на възможности и механизми за подкрепа на научни 

организации и младите учени( тук могат да се споменат 

предстоящите механизми от 2021 нататък) - до 20 мин. 2. Въпроси 

и отговори - до 60 мин. Участие взе Комисар Мария Габриел и 

студенти, млади учени. 

За 2021 година, откакто е сключен договорът за съвместна дейност 

между НСД и АМУ, ЦИНИПД се превърна в открита площадка за срещи 

на активни, ежедневни срещи между млади изследователи и студенти, 

което доведе до следните измерими резултати: подготвени и разработени 

три идейни проекта. Единият от тях е подаден на 05.10.21. Проектът е с 

наименование "Гласът на младите изследователи" и е подаден по Програма 

„Еразъм +“ на ЕС. Другите два проекта ще бъдат подадени през 2022 г.: 

един през м. януари 2022, който предвижда да бъде в партньорство с МОН 

и втори през м. март 2022, който предвижда комбинация между 

национално партньорство: АМУ и Висшето училище по телекомуникации 

и пощи от българска страна, и международно партньорство с Литва и 

Турция. Дейностите по тези проекти ще бъдат заложени в плана за 

действие на ЦИНИПД за 2022 година. 
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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 2021 година, изпращането и приемането на студенти за 

международни обмени бе силно ограничено, но въпреки това бяха 

реализирани единични изходящи обмени (3+1 стажанти от България) и 

входящи такива (7 професионални стажанти към България).  

 СЪБИТИЯ: 

През 2021 AIESEC в България реализира три големи събития, 

ангажирайки над 300 младежи, над 13 бизнес партньора, 8 големи 

неправителствени организации и институции. 

 „Бизнесът в действие“ е събитие, организирано за 16-та поредна 

година, което цели да скъси разстоянието между младежите и 

бизнеса чрез обучения, работни групи, симулации и възможности. 

 „YouthSpeak Forum“ се организира за 6-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. 

 „Levcheto“ е събитие изцяло насочено към подобряването на 

финансовата грамотност на младежите и им дава възможност да 

осъществят контакти с опитни представители на финансовата 

сфера в България. 

Национални конференции на AIESEC в България се проведоха през:  

- Януари месец в София – 15 участници; 

- Онлайн през месец май – 40 участници; 

- Онлайн през месец декември - 20 участници.   
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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 +”.  

В рамките на 2021 г. ESN успя да проведе голям брой събития, 

обучения и конференции, с чиято помощ повиши капацитета на 

доброволците си, както и мотивацията им за работа в бъдеще.  

В Националния Студентски Дом ESN имаше възможността да 

проведе срещи при смяна на екипите от различните ни структури, така 

наречения “транзишън”, което позволи на по-новите доброволци 

максимално бързо да навлязат в работата. 

ЕSN проведе и традиционното събитие посветено на Еразъм Дните - 

европейска инициатива, целяща да популяризира Еразъм + програмата и 

възможностите, които тя дава. Този път събитието беше особено успешно, 

благодарение на факта, че се осъществи хибридно и стигна до много по-

голям от обичайното брой хора. Включи се и гост панелист от Центъра за 

Развитие на Човешките Ресурси - изпълнителният директор Михаил 

Балабанов. Сред гостите на събитието имаше и редица представители от 

студентски съвети, както и такива от Националното представителство на 

студентските съвети. 

През годината ESN успя да обнови част от мебелировката в Центъра 

на организацията като по този начин той стана още по-уютен и практичен 

за целите, които ESN преследва. На място бяха проведени и редица срещи 

с организации-партньори, включително Национално представителство на 

студентските съвети, Национален младежки форум и др.  

Благодарение на помещението на Центъра, както и на съвместната 

дейност с Националния студентски дом, Ерасмус Стюдънт Нетуърк имаше 

възможността да предоставя много по-добре услугите си и да е по-

уважавана в лицето на партньори и заинтересовани страни. 

Следва списък на някои от останалите организационни и 

представителни събития с образователен или обществен характер, 

организирани на територията на Студентския дом през годината: 
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ИМЕ НА СЪБИТИЕ ДАТА НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

ТАРГЕТ ГРУПА 

Конференция “Студенти 

помагат на студенти - 

достъпно образование за 

млади хора в България” 

18.03.2021 Институции, отговорни за 

образованието и социалното 

включване в България, 

партньори, студенти.  

