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СЪДЪРЖАНИЕ
Обръщение
I. Дейност на Националното представителство на студентските съвети:
1. Общо събрание;
2. Изпълнителен съвет;
3. Главен секретар.
II. Сътрудничества/партньорства с:
1. Висшите училища и студентските съвети;
2. Държавните институции;
3. Неправителствения сектор;
4. Международни организации.
III. Успешни практики, ефективност и постижения на НПСС.
Проведени обучения за повишаване капацитета на студентските представители
в НПСС (респ. на Студентските съвети и студентите).
IV. Реализирани събития, културни изяви, чествания, изложения.
V.
Администрация, информационна осигуреност, медийна политика.
VI. Морал, прозрачност, достъпност, социална ангажираност.
VII. Бюджет и политика по разходване на средствата на НПСС.
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ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НПСС
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Преди една година гласувахте доверие на мен и моя екип. Това доверие е вярата в
това, което правим, смисълът на целите, които си поставяме, ангажиментът и
отговорността, които имаме пред вас и цялата студентска общност. Това са
мотивите, които ни карат да вървим ЗаЕдно напред за едно по-добро бъдеще. Зад
всички резултати, които постигнахме, стоят много хора, усилена работа, спорове,
консенсуси, дори и безсънни нощи, за да се постигне най-важното за нас – крайният
резултат и успеха.
Никой не е безгрешен и всеки заслужава дори и малка критика, за да може да се
усъвършенства. Съветвайте, критикувайте и нека си помагаме. Така грешките ще са
по-малко, а успехите - повече. Ние не сме политици, а млади, мислещи, можещи и
знаещи хора - хора, които искат да се развиват, готови да постигнат всичко заедно в
името на нашето бъдеще !!!
Яна Вангелова
Председател на НПСС
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА
I. Дейност на органите на Националното представителство на студентските
съвети.
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
За календарната 2016 година върховният орган на НПСС е имал четири
общи събрания. Те са били със следната последователност:
Домакин: Студентски съвет на Тракийски университет - Стара Загора, град
Стара Загора
Дата: 06 февруари 2016 г. от 11,00 часа
Зала: Ректорат 3-А.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя на НПСС за мандат 2014-2016 година;
2. Отчет на Председателя на Контролния съвет на НПСС;
3. Процедура по сформиране на Избирателна комисия, съгласно чл. 40
(1) от Правилника на НПСС;
4. Представяне на платформите от кандидатите за Председател на
НПСС;
5. Избор на Председател на НПСС за мандат 2016-2018 година;
6. Избор на членове на Изпълнителен съвет на НПСС за мандат 2016-2018
година;
7. Избор на Председател на Общото събрание на НПСС за мандат 20162018 година;
8. Избор на членове на Контролен съвет на НПСС за мандат 2016-2018
година;
9. Разни.
Взети решения:
 Прие се отчетът на Председателя за мандат 2014-2016 година.
 Прие се отчетът на Председателя на Контролен съвет за мандат
2014-2016 година.
 Избра се съставът на Избирателна комисия.
 За Председател на НПСС в мандат 2016-2018 година бе избрана
Яна Вангелова.
 Избран бе съставът на Изпълнителен съвет на НПСС.
 Избран бе Председател на Общо събрание на НПСС.
 Избран бе съставът на Контролен съвет на НПСС.
Домакин: Студентски съвет на Медицински университет "Проф. д-р Параскев
Стоянов" – гр. Варна
Дата: 24 Април 2016 г. от 10:00 часа.
Зала: Факултет по фармация - Аудитория № 1.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 7 Февруари – 23 Април
2016 година;
2. Доклад на Контролния съвет на НПСС за периода 7 Февруари – 23
Април 2016 година;
3. Обсъждане и приемане на Проектобюджет за 2016 година;
4. Избор на членове на Постоянни комисии на НПСС;
5. Обсъждане и приемане на календарен план за дейността на НПСС за
2016 година;
6. Привеждане в съответствие Правилника за дейността, организацията и
структурата на НПСС със ЗВО;
7. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на
НПСС;
8. Политики и партньорства на НПСС;
9. Представяне на предстоящи инициативи по Университети (моля да се
представят и в електронен вариант);
10. Разни.
Взети решения:
 Приет бе Бюджет за 2016 година.
 Избрани бяха членове на Постоянни комисии на НПСС.
 Приет бе Календарен план за дейността на НПСС за 2016 година.
 Приведен бе в съответствие Правилникът за дейността, организацията и
структурата на НПСС със ЗВО.

Домакин: Студентски съвет на Бургаски свободен университет – гр. Бургас
Дата: 19 Ноември 2016 г. от 11:00 часа.
Зала: "Изток".
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 24 Април - 18 Ноември
2016 година;
2. Доклад на Председателя на Контролния съвет на НПСС;
3. Привеждане в съответствие Правилата за водене на ОС с правилника
на НПСС;
4. Избор на водещ на ОС;
5. Политики и партньорства на НПСС;
6. Представяне и обсъждане проекти на НПСС;
7. Попълване състава Постоянните комисии на НПСС;
8. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на
НПСС;
9. Представяне на предстоящи инициативи по Университети (моля да се
представят и в електронен вариант);
10. Текущи въпроси.
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В рамките на домакинството на ОС на НПСС на 18 Ноември 2016 година
бе проведена сертифицирана академия "Архитектите на бъдещето".
Взети решения:
 Приведени бяха в съответствие Правилата за водене на ОС с Правилника
на НПСС.
 Избран бе Водещ на ОС.
 Бе взето решение да се подпише договор за сътрудничество между НПСС
и ВОН на КНСБ.
 Бе взето решение да се подпише договор за сътрудничество между НПСС
и АПИ – София.
 Бе взето решение за реализация на различни проекти на НПСС.
 Попълнен бе състава на Постоянните комисии.
Домакин: Студентски съвет на Софийски университет – гр. София
Дата: 17 Декември 2016 г. от 13:00 часа
Зала: сграда ректорат - 3-ти етаж зала "272" в северно крило,
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 20 Ноември – 16
Декември 2016 година;
2. Политики на НПСС;
3. Попълване състава на Изпълнителен съвет на НПСС;
4. Попълване състава Постоянните комисии на НПСС;
6. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на
НПСС;
7. Текущи въпроси.
В рамките на домакинството на ОС на НПСС бе проведено събрание на
Постоянните комисии с цел изготвяне на план за работа им за 2017 година.
Взети решения:
 Бе взето решение да бъде изготвено становище за казуса със Студентски
съвет на Медицински университет - София, което да бъде изпратено до
ректора и заинтересованите страни.
 Бе взето решение да бъде изпратено запитване до МОН, което да се
отнася до предоставяне на информация за бюджетите на Студентските
съвети, както и за формирането им на база такси от кои студенти се
формира.
 Беше избран Иво Финков за член на Изпълнителния съвет на НПСС.
 Попълнен бе състава на Постоянните комисии.
 Бяха обсъдени предстоящите събития на НПСС, които предстои да се
реализират, вкл. и Зимен университет, за който Изпълнителният съвет на
НПСС следва да предложи къде да бъде домакинството.

