ОБРЪЩЕНИЕ
НА
СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РАЗВИВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ ДОМ

На 30 май 2018 год. ще отбележим 85-та годишнина от
създаването на Националния студентски дом (НСД).

Честването на славния юбилей съвпада с важна част от историята на
България - в този период страната ни за първи път ще бъде председател на
Съвета на Европейския съюз.
През всичките 85 години на своето съществуване, Студентският дом
работи успешно като уникална българска институция, която способства за
удовлетворяването на образователните, научни и културни потребности на
студентите чрез дейности, развивани извън територията на университетите
и в извънучебно време.
* * *
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 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.
С пълно основание днес сградата приютява българските национални
студентски организации и е материална основа за дейността им, с която
продължават делото на техните предци.

* * *
Много българи, изявени в областта на образованието, науката и
културата са започнали своите изяви в работните форми на Студентския
дом:
- в редиците на Академичния хор – акад. Ангел Манолов (диригент),
оперните певци и певици, прославили България на световните сцени Борис Христов, Николай Гюзелев, Анна Томова-Синтова и Надя Афеян;
- в Студентския симфоничен оркестър - Снежана Абаджиева (пиано),
Иван Балушев (виолончело), Дина Шнайдерман и проф. Емил Камиларов
(цигулка);
- в ННЕК ЮНЕСКО като ръководители на научни експедиции проф. Велизар Велков и проф. Александър Фол.
- в театър-студия „Студентина“ - проф. Крикор Азарян, Теодор Янев,
Пламен Сираков, Юли Тошев и Явор Гърчев;
- в литературния кръжок „Димчо Дебелянов“- Йордан Янков (поет) и
Георги Константинов (писател).
Известни имена от българската естрада правят своите дебюти в
Студентския дом заедно с оркестър „Метроном“ - Мария Нейкова, Орлин
Горанов, Кичка Бодурова и формация „Тоника“.
* * *
НСД е държавна институция от системата на централната
изпълнителна власт на Република България, второстепенен разпоредител с
бюджет към министъра на образованието и науката.
Най-значимото събитие за институцията в последните години бе
връчването от италианската акредитираща агенция RINA на Сертификат №
33516/16/S за качество на управлението, съответстващо на международния
стандарт ISO 9001:2015. Стандартът надгражда съществуващата система за
финансово управление и контрол, а прилагането му бе предшествано от
два външни одита и тримесечен тестов период.
С въвеждането на този модерен стандарт НСД се нареди между найдобре управляваните институции в състава на централната изпълнителна
власт на Република България и в системата на образованието и науката.
* * *
Днес в НСД успешно работят следните 10 национални 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;
- Националното студентско сдружение за образователен обмен
АИЕСЕК - България;
- Националната студентска конфедерация;
- Българският студентски съюз;
- Академичното дружество за международно развитие;
- Театър-студия „Студентина“ с регионален център на Балканите за
университетски театър;
- Академичният хор „Ангел Манолов“;
- Академичният фолклорен ансамбъл.
Дейностите на НСД се осъществяват чрез изпълнението на договори
с тези организации за съвместна дейност в обществена полза. На основата
на договорите се формират центрове, които предоставят безвъзмездно
услуги на студенти, студентски групи и студентски организации с
нестопанска цел. Организациите предоставят необходимия персонал и
финансиране за дейността на центровете и осигуряват технически
дейността им и спазването на работното време.
Действащите договори с националните студентски организации са
двустранно подписани в края на м.декември 2014 г., за срок от 5 години.
* * *
Приходите от самоиздръжка на НСД през последните години растат
неотклонно. Те позволяват годишните работни програми на НСД да се
изпълняват в пълен обем, качествено и в утвърдените срокове.
Под ръководството на министъра на образованието и науката НСД
успешно и целенасочено провежда държавната политика в полза на
студентите в извънучебно време чрез организацията и провеждането на
следните дейности на национално равнище:
- Международно сътрудничество и взаимодействие със световни,
регионални и национални студентски организации;
- Европейска интеграция;
- Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно
положение;
- 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 изкуства;
- Театрални изкуства;
- Певчески изкуства;

- Танцови изкуства;
- Информационно осигуряване и издаване на образователни и
обучителни материали;
- Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време.
* * *
Отчитайки голямото значение на славния юбилей на НСД и неговите
традиции, както и настоящите успехи и ползотворна работа в полза на
студентите, ние - националните студентски организации пристъпваме към
организиране и изпълнение на Програма за честване на 85-та
годишнина на НСД.
Програмата ще бъде координирана с дейностите в рамките на
българското председателство на Съвета на Европейския съюз, и ще се
проведе в периода - 30 септември 2017 г. - 30 май 2018 г.
Отправяме покана към министъра на образованието и науката г-н
Красимир Вълчев - да стане патрон на честването на 85-я юбилей на
НСД.
Отправяме покана към всички бивши и настоящи участници в
образователните, научни и културни изяви провеждани в НСД - да се
включат в дейностите по реализация на Програмата.
Отправяме покана към депутатите в Европейския и в българския
парламент, към ръководителите на политическите сили и на
неправителствените организации работещи в областите на образованието
науката и културата, както и към видните дейци, донесли
световноизвестни успехи на България в тези области - да се включат в
състава на Инициативния комитет за юбилея на НСД.
Оперативен ръководител на дейностите по Програмата и на работата
на Инициативния комитет е г-н Николай Иванов - директор на НСД.

София, 03 август 2017 г.