Среща на Управителен съвет 

на ЕСН България, офис 

август Доброволци от цялата мрежа 

Среща на Управителен съвет 

на ЕСН България, офис 

септември Доброволци от цялата мрежа 

Обучение на нови доброволци 

в организацията ЕСН НБУ 

12.09.2021 Доброволци от ЕСН НБУ 

Обучение на координационен 

екип “Събития”, отговарящ за 

град София  

септември Доброволци от цялата мрежа 

Среща на управителен съвет 

за ЕСН България, офис 

октомври Доброволци от цялата мрежа 

Събитие “Еразъм - 

пътуването на живота ти” по 

случай #ЕразъмДните 

14.10.2021 Студенти от България, както и 

такива от чужбина, дошли на 

обмен 

Обучение за доброволците, 

които са нови в организацията 

за ЕСН Софийски 

Университет 

11.11.2021 Доброволци 

Обучение за доброволците, 

които са нови в организацията 

за ЕСН УНСС 

13.11.2021 Доброволци 
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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 някои от дейностите 

заложени в програмата за 2021 г. на Центъра за европейско 

сътрудничество и насърчаване на активно европейско гражданство, 

управляван от Националната студентска конфедерация, не можаха да бъдат 

реализирани.   

Следва списък на основните дейности, които се реализираха въпреки 

пандемичната обстановка: 

1. Участие в онлайн дискусия за представяне на приоритетите на 

португалското председателство на ЕС”, София, 13 януари; 

2. Участие в онлайн конференция по трансевропейски проект за 

върховенството на правото и защита на човешките права, 11 

февруари; 

3. Работна среща с доброволци от платформата „Together.eu”, София, 

17 февруари; 

4. Участие в „Дни на гражданското общество 2021”, Брюксел, 1-5 

март; 

5. Участие в онлайн обучителен курс по програма Еразъм +, 5-7 

март; 

6. Дискусия с д-р Андрей”, 23 април Ковачев, член на ЕП на тема 

„Как да се приближат европейските институции до младите хора; 

7. Дискусия с Никол Първанова, член на на Консултативния съвет по 

младежта на Съвета на Европа на младежкото участие в 

демократичния живот в контекста на 1-ва и 9-та от Европейските 

цели за младежта, 28 април; 

8. Информационно събитие по случай Деня на Европа и началото на 

Конференцията за бъдещето на Европа- 9 май; 

9. Участие в модел на ЕС , Страсбург, 14-19 юни; 

10. Организация на дискусия с кандидати за народни представители 

на тема „Предизвикателства пред младежката политика в 

България”, София, 8 юли; 

11. Участие в младежки обмен по програма Еразъм + в Малта, 12-19 

юли; 

12. Дискусия относно проекта за нов закон за младежта, 29 юли; 



 

52 

www.studenthouse.bg 

13. Участие в ежегодния международен семинар в Берлин, 19-22 

август; 

14. Участие в обучителен курс по програма Еразъм +, Берлин, 3-8 

септември; 

15. Младежки обмен по програма Еразъм +, София, 12-19 септември; 

16. Участие в Европейското младежко събитие 2011, Страсбург, 7-9 

октомври; 

17. Представяне на дейностите на Центъра пред студенти от 1 курс, 

НСД, 26 октомври; 

18. Международен семинар „Да подобрим европейската демокрация”, 

31.10-07.11.2021, София; 

19. Информационно събитие по международен проект по програма 

Еразъм +, София, 30 ноември; 

20. Участие в годишната онлайн конференция Международното 

европейско движение,  9 декември; 

21. Участие в онлайн конференция на Съюза на европейските 

федералисти за текуща оценка на  Конференцията за Бъдещето на 

Европа, 19 декември. 

Следва да се изтъкне, че отвъд посочените събития Центърът е бил 

посетен за информация и консултации от над 170 студенти и младежи и е 

излъчил 54 участници в международни семинари, конференции и 

обучителни курсове. 
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ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННИ СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА 
 

Въпреки трудностите, свързани с условията на пандемия, през изминалата 

2021г. организацията продължи да развива своята дейност с младите хора 

на България в сферата на сценичните изкуства и по специално: танц, 

театър, музика, танц с огън, съвременен цирк, Тай-чи, контактна 

импровизация, съвременен танц и други, при спазване на всички 

противоепидемични мерки. 