София 1000, пл. Народно събрание №10, Национален студентски дом
ет. 4, стая 411, e-mail: info@npss.bg, http://www.npss.bg

Доклад на Председателя на НПСС
за периода 07.02.2016-31.12.2017г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
НПСС организира всичките си заседания на Изпълнителния съвет на
организацията в различни студентски центрове в страната като по този начин
проведе официални и работни срещи с представители на студентската и
академична общност по университети, запознавайки се с местните проблеми и
възможностите за решенията им и допринасяйки за активния диалог между
академичното и студентско самоуправление.
Изпълнителният съвет на Националното представителство на
студентските съвети в Република България проведе девет (девет) заседания през
отчетния период от 07.02.2016 година до 24.02. 2017 година в следната
последователност:
Домакин: Студентски съвет на Медицински университет - гр. Плевен
Място и дата: на 13 Февруари 2016 година от 12:00 часа в гр. Плевен,
Медицински университет - Плевен, гр. Плевен, ул. "Св. Климент Охридски" 1,
МУ - Плевен, зала: 106 Ректорат, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 06.02 до 13.02.2016 година;
2. Разработване и приемане на правила за работа на Изпълнителен съвет;
3. Обсъждане на договора за предоставяне на телефонни и банкови услуги;
4. Утвърждаване на предложение за Главен секретар;
5. Избор на Заместник - председатели;
6. Утвърждаване на внесени от Председателя предложения за откриване на
длъжности и звена;
7. Реализация и провеждане на предстоящи събития:
- Зимен университет "2016“;
- Носители на просвета.
8. Обсъждане на календарен план за 2016 година;
9. Обсъждане на проектобюджет за 2016 година;
10. Текущи въпроси.
Взети решения:
 Разработиха се и се приеха правила за работа на ИС;
 Продължаване на използването на услугите на Мтел (договор до август) и
Инвестбанк;
 За координатор на Зимен университет 2016 беше избрана Станислава
Чолова;
 Беше избрана за Главен секретар г-жа Станислава Чолова. Възлага се
изготвяне на проект за Секретариат на Гл. секретар на НПСС, който да се
прадстави на ОС;
 Беше избрана за Заместник-председател г-жа Габриела Наскова;
 Решено да се продължи договора на администратора - г-н Мариян
Ников, и услугите на счетоводителката - г-жа Диана Христова. След
превеждане на бюджета от МОН да се помисли за назначаване на PR и
технически сътрудник;

София 1000, пл. Народно събрание №10, Национален студентски дом
ет. 4, стая 411, e-mail: info@npss.bg, http://www.npss.bg

Доклад на Председателя на НПСС
за периода 07.02.2016-31.12.2017г.

 Провеждане на мероприятия през календарната 2016 г. и да се направи
предложение за приемане от ОС;
 Прие се проект на бюджет за календарната 2016 година с наличните
пари;
 Прието предложение на Сдружение „Младежки глас“ – клон София, за
съвместно сътрудничество по проект за обучение за студенти на тема
„Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия съвместно със Столична
община“ чрез програма Европа;
 Бе решено да бъде предложено на МОН представител в работната група за
изменение и допълнение на Закона за висше образование да бъде Яна Вангелова –
Председател на НПСС.

Домакин: Офис на НПСС – София
Място и дата: на 05 Март 2016 година от 12:00 часа в офиса на Националното
представителство на студентските съвети, гр. София, пл. "Народно събрание"
№ 10, ет.4, Заседателна зала на НПСС, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя за периода от 13 февруари до 4 март 2016 година;
2. Политики на НПСС;
3. Избор на представител на НПСС в борда на директорите на ССО-ЕАД;
4. Създаване на комисия за промяна в Правилника на НПСС съгласно
изискванията на ЗВО;
5. Обсъждане на предстоящо Общо събрание на НПСС;
6. Реализация и провеждане на предстоящи събития;
7. Утвърждаване на направени разходи за изминал период;
8. Текущи въпроси.
Взети решения:
 За представител в борда на директорите на ССО ЕАД бе избрана Яна
Вангелова – Председател на НПСС;
 За координатор на Национален конкурс "Носители на просвета" беше
избрана Събина Бодурова;
 Гласува се създаването на работна група, която да изработи предложения
към ИС за промени в Правилника на НПСС, които след разглеждане и
отсяване от ИС да се предложение към членовете на ОС;
 Прие се дата и място за провеждане на ОС на НПСС - домакин
Студентски съвет на Медицински университет – Варна с цел да се
подпомогне реализацията на тяхно събите на 23-ти април;
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Взето решение за закупуване на фотоапарат и диктофон за нуждите на
организацията;
 Прие се представители в Националния съвет за кредитиране на студенти
и докторанти да бъдат избрани Яна Вангелова и Кирил Стоянов;
 Бе взето решение да бъде правен разход за популяризиране на дейността
на НПСС и проектите, които организацията разработва, посредством
платени социални мрежи в мандатна програма 2016-2018.
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Домакин: Заседателна зала на хотел „Аква“ – гр. Варна
Място и дата: на 23 Април 2016 година от 13:00 часа в гр. Варна в Заседателна
зала на хотел "Аква Варна", ул. Девня №12А, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 6 март до 8 април 2016
година;
2. Утвърждаване на направените разходи за изминалия период;
3. Политики на НПСС;
4. Реализация и провеждане на предстоящи събития;
5. Обсъждане на постъпилите предложения за промяна в Правилника на
НПСС, които са съгласно изискванията на ЗВО;
6. Текущи въпроси.
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Становище относно проблемни практики на студентското кредитиране;
 Решение за смяна на представителя в Обществения съвет към МОН,
който до сега е бил старият Председател на НПСС и по право новият ще
го наследи;
 За координатор на Летен университет 2016 беше избран Кирил Стоянов;
 Създаване на комисията за обработка на постъпилите кандидатури и
обявяване на победителите в съответните категории за Националния
конкурс „Носители на просвета“ 2016;
 Решение за предлагане пред ОС на параметри за провеждане на „Летен
университет“ в к.к. Албена с особено мнение за провеждане на събитието
индивидуално без участието на АУС „Академик“;
 Бе решено да се представят на обсъждане на ОС промените в
Правилника на НПСС, както и постъпилите предложения, пред ОС на
НПСС. ИС предлага да бъде открита позиция "водещ", който ще има
функциите свързани с водене на събранието в рамките на ОС на НПСС;
 Решение за отпускане на средства по проектно предложение „Рила 2016“,
организирано от студенти от СУ.
Домакин: ръководството на НПСС
Място и дата: На 16 Май 2016 година от 09:30 часа в Министерство на
образованието и науката се проведе среща на Националното представителство
на студентските съвети с Заместник-министър председателя по координация на
европейските политики и институционалните въпроси и Министър на
образованието и науката - г-жа Меглена Кунева.
Срещата се инициира от ръководството на НПСС по повод създалата се
ситуация около европейските стипендии. В рамките на тази среща бяха
обсъдени възможностите за допълнително финансиране на програмата със
средства от държавния бюджет. Преди самата среща бе проведена
координационна среща в офиса на НПСС - пл. Народно събрание №10, ет. 4
Домакин: Офис на НПСС- гр. София
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Място и дата: на 09 Юни 2016 година от 10:00 часа в гр. София, офис на НПСС,
пл. Народно събрание №10, ет. 4, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 24 Април до 08 Юни 2016
година;
2. Утвърждаване на направените разходи за изминалия период;
3. Политики и позиции на НПСС;
4. Обсъждане на промени в Закона за кредитиране на студенти и
докторанти;
5. Обсъждане на ситуацията с липсата на европейски стипендии за
студентите от неприоритетните направления и утвърждаване на членовете
на работната група за решение на въпроса;
6. Обсъждане провеждането на Летен университет и Студент на годината;
7. Текущи въпроси.
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Решение за доработване съдържанието на проекта за споразумение
между НПСС и ВОН КНСБ, който да бъде предложен за гласуване на
следващото ОС;
 НПСС да продължи активните срещи по въпросите за приемане на
исканите от нас промени в закона за кредитиране на студенти и
докторанти;
 Взето решение да бъдат закупени два таблета от страна на НПСС, които
да бъдат връчени на двама от участниците, които се класират на първо
място в конкурса на СУ - Студент на годината;
 Представител в работната група за изменение на Наребда за ползване на
студентските общежития и столове да бъде Яна Вангелова;
 Представител в Експертен консултативен съвет по Приоритетна ос 1
“НИТР” от ОП “НОИР“ да бъде Яна Вангелова;
 Бяха утвърдени членовете на работната група за решение на въпроса със
стипендиите и бе изготвена позиция на НПСС относно Европейските
стипендии;
 Бе взето решение Летен университет да се проведе в к.к. Албена и да се
подпише договор от Председателя;
 Бе взето решение Студент на годината да се проведе под патронажа на
Министъра на образованието и науката;
 Подписване на договор с Булгартрансгаз ЕАД за дарение в размер на 500
лева, което ще спомогне при реализацията на кампанията, съвместно с БТВ „Да изчистим България заедно“;
 Подписан договор с Мтел във връзка с предоставените оферти за
ползване на мобилни услуги;



