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ВЪВЕДЕНИЕ
Националният студентски дом (НСД) е държавна институция от
системата на централната изпълнителна власт на Република България.
НСД е създаден с ПМС № 65/1999 г. като второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, на
основание чл. 105 алинея 2 от Конституцията на Република България и чл.
60 от Закона за администрацията.
Правна основа за работата на НСД е утвърденият от министъра на
образованието и науката „Правилник за устройството и дейността на

Националния студентски дом “ (обн. ДВ бр. 51/2005 г., изм. ДВ бр. 29/2010
г.).
НСД има седалище в гр. София, с адрес: площад „Народно събрание“
№ 10. Сградата на НСД е публична държавна собственост (акт за държавна
собственост № 00131/14.02.1997 г.) и архитектурен паметник на културата
(писмо на НИПК № 2637/07.06.1988 г.).
* * *
Инициативата за изграждане на Студентски клуб датира от 1904 г.
От края на 20-те години на XX век се оформя окончателно идеята за
построяване на Студентски дом. След приемане от XXII Обикновено
Народно събрание на закон за отстъпване даром на държавно място за
построяване на Студентски дом, през 1931 г. е положен първият камък на
НСД.
Сградата е построена окончателно през 1933 г. с първоначално
дарение от Entraide Universitaire Internationale - Женева, и с доброволния
труд на българските студенти, обединени около инициативата на
Българския Народен Студентски Съюз. Ето защо с пълно основание днес
сградата приютява българските национални студентски организации и е
материална основа за дейността им, с която продължават благородните
дела на техните предци.
През всичките години от създаването си до днес Студентският дом
съществува като уникална институция, чрез която държавата способства за
удовлетворяването на образователните, научни и културни потребности на
българските студенти, подпомагайки дейности развивани извън
територията на университетите и в извънучебно време.
* * *
На основата на договори за съвместна некомерсиална дейност и
предоставяне на безвъзмездни услуги за българските студенти, в момента в
НСД успешно работят следните 10 студентски организации:
- Националното представителство на студентските съвети законният представител на българските студенти в диалога им с
държавата;
- Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО;
- Студентското общество за компютърно изкуство;
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- Националното студентско сдружение за образователен обмен
АИЕСЕК - България;
- Националната студентска конфедерация;
- Българският студентски съюз;
- Академичното дружество за международно развитие;
- Театър-студията „Студентина“ с регионален център на Балканите за
университетски театър;
- Академичният хор „Ангел Манолов“;
- Академичният фолклорен ансамбъл.
ЦЕЛИ
Основната стратегическа цел на НСД е удовлетворяването на
потребностите на българските студенти за образователна, научна и
художествено-творческа изява извън рамките на академичните
институции, висшите училища и стандартните програми.
Главно направление при реализация на тази цел е насърчаването от
страна на институцията на инициативността, творчеството, нестандартното
мислене, предприемчивостта, съзидателния и изследователски дух на
студентите.
НСД е призван да развива пряко всички неполитически форми
сдружаване на студентите и най-вече да подпомага дейностите
Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и
националните студентски организации, които работят по договори
съвместна дейност на територията на НСД.
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ПРИОРИТЕТИ
Отчитайки най-новите условия на глобализацията и ускореното
прилагане на достиженията на науката, техниката и информационните
технологии, основен стратегически приоритет на НСД се явява
разработването на нов Национален студентски интернет портал.
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Националният студентски интернет портал ще поддържа,
актуализира и предоставя безплатно на студентите 24 часа в денонощието
онлайн, както и на място през работните дни, бази данни за:
- Дейности, проекти и достижения на НПСС и националните
студентски организации, работещи в НСД;
- Развитие на международното студентско сътрудничество и
възможностите за участие в партньорски програми и съвместни проекти с
чуждестранни, европейски и международни студентски организации;
- Разгръщане на студентското доброволчество като високоефективна
форма за пряко опознаване от студентите на окръжаващия ги свят и
придобиване на опит, знания и умения в живота;
- Насърчаване на предприемчивостта, откривателството, творческото
и иновативното мислене на студентите;
- Подпомагане на социалната реализация чрез националния
студентски интернет и кариерен център;
- Достъп до стипендии, помощи и грантове за бакалавърски,
магистърски и докторски степени в България и европейските страни;
- Популяризиране на студентското творчество в областта на
изкуствата и създаване на информационно средище за развитие на
съвместни художествено-творчески проекти и инициативи, в това число с
европейски и световни измерения.
ДЕЙНОСТИ
Основна форма на дейността на НСД е поддържането и развитието
на центрове и кабинети, които предоставят безвъзмездно услуги на
студенти, студентски групи и студентски организации с нестопанска
цел. 10-те национални студентски организации предоставят необходимия
персонал и финансиране за дейността на центровете и кабинетите, и
осигуряват технически дейността им и спазването на работното време.
Тази дейност ще продължи да бъде водеща за НСД, и ще бъде
прилагана творчески, разгръщана и адекватно усъвършенствана в
средносрочен план. Тя изразява грижата на държавата и синтезира
държавната политика в полза на студентите.
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Интегрирането на опита и познанията и предоставянето им в реално
време на неограничен брой студенти - ползватели налагат развитието на
нов Национален студентски интернет портал. Тази важна дейност е
функция на допълнително финансиране, което се очаква от
министерството на образованието и науката (МОН). Порталът ще бъде
създаван чрез хардуерно, софтуерно и информационно надграждане на
действащия Национален студентски интернет и кариерен център, което ще
се провежда през целия период 2016 - 2020 г.
Инициативата „Ден на отворените врати“ е експериментирана
първоначално в НСД през 2015 -2016 г. от две организации. Целесъобразно
е в бъдещия средносрочен период всяка една от 10-те организации да
реализира ежегодно самостоятелно или в партньорство такава дейност, с
която да представи убедително пред студентите своите достижения и
възможностите, които предлага за студентска изява и личностна
реализация.
10-те национални студентски организации са активни членове на
световни, международни, европейски и и регионални студентски мрежи и
неправителствени организации, работещи в областта на образованието,
науката и културата. Това откроява и необходимостта от интензивно
развитие от НСД на следната приоритетна дейност: изграждане,
поддържане и усъвършенстване на двустранни, световни и европейски
инициативи, програми и проекти от взаимен интерес. От особен интерес е
пилотното провеждане на програмата „Приятелите на българските
съкровища” и развитието му в регионален и европейски проект.

Заб. Настоящата Стратегическа визия е утвърдена първоначално през
м.януари 2016 г., в този си вид е актуализирана и утвърдена през м.януари
2018 г., след обсъждане с националните студентски организации,
развиващи дейност в НСД
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