Целогодишно бяха развивани следните дългосрочни проекти: 

I. Направление Танц: 

 Танцова компания „Bright bites” е проект за развитието на сплотена 

артистична общност, предимно млади хора – танцьори и музиканти. 

Танцовата компания продължи своята работа, като първите 

представления на спектакъла “Bright eye” за сезона бяха осъществени 

още през м. Февруари в гр. Пампорово на празник на студентите от 

медицинския университет в гр. Пловдив. Последваха представления 

през м.  Март – на празника на с. Пожарево (Сирни Заговезни), 08 

Март – гр. Радомир тържество по награждаването на жена на годината 

в гр. Радомир, празник в гр. Тетевен. През цялата година танцовата 

компания игра над 50 спектакъла в градовете: Тетевен, Ботевград, 

Плевен, празник на розата в Павел Баня, събор в с. Студена, Хасково, 

Твърдица, Китен, Вакарел, гр. Раковски, с. Аспарухово, гр. 

Димитровград, с. Величково, гр. Севлиево, с. Каравелово, гр. Златица, 

Бургас, Варна, Асеновград, Панагюрище, Етрополе, Дупница, 

Пазарджик, Ябланица и  множество представления в Пловдив и 

София. 

 За първи път бе показана и мултижанровата инсталация 

„Da(ma)Jamen” на фестивал „Реките на София“, осъществяван под 

мостовете на емблематичния за столицата ни „Лъвов мост“, където 

танцовата компания игра и представлението от репертоара си „Bright 

Eye”. 

 Продължи подготовката за новото представление на компанията под 

работно заглавие „Въздух Под Налягане“. Част от него бе играна на 

празника на студентите и Национален Студентски Дом на 08 

Декември 2021г. 

 Артисти от танцовата компания взеха участие в едномесечна 

Творческа резидентна програма под името „Poiema” в гр. Брегово, 

общ. Видин (15 Юли – 15 Август). В нея взеха участие млади хора 

артисти от България, Испания, Германия и САЩ. 

 Проект ежеседмичен танцов „джем“ за контактна импровизация. 
През изминалата година Театър-студия „Студентина“ продължи да 
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бъде пространство отворено за Съвременнен 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. 

През последните пет години часовете отделени за Контактна 

Импровизация в студията са единствената възможност за участие в 

контактна джем сесия в София. 

 Продължи обучението на млади хора в сферата на сценичните 

изкуства и развитието на тяхната двигателна, артистична и 

познавателна култура при условията на пандемия. В активният сезон 

се случваха класове за съвременни танцови техники, контактна 

импровизация, Тай чи, акро йога, техники в съвременният танц като 

“Body mind centering” Естесвена Физика на Танца“ „Аксис силабус“ 

„ембриология” и др. Ситуацията в света през тази година не позволи 

гостуването на много чуждестранни лектори, ето защо в направление 

танц водещи бяха предимно Ивайло Димитров – член на студията и 

преподавател в НАТФИЗ ’’Кръстю Сарафов”. Преподаваха също: 

Саша Кръстарска, Кристиан Гайдаров, Петя Божинова и др. 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, 

Софииски Университет и млади хора с интерес в областа на танца и 

театъра.  

 През м. Май и м. Юни 2021г. се проведе серия от творчески 

ателиета по танцовата техника Аксис Силабус  с водеща  Кристабел 

Бътлър - гост преподавател от САЩ. Целта на ателиетата беше 

обучение и обмен в областа на Съвременните танцови техники, както 

и привличането на млади хора и запознаването им с творческата 

дейност на Театър Студия „Студентина”. Ателиетата бяха проведени в 

голямата танцова зала на Национален Студентски Дом и в 

репетиционното пространство на Театър-студия „Студентина”. 