Закупуване на флагове, знамена, стойки и ролбанери за нуждите на
организацията.
Домакин: Курортен комплекс „Албена“, хотел „Добруджа“

София 1000, пл. Народно събрание №10, Национален студентски дом
ет. 4, стая 411, e-mail: info@npss.bg, http://www.npss.bg

Доклад на Председателя на НПСС
за периода 07.02.2016-31.12.2017г.

Място и дата: на 22 Август 2016 година от 13:00 часа в к.к Албена, хотел
„Добруджа“, зала Пасифик, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя за периода 9 юни – 21 август 2016 г.
2. Утвърждаване на направените разходи за периода 9 юни – 21 август 2016
г.
3. Обсъждане организационните въпроси по провеждане на Летен
университет 2016
4. Текущи въпроси
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Организиране на студенти на плажа за изписването на абревиатурата на
организацията чрез позициониране сред пясъка, което да бъде заснето с
дрон;
 Решение да бъдат поети разходите по настаняване на гостите,
изпълнителите и част от организационния екип по време на Летен
университет като тези разходи да бъдат за сметка на НПСС;
 Съставяне на комисия в състав Председателя на НПСС, представител на
Правна комисия и представител на ИС на НПСС с цел изготвяне становище
на НПСС относно постъпило запитване от Председателя на СС при ИУВарна, което се отнася до регламентирането на Студентски съвет в рамките
на Колеж по туризъм кум ИУ-Варна;
 Решение за закупуване на допълнително хостинг пространство за
нуждите на организацията.
Домакин: Офис на НПСС – София
Място и дата: на 22 Септември 2016 година от 13:00 часа в гр. София, офис на
НПСС, пл. Народно събрание №10, ет. 4, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 23 Август до 21
Септември 2016 година;
2. Утвърждаване на направените разходи за изминалия период;
3. Политики и позиции на НПСС;
4. Обсъждане на промени в Закона за кредитиране на студенти и
докторанти, Промените засягащи получаването на обезщетения на студенти
и промените в Закона за физическото възпитание и спорта;
5. Обсъждане изминалата процедура за набиране на хора и създаване на
секретариат;
6. Избор на представители на НПСС в комисии за разпределяне на
свободните места в Студентски общежития;
7. Обсъждане провеждането на Студент на годината;
8. Разглеждане на постъпили проектни предложения;
9. Избор на място за провеждане на Общо събрание на НПСС;
10. Текущи въпроси.
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
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 Предвид малкото кандидатури се дава възможност секретариатът да се
допълва;
 Да бъдат излъчени нови представители за членове в комисиите за
разпределяне на свободните места в студентски общежития в градовете
Варна, Пловдив и София;
 Координатор на приза „Студент на годината“ тази година бе избрана
Диана Василева;
 Във връзка с проектно предложение на екип от студенти, който ще
участват на международно състезание в Бостън, бе взето решение за сметка
на НПСС да бъде командирован капитанът на отбора и да предложи на
Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ да покрие разходите на
останалите студенти, част от отбора;
 Прие се дата и място за провеждане на ОС на НПСС – домакин:
Студентски съвет на Бургаски свободен университет – гр. Бургас.
Домакин: Студентски съвет на Бургаски свободен университет
Място и дата: на 19 Ноември 2016 година от 9:00 часа в гр. Бургас с домакин
Бургаски свободен университтет, кабинет на Студентски съвет, със следния
дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 23 Септември до 18
Ноември 2016 година;
2. Утвърждаване на направените разходи за изминалия период;
3. Политики, позиции и партньорства на НПСС;
4. Обсъждане на проекти и проектни предложения;
5. Обсъждане на промени в Правилата за водене на ОС и привеждането им
в съответствие с Правилника за организацията и дейността на НПСС;
6. Обсъждане организирането на предстоящи събития;
7. Текущи;
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Във връзка с проект за критерии за институционална и програмна
акредитация на НАОА в съответсвие с Европейската агенция за
акредитация бе взето решение да бъдат проведени разговори с
ръководството на НАОА, за да бъде коментирано участието на студентите в
акредитационните процедури, както и да бъдат коментирани пообстойностни съвместни дейности между НПСС и НАОА в направление за
по-качествено образование;
 Решение за подписване на меморандум с Агенцията по приватизации и
инвестици към Столична община, което да бъде предложено на предстоящо
ОС;
 Кампания „Празнувай отговорно“, реализирана до сега на локално ниво
от УХТ – Пловдив, с предложение за решение от ОС да бъде припозната от
Студентските съвети и да се превърне в национална;
 Решение за реализация на проект „Студентска трибуна“ с идейна
концепция за създаване на платформа с видеоплеър и студентска медия с
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технически параметри според нуждите на информационния поток, свързан
с дейностите на НПСС, Студентските съвети и други в сферата на
образованието и младежките политики като планираният разход за
изготвянето на платформата в размер до 15 хиляди лева следва да бъде
внесен за разглеждане и обсъждане в ОС, заедно с идейната концепция,
финансовия план и структурата за изграждането на платформата;
 Изготвени промени в Правилата за водене на ОС, които да бъдат внесени
за гласувание пред ОС;
 Наемане на г-н Симеон Михов на граждански договор с цел подпомагане
дейността на екипите по организацията на Националния приз „Студент на
годината“, както и част от административната, организационната и
информационната дейност на НПСС;
Домакин: Офис на НПСС – София
Място и дата: на 16 Декември 2016 година от 10:00 часа в гр. София, офис на
НПСС, пл. Народно събрание №10, ет. 4, със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 20 Ноември до 15
Декември 2016 година;
2. Утвърждаване на направените разходи за изминалия период;
3. Назначаване на водещ на ОС;
4. Обсъждане провеждането на Национален приз “Студент на годината“;
5. Текущи;
Взети решения:
 Бяха утвърдени направените разходи;
 Назначаване на Фади Саламат за Водещ на ОС;
 Одобряване на определените от журито победители в съответните
категории на Националния приз “Студент на годината“, както и решение за
награждаване на Даниел Йорданов за приноса му в развитието на
организацията и създаването на Националния приз „Студент на годината“,
Красимир Вълчев, който е бил част от Националната студентска
организация и продължава да помага на организацията и на студентите,
Дойчин Николов – Председаел на СС при МУ-Варна за мандат 2014-2016, с
награда на студентската общност за организиране на най-мащабна
студентска инициатива;
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ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Дейността на Главния секретар на Националното представителство на
студентските съвети следва да бъде разгледана на база неговата ангажираност в
следните направления:
Административни ангажименти:
 Информира редовно ръководството и административния екип на НПСС,
който информира членовете на ОС и студентската общност в страната за
актуални събития и информации от интерес за студентските представители
и академичната общност;
 Подпомага в координация медийното присъствие и отразяване на
дейността на студентските съвети в публичното пространство чрез участие в
интервюта, коментари в електронните и печатни медии, както и чрез