 През изминалата 2021-ва година се провеждаха и традиционните за 

„Студентина“ ежеседмични акро-йога импровизационни сесии и 

уъркшопи за начинаещи. Като ново начинание през Ноември и 

Декември 20 се проведоха репетиции в подготовка на сценично 

представление съчетаващо акробатика и танц. 
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 Продължиха регулярните класове по Тай-чи. Тай чи, като 

движенческа техника развива безценно разбиране за принципите на 

физическото действие, базирано на психическото и обратната връзка. 

Не можеш да си 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.   

II. Направление „Музика“ : 

 „Перкусионна работилница („Drum circle“). Перкусионната 

работилница е събитие със силен социален заряд. Млади хора и хора 

от различни сектори в обещството се събират в кръг, като за всеки има 

осигурен музикален ударен инструмент. Заедно, те импровизират, 

учат и общуват чрез музика. Подходът е изцяло практически, 

участниците се учат на различни видове ритъм, звукоизвличане, 

теория и постновка 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 няколко кръга с над 70 участника. Водещ на работилниците 

е Петър Йорданов – Бъни. Един изключителен български музикант, 

участващ в много различни проекти и концерти, води перкусионни 

уъркшопи, организира концерти и фестивали (София Фюжън 

фестивал, Беглика фест и др.). Той е и сред основателите на група 

„Оратница‘, с която изнася концерти в Европа, Скандинавия, САЩ, 

Русия и Далечния Изток. 

 През годината бяха реализирани няколко концерта в камерна зала на 

Национален Студентски Дом, с едни от най изявените джаз и етно 

музиканти – Константин Кучев, Емрах и Реджеп Якъбови, Петър 

Йорданов – Бъни, Ралица Бежан, Мариана Йотова, Живко Василев, 

Валентина Добрева, Стойо Стоев, Деница Христова, Борислав Илиев, 

Станимира Станева, група „Основно Ветрове“ в съвместен концерт с 

„ДевиРа“ и др. 

 За поредна година „Студентина“ бе домакин на репетиционния процес 

на Фолклорен състав “Тъпани и Гайди”. Съставът репетира и 

създаде в Т.С. „Студентина“ организацията по голям концерт в парк 

Борисова градина със специално участие на родопския колосален 

състав “101 Каба гайди”. Освен този концерт групата реализира още 
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поредица концерти из страната и създаде нови произведения. През 

2022г. предстоят репетиции по запис на албум. 

 В „Студентина“ бяха реализирани репетициите на Еthno-World-Music 

проекта “Основно Ветрове” с участието на гост музиканти „ДевиРа“ и 

гост музиканти от Нигерия и Турция. Репетиционният процес бе за 

изготвяне на албум. Който бе записан на диск и винил (плоча за 

грамофон),  последващи концерти в София лайв клуб и представяне на 

албума в двора на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 

както и на камерна сцена на НСД. 

 Студентина бе домакин и на репетициите за концерт на певицата Нина 

Николина и хор магически гласове, преди техни концерти в София 

Лайв клуб и лятното кино на Царево.  

 В Студентина бяха организирани работните срещи и репетиции по 

създаване на мобилното приложение “Folklor in the pocket”, 

реализирано с подкрепата на НФК. То бе представено на камерна 

сцена в НСД, като по проекта бяха предвидени средства за 

представянето и залата. Приложението е безплатно и за двете масово 

използвани операционни системи на „apple“ и „android‘. 

 След спечелен конкурс в НСД, Театър –студия „Студентина“ започна 

проект по създаване на звукозаписно - репетиционно студио за 

студенти и млади хора на последния подпокривен етаж в Национален 

Студентски Дом (етаж  5). В съдружие с доброволци от студията и от 

сдружение “Концерти.БГ”, бяха осъществени дейности по 

облагородяването на пространството. 

• През 2021г. Студентина подкрепи проекта - „Music Elevator“ , 

подкрепен по едногодишната програма на Национален Фонд 

„Култура“. В резултат бе проведен едногодишен репетиционен 

процес. Изпълнението на концертите, заложени в дейностите на 

проекта бе в Национален Студентски Дом, където бе наета камерната 

сцена на Дома. Бяха отделени средства от проектния бюджет в размер 

на 1500лв. , с които проектът допринесе за развитието на НСД. Линк 

към проекта - https://koncerti.bg/. 

Направление Театър: Студентина подкрепи независими артисти в 

областта на театъра като: 

 През 2021г. цирк „Играчка-Плачко“ продължи да провежда 

своите репетиции в пространствата на „Студентина“. Бе 

репетиран куклено-тетрален спектакъл под името „ЧИСТО“- 

приказка за деца и възрастни, който бе игран в театър „Хенд“ 

в гр.Пловдив. 
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 „Студентина“ подкрепи проекта „Човекът с петте котки“ на 

независимия артист Николина Тодорова. Това е танцов 

пърформанс и студентски проект, с който хореографката се 

дипломира в магистърска програма- Танцово изкуство. 

Премиерата се състоя при затворени врати в пространството на 

Учебен театър НБУ пред комисия на НБУ през април 2020 

година. Участие са взели 9 изпълнителя- 8 студента и 1 гост- 

изпълнител. Продължителност на представлението: 30 минути. 

Репетициите за проекта започват в Т.С. „Студентина“  през  ноември 

2020 и продължават до началото на февруари 2021. Без 

възможността да се репетира в Студентина, проектът нямаше да 

може да се осъществи. 

 Тази година, Т.С. „Студентина подкрепи и още един проект на 

независими артисти, а именно - „Дом“ – интерактивен аудио-

визуален танцов спектакъл. Репетиционен период в студията: 

Юли 2021 – Март 2022г; Дейности: Проектът бе представен 

като интерактивна инсталация на фестивалите „Вода“ (10-

12.09.2021г, гр. Бургас) и „DA fest” (26-30.10.21г. гр. София), 

https://www.facebook.com/digiphysicsinstallation, Планирано 

представяне на спектакъла: „Try out представление“: Март 

2022г, Премиера – Април 2022. Екипът включва: режисьор: 

Вероника Табакова, Визуален артист: Яна Меламед, 

Хореографи: Елица Попова, Силвия Чернева, Танцьор: 

Силвия Чернева. Описание: „Дом“ е интерактивен танцов 

пърформанс, който се фокусира върху взаимоотношенията 

между човека и неговия дом по време на социална изолация. 

Чрез разработването на интерактивна дигитална система, 

проектът обвързва движение, звук и образ, като търси тяхното 

непрекъснато взаимодействие. Чрез тази система се изследват 

различните художествени изразни средства като начин за 

проявление на психологическото и физическото състояние на 

човек, принудително изолиран в дома си. Концепцията на 

представлението се основава върху мултидисциплинарния 

характер на проекта.  

 В помещенията на Театър –студия „Студентина“  бе проведен 

творческия и репетиционен процес на театралния спектакъл 

“Дуенде”. Проектът бе подкрепен от Национален фонд 

култура. Бе реализирана премиера на камерна сцена в 

Национален Студентски дом, за което бяха предвидени 

средства от бюджета на проекта. Спектакълът бе приет много 

добре от публиката и последва представление в НДК зала 11 - 

Люмиер. През 2022г. предстои турне на спектакъла в 
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различни градове в страната. Благодарение на Т.С. 

Студентина и Национален Студентски Дом, на младите хора - 

артисти от спектакъла бе предоставена възможност спокойно 

да репетират и изведат на сцена този авторски, музикално-

театрален спектакъл. 

III. Направление Международни Европейски Проекти: 

Въпреки трудностите свързани с пандемичните условия в света и 

Европа, Театър –студия „Студентина“ продължи своята дейност като 

партньор в следните международни младежки обмени и тренинги: 

 „Talking Bodies“ - проект по европейска програма „Европейски 

корпус за солидарност“ в гр. Майорка (Испания), на тема: 

обучение на младежки работници в работа с хора, чрез 

театрални и движенчески практики – бяха изпратени 2- ма 

души. 

 Empathy in Action - проект по европейска програма 

„Европейски корпус за солидарност“ - проект в Швеция за 

младежки работници за социален театър и ненасилствено 

общуване. На проекта бяха изпратени 3-ма младежи.  

 „ReLease“ младежки обмен отново по програма „Европейски 

корпус за солидарност“ – проектът се проведе в Чехия на тема 

движенчески практики – беше изпратен 1 човек. 