ангажиране на други студентски представители в процеса;
 Сформира от подадените от висшите училища предложения състав на
Секретариат към Гл. секретар на НПСС;
 Участва в редица работни срещи с представители на партньорски
организации и институции, проявили интерес за такива, и подпомага за
осъществяване на партньорски отношения.
Организационни ангажименти:
 Участие в провеждането на Националните студентски зимни игри
„Зимен университет” 2016 г., където беше Координатор;
 Активно участие в провеждането на събитията и инициативите,
подкрепени или подети от НПСС, с които подпомага процеса на изготвяне
на проектите за финансиране на инициативата;
 Участие в обработката на документите за „Носители на просвета” 2016 г.;
 Участие в обработката на документите за Национален приз „Студент на
годината” 2016 г.
II. Сътрудничества/ партньорства с:
1. Висшите училища и студентските съвети:
1.1. С Висшите училища:
Сред една от основните цели на Националното представителство на
студентските съвети е неговата дейност да бъде популяризирана сред
българската общественост, както и в негово лице Висшите училища да виждат
надежден и сигурен партньор при решаването на важни проблеми, касаещи
студентската общост, организирането на научни форуми, обществени
дискусии, спортни състезания и други.
През изминалия период НПСС имаше възможността да бъде партньор
на редица Висши училища при организацията и провеждането на различни
събития. Ръководтсвото и членовете на НПСС бяха сред гостите на редица
церемонии и чествания в университетите. Сред инициативите са:
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 Националното представителство на студентските съвети подкрепи и
участва активно в организираната от Студентския съвет на БСУ Научна
конференция провела се в края на март;
 Национално представителство на студентските съвети, Министерство
на образованието и науката и Русенски университет "Ангел Кънчев" проведоха
първото „Иновативно младежко експо” в рамките на традиционното русенско
изложение. То се проведе на 13-ти май 2016 година с домакин Русенски
университет "Ангел Кънчев". Участници бяха са ученици, студенти и
представители на бизнеса, които демонстрираха високи научни достижения. В
рамките на изложението се проведе и дискусия с участието на министър
Кунева на тема „Предизвикателствата пред младежката предприемчивост”;
 Дни на кариерата в Технически университет София - в него взеха
участие представители на над 100 фирми;
 Чествания на празника на студентете в Стопанска академия;
 Бяха проведени редица срещи с ректорски ръководства сред които
тези на НСА, МГУ, УХТ, СА, ЛТУ, БСУ, ВТУ, АУ, РУ, ИУ и други.
1.2. Със Студентските съвети:
Основната и най-важна цел на Националното представителство на
студентските съвети е усилена работа в насока решаване на студентските
проблеми от научно, социално-битово, културно и всякакво друго естество. За
реализирането на тази цел основен наш партньор е Студентският съвет на
всяко едно Висше училище в страната. Студентските съвети по право са част от
Националната студентска организация и активната им работа на национално
ниво се отразява и по места. НПСС бе партньор при провеждането на редица
мероприятия организирани от СС в страната. Сред инициативите са:
 Подкрепа при организацията и популяризацията на студентски
мероприятия чрез каналите на НПСС;
 Председателят на НПСС и представители на ръководството на
организацията провеждат постоянни срещи с представители на студентските
съвети, на които се обсъждат както национални проблеми, така и проблемите
на студентите по места с цел НПСС да вземе отношение и подкрепи тяхното
решаване. НПСС съдейства при решаването на локални проблеми и каузи като
осветлението, транспротната инфраструктура и сигурността на студентите в
Студентски град в София;
 Представители на ръководството присъстват на всички срещи на
софийските, варненските и пловдивските студентски съвети;
 Подкрепа и участие в организацията и провеждането на редица
студентски приложни, академични и научни форуми;
 Председателят на НПСС присъства на редица конкурси и церемонии
в университетите в страната по покана на Студентските съвети. Част от които
са: Парти за конгрес на Медицински университет - гр. София, Вечер на
студента в Стопанска академия СА „Д.А. Ценов“ - гр. Свищов, състезание „Влез
в час 7” в Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив, поднасяне на
венци на паметника на загиналите лесовъди в Лесотехнически университет София, празненства по случай 25 години Варненски свободен университет
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„Черноризец Храбър” и 20 години СС, Концерт в НМА „Проф. Панчо
Владигеров“, Чествания на годишнина от дарението на Димитър Апостолов
Ценов в Стопанска академия – Свищов, Патронен празник на Минно-геоложки
университет и др.;
 Представители на НПСС присъстваха на срещата в рамките на
тазгодишния фестивал на "Млади За Земята" във Фабриката за градско
изкуство до Сточна гара в гр. София. В срещата участваха представители на Еко
клубовете на СУ, УНСС, НБУ и ЛТУ, а представителите на ЮЗУ и Русенски
университет не присъстваха, но са част от общата инициатива. На срещата
присъстваха и експерти по управление на отпадъците от сдружение "За
Земята", както и други участници и гости. По време на първата среща на
групата от Еко клубове, посветена на разделното събиране на отпадъците в
университетите, се дискутираха етапите, в които се намират отделните
университети по отношение на въвеждане на системи за разделно събиране на
отпадъците, както и предстоящи стъпки и евентуални съвместни акции и
инициативи;
 Националното представителство на студентските съвети подкрепи и
участва активно в организираната от Студентския съвет на СУ среща с
Президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев, в началото на юни,
и локалния конкурс „Студент на годината” на Софийски университет, където
Председателят участва в журито и поднесе награди на част от отличилите;
 Популяризирахме XII издание на Националната студентска научнотехническа конференция в Созопол;
 Бе организирана и проведена среща на ръководствата на висшите
училища и студентските съвети с ръководството на студентски столове и
общежития ЕАД в градовете Русе и Стара Загора;
 Организирана беше среща на представители на Студентските съвети
на висшите училища по изкуства;
 Тържествена церемония по случай 120 години от създаването на НХА,
Честване по случай студентския празник в Стопанска академия „Д.А. Ценов” –
Свищов, Научна сесия и среща със студенти във Висше училище по
телокомуникации и пощи и др.;
 Проведени обучения за повишаване капацитета на студентските
представители в НПСС (респ. на Студентските съвети и студентите във ВУТП,
БСУ, СУ).
Националната организация бе партньор на редица събития,
организирани от Университетите и Студентските съвети. Активният диалог и
добрата комуникация спомогнаха за реализирането на съвместни инициативи.
1.3. Със студенти
НПСС се стреми да подпомага реализацията на студентски проекти,
като за отчетния период са подпомогнати:

iGEMbg - първият български отбор на най-голямото студентско
биоинженерно състезание на планетата, провело се в Бостън, САЩ.
Спечелен бе бронзов медал;
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Международен фиологически форум събрал представители на над 25
държави в София;
Рила 2016 – година - инициатива на студенти по фиология за открит
урок в Рилския манастир.