IV. Други проекти: 

 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 с огън. Артистите от студията 

занимаващи се с изкуства използващи огън (Танцово преставление с 

огън „Bright eye“ и „Играчка – Плачко), участваха като актьори във 

филма. Голяма част от кадрите бяха заснети с пиротехника и 

пиротехнически инструменти предоставени от „Студентина“. 

Студията партнираше и в организационно отношение при заснемането 

на всички кадри снимани в Национален Студентски Дом. Проектът бе 

подкрепен и от  Столична програма Култура към Столична Община. 

Премиерата на филма се състоя на 25 Август в кино „Люмиер“, 

последва морска премиера – във ФКЦ гр. Варна 14.09.2021г. 

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 
 

Списъкът със събития за годината, представен по-долу, не е изчерпателен 

и посочва единствено някои от най-отличителните събития и формати за 

годината, осъществени под егидата на Академичния фолклорен ансамбъл 

като част от дейността на Центъра за традиционни певчески и танцови 

изкуства към НСД. 

Дата 
Име на събитие / 

проект 
Кратко описание 

Място на 

провеждане 

м. януари –  

м. април 

Подновяване на 

репетиционния процес 

след прекъсване поради 

Covid-19 

Провеждане на репетиционен процес, 

съобразно възможностите на 

епидемичната среда и свързаните с 

нея ограничения 

НСД 

м. март Общо събрание Провеждане на Общо събрание със 

всички членове на АФА за избиране 

на нов УС 

НСД 

м. април Национална среща на 

CIOFF България 

Участие на АХА в националната 

среща 

София 

м. май Международен фестивал 

„Гергьовско веселие“  

Участие в празничния концерт Кремиковски 

манастир 

м. юни Рекламна фотосесия с 

народни носии 

Заснемане на танцьорите с носии от 

всички етнографски области, 

пресъздаване на сцени от танци, 

ритуали и обичаи 

Бистрица 

м. юли Международен фолклорен 

фестивал в Приморско 

Участие във фестивала Приморско 

м. юли Международен фолклорен 

фестивал Витоша 

Участие във фестивала София 

м. август Международен фолклорен 

фестивал „Лятна дъга“ 

Участие във фестивала Китен 

м. август Пресъздаване на сватбени 

обичаи и танци 

Участие с танци и пресъздаване на 

обичаи на сватбено тържество 

Пловдив 

м. септември Кампания за набиране на 

нови танцьори 

Провеждане на репетиционен процес с 

нови членове на Ансамбъла 

НСД 

м. октомври Юбилейна церемония „30 

години Студентски съвет“ 

Участие на Камерен състав на АФА в 

юбилейната церемония-концерт 

УНСС 

м. декември Представяне на книгата 

„Домът и Университетът“ 

Участие на АФА заедно със всички 

колективи от НСД 

НСД 

м. декември Коледно тържество  НСД 
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АКАДЕМИЧЕН ХОР „АНГЕЛ МАНОЛОВ“ 
  

И през творчески сезон 2021 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 8-и 

декември в Камерна зала „Академик“ на НСД. 

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 

творческия и представителен график на Хора могат да бъдат откроени 

следните реализирани изяви: 

Дата 
Събитие / 

проект 
Кратко описание 

Поставени цели 

 

Постигнати 

резултати 

22.05 Поздравителен 

концерт по случай 

„Международен 

ден на Музеите“, 

изнесен в с.Георги 

Дамяново, 

обл.Монтана, 

съвместно с ВФФ 

„Дилмана“ 

Академичен хор 

„Ангел Манолов” взе 

участие в честването но 

Международния ден 

ден на Музеите по 

покана на Кмета на 

общ.Георги Дамяново – 

г-жа Нина Петкова, с 

присъствието на 

Обл.Управител на 

обл.Монтана и 

др.официални лица 

- участие в международен 

културен форум 

- спечелване на нова 

аудитория и почитатели 

- популяризиране на 

хоровата традиция чрез 

самостоятелни и 

съвместни концерти с 

други състави в рамките 

на културната инициатива 

- популяризиране на 

българската хорова песен 

и самодейното творчество  

- отлично 

представяне  

- връчена 

грамота за 

участие в 

културния 

форум 

- отправени 

покани за други 

участия 

02.06 / 

05.06 

Участие в 

Международния 

хоров фестивал с 

конкурс 

„Черноморски 

звуци“ - Балчик 

Академичен хор 

„Ангел Манолов” 