2. Неправителствения сектор
НПСС продължава партньорските взаимоотношения с организации от
обществения сектор и създаването на нови пъртньорства, сътрудничейки си с
утвърдени обществени и неправителствени организации по провеждането на
съвместни мероприятия и кампании, сред които:
 Организация: Асоциация за университетски спорт „Академик”
Съвместна дейност: Организация и провеждане на „Зимен университет” 2016.
 Организация: БТВ
Съвместна дейност: НПСС е първият поканен партньор за организация и
провеждане на национална кампания „Да изчистим България за един ден” за
2016 година. Бяхме отличени на специално стартиращо събитие на кампанията
в началото на месец май, а студенти от цялата страна взеха участие в
реализацията на самата кампания на 4-ти юни. Благодарим на
БУЛГАРТРАНСГАЗ АД за предоставените средства за закупуване на чували за
кампанията, предоставени на СС в цялата страна.
 Организация: Сдружение „Младежки глас“
Съвместна дейност: Националното представителство на студентските съвети
беше партньор на софийския клон на сдружението за кандидатстване с проект
към Столична община тема „Изготвяне на бизнес план и бизнес стратегия”.
Председателят на НПСС бе поканен като лектор на първото национално
събиране на организацията, провело се в края на месец май в град Пловдив.
Организация: Национален браншови синдикат Висше образование
към КНСБ
Съвместна дейност: Националното представителство на студентските съвети
видя в лицето на представителите на синдиката на национално ниво
защитници на исканията за повече средства за стипендии и образование като
цяло. На база добрата комуникация и общите цели беше разработен
меморандум за сътрудничество между двете организации. Присъствие на
чествания по случай 15-годишнината от създаването на синдиката. На
мероприятието НПСС и лично Председателят бе отличен с почетна грамота.


Организация: Агенция за приватизации и инвестиции към Столична
Община
Съвместна дейност: АПИ бе наш партньор по реализацията на юбилейното
издание на „Студент на годината” 2016 година.




Организация: Webit Foundation
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Съвместна дейност: Фондацията бе наш партньор по реализацията на
юбилейното издание на „Студент на годината” 2016, като предостави на всички
победители пълен достъп до фестивала през 2017 година в София.
 Организация: Множество организации
Съвместна дейност: Популяризация чрез каналите на НПСС на кампании и
възможности насочени към студенти. Среща с представители на различни
фирми с цел спонсорство на мероприятия. Среща с представители на
"Асоциация за развитие на младежта", представители на платформата
studentite.bg, Банка ДСК, Сенсата Техноладжис, Лидер Технолъджис и други.
 Организация: Множество организации
Съвместна дейност: Изготвяне на общи искания за създаване на Софийски
младежки съвет/Консултативен младежки съвет към Столична община.
Проведени бяха редица срещи и е изготвено общо писмо. Част от съвета
станаха колеги от СС на столичните ВУ.
3. Държавните институции
НПСС бе активен партньор на институциите при реализацията на
различни проекти. Участвахме в осъществяването на мониторинг по проектите
и подкрепихме развитието им с идеи и обратна връзка.
В същото време НПСС беше партньор на СС в битки и борби с
институциите за решаване на проблеми в Студентски град за спиране на
дискриминацията спрямо конкретни групи-студенти (студенти-задочници
спрямо кредитирането) и други.
3.1 Министерски съвет:
3.1.1 Министерство на образованието и науката
Национално представителство на студентските съвети работи в тясно
сътрудничество с Министерство на образованието и науката. На 10.03.2016
година се проведе първата среща на новото ръководство на НПСС с министър
Кунева, където бяха поставени основните проблеми на студентската общност и
бе поет ангажимент от страна на МОН за обща работа по решаването им. За
периода пред ресорното министрество бяха поставени основните проблеми на
студентската общност и бе поет ангажимент от страна на МОН за обща работа
по решаването им. Просветното министерсво бе наш партньор при
реализирането на:
 Зимен университет 2016 - По време на „Зимен университет“ 2016 наш
гост бе Министъра на образованието и науката, който се срещна с
представители на студентите. Студентите имах възможност да
обсъдят с Министъра на образованието и науката актуални проблеми
на образователната система и в частност на конкретни Висши
училища. Министърът на образованието и науката участва в
официална церемония по награждаване и закриване на „Зимен
университет“ 2016, провела се на 16 Март;
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Беше проведена среща с Заместник-министър Денков и след смяната с
новия Заместник-министър Киряков, Директорът на дирекция
„Структурни фондове и европейски образователни програми” – г-н
Модев, и екперти от дирекция „Международна дейност и Еразъм +”
на която се обсъди бъдещото участие на НПСС и СС в проекти;

Взехме участие в заседания на съвета на Национален студентски дом.
Бяха обсъдени предстоящите събития на различните организации,
както и необходимостта от ремонти по сградата;

Везхме участие на заседание на Националния съвет по кредитиране
на студенти и докторанти. Изказахме и защитихме позиция на НПСС
за намаляне на лихвата по студентски кредит и достъп на студенти
обучаващи се в различна от редовна форма на обучение до
кредитиране, където получихме подкрепа от страна на МОН;
 Национално представителство на студентските съвети, Министерство
на образованието и науката и Русенски университет "Ангел Кънчев"
проведоха първото „Иновативно младежко експо” в рамките на
традиционното русенско изложение. То се проведе на 13-ти май 2016
година с домакин Русенски университет "Ангел Кънчев". Участници
бяха са ученици, студенти и представители на бизнеса, които
демонстрираха високи научни достижения. В рамките на
изложението се проведе и дискусия с участието на министър Кунева
на тема: „Предизвикателствата пред младежката предприемчивост”.

Защитихме позицията на студентите за несъгласие с промените в
проект „Студентски стипендии”, реализиран по линия на новата
оперативна програма НОИР, и възможността да се предоставя
стипендия за успех само на приоритетни направения и защитени
специалности. За спора по казуса информирахме и министърпредседателя - г-н Бойко Борисов. За първи път на една маса събрахме
представители на студентите и институциите, отговорни за
взимането на решения. Благодарение на общата работа на всички
колеги, участници в срещите, успяхме да издействаме сериозно
увеличение на средствата за стипендии предоставяни по линия на
държавния бюджет не само за зимния семестър на 2016-2017 учебна
година, а и за цялата 2017 година, както и залагане на увеличение
през следващите години. Успяхме да изискаме увеличение на горния
и долен праг за предоставяне на стипендии и увеличение на горния
праг за награди, както и да създадем стипендиия по линия на
държавния бюджет, която да се предоставя само на база на успех (по
примера на предоставяната от проект „Студентски стипендии“);

По традиция Министърът на образованието и науката стана патрон
на Национален конкурс „Носители на провета” 2016. Конкурсът се
проведе в литературен клуб „Перото“ в НДК, където госпожа Кунева
отличи студенти, общественици и просветители;

Взехме активно участие в обсъждания, засягащи кредитирането на
студенти и докторанти. Изказахме и защитихме позиция на НПСС за
намаляване на лихвата по студентски кредит.;
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 Взехме участие в обсъжданията на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания;
 Комисия за промени в ПМС 235 за студентски столове и общежития.
Определиха
се
нови
представители
на
НПСС
в
междууниверситетските комисии за рапределяне на свободните места
в градовете София, Пловдив и Варна;
 Наши представители взеха участие в Консултативния съвет по
приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от
ОП НОИР 2014 – 2020;

Министърът на образованието стана патрон на юбилейното издание
на Национален приз „Студент на годината“ 2016. През декември в
София бе проведен и финалът на конкурса;

Представител на министерството бе част от журито на Студент на
годината;
3.1.2 Министерство на младежта и спорта
Национално представителство на студентските съвети работи в тясно
сътрудничество с Министерство на малдежта и спорта.
 Министерсвото бе наш партньор при реализирането на „Зимен
университет“ 2016.
Сред официалните гости на проекта бе заместник-министъра на младежта и
спорта, който приведства участниците и гостите на откриването.
Представители на НПСС взеха участие в заседание на междуведомствена
работна група за изпълнение на Структурния диалог. На заседанието бяха
обсъдени и избрани младежки делегати, представители на България, в
младежка конференция за Структурен диалог на ЕС в периода 4-7 април в
Амстердам, както и план за дейността на работната група за годината.
Поети ангажименти от страна на НПСС:
- разпространение на анкетата в момента на подаването и към България;
- да дадем информация за събития, организирани от нас;
- да вземем участие в представянията в 20 университета в страната.