изнесе два 

самостоятелни 

концерта на 

Централната сцена на 

МХВК и в АПК 

„Двореца“ по 

програмата на Хоровия 

конкурс + участие в 

тържественото 

откриване на 

- участие в престижен 

международен конкурс 

- популяризира на Хора и 

„спечелване” на нови 

приятели на Състава 

- популяризиране на 

хоровата традиция 

- популяризиране на 

българската хорова песен 

- отлично 

представяне  

- подготвен нов 

репертоар 

- привлечени и 

подготвени  нови 

членове на 

Състава 

- запознаване с 

колеги и състави 

от други градове 
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Фестивала и държави, 

обмяна на идеи и 

контакти и 

планове за 

съвместни 

бъдещи проекти 

09.09 / 

12.09 

Участие в 

Международния 

музикален 

фестивал 

“Черноморски 

вечери“ – к.к. 

Златни пясъци 

Академичен хор 

„Ангел Манолов” взе 

участие в ММФ 

„Черноморски вечери“ 

в к.к. Златни пясъци с 

две участия на сцена, 

съвместно с други 

изпълнители от Русия, 

Беларус, Украйна и 

български състави от 

различни градове и с 

различни стилове на 

пеене, хореография и 

танцово изкуство. 

- провеждане на политика 

по обмен на национални 

певчески и танцови 

традиции 

- участие в културна 

проява 

- подготовка с репетиции и 

сценична изява на 

новоприети членове на 

Състава 

- отлично 

представяне 

- музикален 

поздрав към 

участниците 

- получена 

грамота за 

участието 

08.12 Поздравителен 

концерт за 

Честването на 8-

ми  декември 

- провеждане на 

участие в концерт за 

юбилея на НСД и 

празника на 

студентската общност 

- популяризиране на 

хоровата традиция пред 

представители на 

студентската общност  

- популяризиране на 

българската хорова песен 

сред гости на събитието 

- поздрав към партньорите 

от НСД  

 

- 

популяризиране 

на българската 

хорова песен и 

творчество сред 

българското 

студентство 

- Подготовка за 

поставяне на 

сцена през 2022 г. 

в Катадралата на 

гр.Улм – Германия 

на „Меса в Ми 

минор“ на Антон 

Брукнер, 

съвместно с още 

два академични  

хора и духов 

оркестър 

Културна проява по 

повод Годишнина от 

рождението на 

композитора Антон 

Брукнер, част от 

традицията на  

Академичния хор в 

провеждането на 

ежегодни концерти с 

академични състави и 

музикални формации 

от други страни. 

- популяризиране на 

хоровата традиция чрез 

съвместен концерт с други 

чуждестранни състави  

- популяризиране на 

българската хорова песен 

и самодейното творчество 

сред младежи от други 

страни 

- разучаване на сложно 

осмогласно произведение 

с инструментална част 

- провеждане на 

многобройни 

частични 

репетиции, в 

т.ч.и съботно-

неделни, 

сглобяване по 

партии и части 

на 

произведението 

- логистика по 

транспорт и 

настаняване 
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ФОЛКЛОРНА ВОКАЛНА ФОРМАЦИЯ „ДИЛМАНА“ 
 

И през 2021 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 върна към 

присъствени изяви след като за година се наложи да се адаптира към 

новите виртуални форми и да участва основно в онлайн конкурси.  

Ето част от завоюваните през 2021 г. отличия: 

 май 2021 – София, Златен медал и I -во място в Национален 

фолклорен фестивал "Сеславска пролет 2021"; 

 май 2021 – Златен медал в - Международен фолклорен 

фестивал в гр. Драгоман „Нишавски хоровод“; 

 юни 2021 – Костинброд, Международен фолклорен фестивал 

„Шопски наниз“ – I -во място за Обработен фолклор - вокални 

групи и индивидуални изпълнители над 18 години; 

 декември 2021 – Участие в НСД - Премиера на "Домът и 

Университетът. Споделени истории от Царство България". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ГРАЖДАНИ ЗА НСД 
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