Министерсвото бе наш партньор при реализирането на „Летен
университет“ 2016, а събитието беше под патронажа на министър Красен
Кралев;
Представители на НПСС взеха участие в заседание на междуведомствена
работна група за изпълнение на Структурния диалог и множество срещи
със заместник-министър Асен Марков;
НПСС участва в изложение по случай международния ден на младежта 12-ти август, със свой представителен щанд и участници в програмата;
Заместник-министърът - д-р Асен Марков, бе част от журито на
Национален приз „Студент на годината 2016“.
3.1.3 Министерство на здравеопазването

Национално представителство на студентските съвети проведе няколко
разговора с представители на Министерството, на които постави въпроса с
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липсата на спешни екипи в Столична община, район „Студентски“, като имаме
обещанието, че този въпрос ще се реши.
3.1.4 Министерство на културата
Национално представителство на студентските съвети проведе няколко
разговора с представители на Министерството на културата, на които се
обсъждаха проблемите на студентите във висшите училища по изкуства в
страната. Представител на министерството бе част от журито на „Студент на
годината 2016“.
3.1.4 Министерство на труда и социаната политика
След поредица от сигнали на студенти към НПСС за дискриминация на
учащите в закона за обезщетенията ние сигнализирахме отговорните
институции и поискахме промяна на закона. След поет ангажимент от страна
на минитър Зорница Русинова проблемът беше разрешен с решение за
промяна на закона от 27-ми октомври. Към момента всички граждани, имащи
статут на студенти, могат да получат обезщетение при безработица, ако се
регистрират в бюрата по труда.
3.1.4 Министерство на отбраната

Представител на министерството бе част от журито на „Студент на
годината 2016“.

3.1.5. Министерство на земеделието и храните

Представител на министерството бе част от журито на „Студент на
годината 2016“.

3.2. Комисии към Народното събрание
Национално представителство на студентските съвети работи в тясно
сътрудничество с Комисията по образованието и науката и Комисията по
въпросите на децата, младежта и спорта към Народно събрание. Председателят
на НПСС участва активно в дейността на Комисиите и отстоява позицията на
организацията на редица заседания.
3.2.1. Комисия по образование и наука
 Участие на г-жа Милена Дамянова – Председател на комисията, на
„Зимен универсетет” 2016, където се срещна с представители на студенти и
обсъдиха политиките, засягащи студентската общност в страната;
 Готовност на Председателя на комисията да работи заедно с
представители на НПСС и в частност висшите училища по изкуства за
реализация на национална кампания за популяризация на културата сред
младите;
 Кръгла маса "Висшето образование и науката в България - качество
и перспектива";
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 Председателят на комисията - г-жа Милена Дамянова, бе част от
журито на „Студент на годината 2016“;
 След активно участие в дискусии по Законопроекта за държавния
бюджет в него заложеното увеличение на средствата за стипендии възлиза на
3 000 000 лв;
3.2.2. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
 Представяне на промени в Закона за спорта – акцент върху
студентския спорт;
 На 17.03.2016 година бяхме гости на смесено заседание с КОН и
КСДП с основен инициатор комисията. Обсъждани бяха резултати от
проучване на Института за икономическа политика от изпълнението на проект
"Младите срещу младежката безработица", финансиран по програма Еразъм +.
Присъствие взеха Яна Вангелова, Васил Силяновски, Станислава Чолова, Иван
Милчев, Фади Саламат и Анна Димитрова.
.
3.2.3. Обществен съвет към Комисия за взаимодеиствие с
неправителствените организации и жалбите на гражданите
 Взехме участие в две заседения на обществения съвет и едно
събрание на експертна група за изготвяне на предложение за
приемане на Закон за доброволчеството.
3.5. Омбудсман
Бяхме партньори на г-жа Мая Манолова при реализацията на кампанията
„Дари Великден”. Специални благодарности на СС на Софийски
универисетет, които подпомогнаха реализацията на кампанията с доброволци
в София.
НПСС подкрепя и кампанията на Омбудсмана „Не хаби – дари!”
 Г-жа Мая Манолова взе участие в „Летен унивеститет“ 2016, където
се срещна със студенти, участници в мероприятието;
 В редица срещи и коментари пое ангажимента да подкрепи
студентите в исканията им за стипендиите, за по-ниска лихва по
студентските кредити и създаването на закон за доброволчеството.

3.6. Столична община; Община Варна; Община Бургас;
3.6.1 Партньорство със Столична община:
Сътрудничеството на НПСС и Столична община се изразява в следните
дейности и активности:
 Участието на представители на НПСС в Съвет по наука към Столична
община;
 Избран бе представител в комисия по обществен ред към Столична
община, район Студентски;
 Представители на Общинския съвет внесоха предложения за включване
на студенти в постоянните комисии към Общинкия съвет по предложение
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на НПСС;
 Бе проведена среща на представителите на столичните студентски
съвети с кмета на Столична община, район Студентски - г-н Димитър
Дилчев. На тази среща бяха поставени въпроси за проблемите на студентите
в Студентски град;
 НПСС внесе становище и участва в дискусия по създавенето на
Стратегия за младежта на София. Първа точка от Стратегията, приета на 8ми декември, е създавенето на Консутативен младежки съвет към кмета на
София. Подадени в него да вземат участие са 11 представителя на
Студентските съвети;
 Взимаме участие в заседанията на комисия за сигурността в Столична
община, район Студентски. На тези срещи бяха поставени въпроси за
проблемите на студентите в Студентски град;
 Представител на Агенцията по приватизации и инвеститции бе част от
журито на „Студент на годината 2016“.

3.6.2 Партньорство с Община Варна:
През февруари бе проведена среща между ръководството на НПСС и
представители на община Варна. По време на срещата се акцентира върху
огромното значение на варненските висши училища за развитието на
икономиката в града и за повишаването на инвеститорския интерес към
морската столица. Националното представителство на студентските съвети е
партньор на община Варна за реализацията на Европейска младежка столица
през 2017 година и част от сдружение, което управлява дейностите по
столицата. По време на срещата бяха обсъдени съвместни инициативи по
реализация на столицата. Бяха излъчени представители в постоянните комисии
към Общинския съвет, в чието отсяване взеха участие представители на НПСС.
За отчетния период Председателят на НПСС взе участие в две заседания на
сдружението. Община Варна бяха наш партньор за реализацията на „Летен
университет” 2016 година.
3.6.3. Община Бургас
Обсъждане на приоритетните проекти за развитието на регион
Югоизточен - С участието на Ивелина Василева, Министър на околната среда и
водите, Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и
благоустройството, Десислава Танева, Министър на земеделието и храните,
Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика, както и
кметовете на големите градове и общини в региона.
Сътрудничеството на Националната организация с държавните институции е
изключително ползотворно и успешно. В тяхно лице НПСС видя един добър
партньор и се надяваме това да продължи и за в бъдеще.
3.7. Президентът
Със съдействието на НПСС бе реализирано събитие по инициатива на
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президента Росен Плевнелиев - „Младежка визия за развитие на България”. То
се проведе с домакин Технически университет – София и в него взеха участие
студенти и младежи от цялата страна.
4. Международни организации.
НПСС участва активно в работата на Европейския студентски съюз и
MedNet. За отчетния период се попълниха важни анкети за представителството
в България. Председателят взе участие в срещи и на двете организации в
Норвегия през май. На това Общо събрание на европейската студентска
организация бе избрано ново ръководство.
Взе се участие и в Общото събрание, провело се в Гданск, Полша, където бе
гласуван бюджетът, бе приета една нова организация и бяха гласувани
промени в няколко политически документа.
Председателят взе участие в събитие, организирано от Омбудсмана по
студентските въпроси на Русия, което се проведе в Москва и събра
представители на студентските организации от Европа в лицето на
Председателя на Европейския студентски съюз и Председателя на НПСС,
представители на студентски организации от Азия, Африка, Америка и
студентските организации от цяла Русия. В рамките на посещението в Москва
само за Председателя на НПСС бе организирано специално посещение в
Министерство на образованието на Русия и Центъра за оценка качеството на
образованието.
III.

Успешни практики на НПСС.

1. НПСС внесе предложения за промени в Проект на Закон за изменение
и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти
още през ноември 2012 година, който отстоява и до днес, а именно:
„Възразяваме на изменението на чл.21, ал.6 във връзка с предложеното добавяне
на нова т.3 към алинеята, а именно:
„(6) Вземането на банката от кредитополучателя става изискуемо:
(...) 3. при промяна на формата на обучение в задочна, вечерна или дистанционна.”;
Не само, че възразяваме на тази промяна, но и предлагаме изменение в насока
на изрично предоставяне на правото на ползване на студентски кредит,
съгласно ЗКСД, на студенти в задочна, вечерна или дистанционна форма.
Предлагаме тази промяна да бъде обсъдена и приета на следващото заседание
на Националния съвет, поради причината, че по настоящем разпоредбите на
Закона третират неравнопосватено студентите и дискриминират студенти в
подобни форми на обучение, които съгласно чл.70, ал.1 от ЗВО „имат право да
ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.”
Отбелязваме, че Законът за висшето образование и конкретната разпоредба
не правят разлика във формата на обучение на студентите, що се отнася до
достъпа им до и ползването им от тяхното конкретно право.
На база на анализ на политиките в Европа направихме и предложение за
намаляне на лихвения процент.
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Цялото становище по проблема може да прочетете в раздел „Приложения” от
настоящия доклад.
2. НПСС внесе становище относно проект „Студентски стипендии” и
политиката на България по предоставяне на стипендии по линия на
държавния бюджет. В следствие редица срещи с органите, взимащи
решения, се стигна до промени в ПМС 90 и увеличение на средствата за
стипендии. По този повод НПСС внесе едно становище и организира
редица срещи с отговорните институции. Постигнатите резултати се
видяха още през септември, когато висшите училища получиха
допълнителни 30% за стипендии. След активно участие в дискусии по
Законопроекта за държавния бюджет в него заложеното увеличение на
средствата за стипендии възлиза на 3 000 000 лв. Увеличение на
средствата се предвижда и в средносрочната бюджетна прогноза на
Министерство на финансите за 2018, 2019 и 2020 година.
3. След сезиране от страна на НПСС на всички отговорни институции
държавата разреши на студентите, които са работили и са се
осигурявали, да получават обезщетение, в случай че останат без
работа. Мярката беше приета на второ четене в пленарната зала на
Народното събрание на 27 Октомври 2016 година след като
Националното представителство на студентските съвети в Република
България (НПСС) сезира всички институции. Наложената форма, която
ощетяваше работещите хора с активни студентски права, бе в сила от
началото на 2016 година, а предложението за въвеждането и дойде от
тогавашния министър на труда и социалната политика - Ивайло
Калфин. От ръководството НПСС смятаме, че приетите в началото на
годината промени, с които се лишаваха от обезщетение учащите, бе
недопустима форма на дискриминация. В процеса на обучение
студентите също заплащат своите данъци в пълен размер и спрямо тях не
следва да се прилага каквато и да било форма на дискриминация. До
момента всички засегнати, които са съкратени, нямаха право на това
обезщетение, дори когато съответният човек има нужния осигурителен стаж,
тъй като попада в категорията "учащи". Промените в Закона за насърчаване на
заетостта, които уреждат правото на студентите да получават обезщетение за
безработица, вече са приети на второ четене в парламента. В началото на август
правителството гласува законопроект, с който се променя определението за
безработен и се дава право на учащите да се регистрират като безработни.
Става въпрос за обезщетение, в случай на безработица, от което ще могат да се
възползват всички учащи, независимо от формата им на обучение, но не и тези,
които вече са регистрирани като такива.

4. След редица становища и искания с решение ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
МС № 374 от 22 декември 2016 година се промени член 11. (1), който
определя средствата от държавния бюджет за студентски столове и
студентски общежития, както следва:
- за един храноден в студентските столове – до 3,20 лв.; беше 2.90 лв
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- за един леглоден в студентските общежития – до 1,10 беше 1.00 лв,
Такова увеличение е искано от години и е голям успех за общността.
5. Проведени обучения за повишаване капацитета на студентските
представители в НПСС (респ. на Студентските съвети и студентите).
- Семинар на СС на РУ;
- Обучение на СС и ФСС на СУ.

IV.

Реализирани събития, културни изяви, чествания, изложения.
Ръководството на НПСС продължи започнатите и доказали се като
успешни през годините традиции, както и поде нови такива.
1.

Реализирани събития.

1.1.

Зимен университет

Подготовка за събитието: Изпратени бяха покани за участие до всички Висши
училища, Студентски съвети, спортни клубове. По организацията на игрите
работи екип на НПСС и АУС „Академик“, който създаде среда за доброто
протичане на мероприятието. Участниците в зимните игри имаха възможност
да се състезават в следните дисциплини: ски гигантски слалом – мъже/жени,
сноуборд гигантски слалом – мъже/жени, снежна щафета – отборно,
туристическо ски рали – мъже/жени, бърза шейна – отборно. Освен спортни,
състезания за участниците в игрите бе организирана лекция на Станимир
Беломъжев – трикратен световен шампион по ски ориентиране, и Александър
Иванов – Председател на Национален младежки форум. Студентите имаха
възможност да се срещнат с г-жа Милена Дямянова – Председател на
парламентарната комисия по образование и наука, Министъра на
образованието и науката – г-жа Меглена Кунева, народните представители г-н
Антони Тренчев, г-н Димитър Делчев, г-н Димитър Танев и общинския
съветник г-н Стефан Марков. За доброто настроение на студентите
организационният екип бе подготвил редица тематични партита, на които
специални гости бяха студенти от Национална музикална академия.
Период на провеждане: 13. – 17. Март 2016 година
Локация: к.к. Боровец
Брой участници: над 400 студенти
Представени Висши училища: над 22
Външни партньори: Министерство на образованието и науката, Министерство
на младежта и спорта, Асоциация за университетски спорт „Академик“, к.к
Боровец и Май Протеин.
Цел: Популяризитане на зимните спортове сред студентите от висшите
училища на Р България.
Резултат: Излъчен комплексен победител в непрофесионалния студентски
спорт измежду студенти от всички Висши училища в Рeпублика България -
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Технически университет – гр. София. Привлечени повече студенти в дейността
на университетските спортни клубове. Проведени семинари и обучения за
повишаване на капацитета на студентските представители и студентите.
Популяризиране дейността на Националното представителство на
Студентските съвети в Р. България.
1.2. Конференция на тема „Политиките за предоставяне на
стипендии по ПМС 90, както и по проект „Студентски стипендии”;
Национално представителство на студентските съвети заедно със
Студентски съвет на Икономически университет – Варна бяха организатори на
студентска конференция на тема „Политиките за предоставяне на стипендии
по ПМС90, както и по проект „Студентски стипендии“. Събитието се проведе
на 22 април 2016 година от 17 часа в Конферентната зала на Икономически
университет – Варна.
Конференцията бе открита с доклад, изготвен от докторанта от ИУВарна – Стоян Георгиев, който представи пред аудиторията промените, които
са се случили през последните години, съотношенията на субсидията спрямо
броя на обучаващите се и броя на получаващите стипендия, като даде и
конкретни предложения за обвързване на размера на стипендиите и наградите
спрямо минималната работна заплата за страната.
На срещата присъстваха студентски представители от висшите училища
в страната, които дискутираха теми и проблеми, свързани с недостатъчните
финансови средства за разпределяне за стипендии предвид все повече
нарастващия брой на приоритетни групи спрямо постановлението, както и
възможностите за промени относно критериите за предоставяне на отлични
стипендии, включващи „среден семестриален успех“ и „месечен доход на член
от семейството за последните 6 месеца“.
Гост на конференцията беше и г-жа Галя Дреновска, представител на
Министерство на образованието и науката, която е добре запозната с
проблемите за стипендии по ПМС90, и прие забележките, които бяха
направени от страна на студентите. Госпожа Дреновска е и част от екипа,
работещ по проект „Студентски стипендии“. Тя представи пред общността
новите критерии и възможности, които се предлагат за студентите за
кандидатстване по новия проект „Студентски стипендии“ по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. По време на срещата
беше обсъдено и ПМС 64/25.03.2016 г., определящо 32-те приоритетни
направления, и как то е заложено в новия проект по ОПНОИР.
1.3.

Рекорд на Гинес
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Национално представителство на студентските съвети бе партньор в
реализирането на събитието за подобряване Рекорд на Гинес за най-голяма
ДНК верига, съставена от хора. Инициатор бе Студентски съвет при
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.
Събитието се проведе на 23 април 2016 година от 12:00 часа на Южния
плаж във Варна. Организаторите бяха разделили входните коридори на 8 места,
като всеки от тях обозначаваше сектора, в който трябва да застанат
преминалите участници. Всеки участник получи тениска и шапка в определен
за сектора и мястото цвят. С дрон бе заснето събитието като от снимки се вижда
образуваната голяма верига, на която се различават и образуваните български
трикольори.
Рекордът бе потвърден и признат с общо 4 000 участници във веригата.
1.4.

Носители на провета

Подготовка за събитието: Изпратени бяха покани за участие до всички Висши
училища, Студентски съвети. По организацията на конкурса работи екип на
НПСС, който създаде среда за доброто протичане на мероприятието.
Участниците в конкурса имаха възможност да се състезават в следните
категории: Категория „Аз – носител на просвета 2016", Категория „Кратко есе",
Категория „Twitter-съобщение”, Категория „Снимка” и Категория „Те –
носителите на просвета 2016".
Финал: 9 Юни 2016 година
Локация: Литературен клуб „Перото“
Брой участници: над 100 студенти
Представени Висши училища: над 22
Външни партньори: Министерство на образованието и науката и Национален
дворец на културата.
Цел: Конкурсът „Носители на просвета” цели да събере, покаже и
популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности
в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на
българската култура, образование и наука.
Резултат: Излъчен комплексен победители във всички категории.
1.5.

Летен университет

Подготовка за събитието: Изпратени бяха покани за участие до всички Висши
училища, Студентски съвети, спортни клубове. По организацията на игрите
работи екип на НПСС и НСА, който създаде среда за доброто протичане на
мероприятието. Участниците в летните игри имаха възможност да се състезават
в следните дисциплини: - Плажен футбол - мъже; - Плажен волейбол –
мъже/жени; - Стрийт баскетбол – мъже/жени, - Плажен тенис - мъже/жени индивидуално; - Плуване – мъже/жени, - Плажна лекоатлетическа щафета –
смесен отбор - 2 мъже / 2 жени; - Плажна щафета – смесен отбор - отбор: 10
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студенти от ВУ (минимум 3 жени); - Дърпане с въже - отборно; - Плажен крос отборно; - Трибой – шах, табла и покер.
Студентите имаха възможност да се срещнат с бившите председатели на
НПСС, с г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република Бъгария, с Проф.
Сергей Игнатов – бевш министър на образованието и науката, с д-р Евелина
Христова – PR, с народните представители г-н Георг Георгиев и г-жа Даниела
Панайотова, с евродепутата - Андрей Новаков, представителя на министерство
на образованието на Руската едерация - г-н Антоний Швиндт, и представители
на Община Варна. За доброто настроение на студентите организационният
екип бе подготвил редица тематични партита, на които специални гости бяха
Ice Cream, Дичо и Милена, както и студенти от Национална музикална
академия.
Период на провеждане: 23 – 29 Август 2016 година
Локация: к.к. Албена
Брой участници: над 400 студенти
Представени Висши училища: над 22
Външни партньори: Министерство на образованието и науката, Министерство
на младежта и спорта, НСА и к.к. Албена.
Цел: Популяризитане на летните спортове сред студентите от висшите
училища на Р България.
Резултат: Излъчен комплексен победител в непрофесионалния студентски
спорт измежду студенти от всички Висши училища в Рeпублика България Национална спортна академия „Васил Левски” – гр. София. Привлечени
повече студенти в дейността на университетските спортни клубове. Проведени
семинари и обучения за повишаване на капацитета на студентските
представители и студентите. Популяризиране дейността на Националното
представителство на Студентските съвети в Р България.
1.6. Национална кампания „Празнувай отговорно”
Подготовка за събитието: Изпратени бяха материали (плакати, стикери и
флаери) до всички Студентски съвети в страната. Бе проведена
пресконференция за обявяването на началото на кампанията в УХТ – Пловдив.
Период на провеждане: преди празници
Локация: стартът е даден в гр. Пловдив
Брой участници: всички СС
Представени Висши училища: над 40
Външни партньори: КАТ и МБЧК
Цел: Засилване на вниманието на студентите с цел предотвратяване на
инциденти.
Резултат: Засилване вниманието на студентите с цел предотвратяване на
инциденти. Популяризиране дейността на Националното представителство на
Студентските съвети в Р България.
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1.7.

Студент на годината 2016

Подготовка за събитието: Изпратени бяха покани за участие до всички Висши
училища и Студентски съвети. За първи път са разделени в отделна категория
докторантите. По организацията на конкурса работи екип на НПСС, който
създаде среда за доброто протичане на мероприятието.
Регистриран е рекорден брой кандидатствали за приза студенти. Кетърингът
бе подготвен от студенти от Университета по хранителни технологии, виното
бе специална селекция на Аграрен увинерситет, музикалната програма бе дело
на студенти от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и
Национална музикална академия.
Период на провеждане: 16 декември 2016 година
Локация: Аула, Су „Св. Климент Охридски“
Брой участници: над 150
Представени Висши училища: над 40
Външни партньори: Министерство на образованието и науката, Министерство
на младежта и спорта, Банка ДСК, Немско-българска камара, Агения по
приватизации и инвестиции към столична Община, Фондация „Заедно в час”,
Сенсата техноладжис България, WEBIT Европа, Българска академия на науките
Цел: Популяризитане на добрите студенти и техните резултати
Резултат: Излъчени победители във всички категории. Популяризиране
дейността на Националното представителство на Студентските съвети в Р
България.
2.1. Културни изяви, чествания, изложения.
Събитие: Церемония по откриване на Юбилейна международна научна сесия
за студенти, докторанти и курсанти по случай 135 години от създаването на
Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров” - Варна.
Локация и време на провеждане: гр. Варна, 24 март 2016 година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС, администраторът и членове
на ИС.
Събитие: Церемония по повод 20 години СС на ВСУ.
Локация и време на провеждане: гр. Варна, 15 април 2016 година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС, администраторът и членове
на Студентските съвети през годините.
Събитие: Иновативно младежко експо.
Локация и време на провеждане: гр. Русе, 13 май 2016 година.
Представители на НПСС: членове на ИС.
Събитие: Шествие по повод 24-ти май.
Локация и време на провеждане: гр. София, 24 май 2016 година.
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Представители на НПСС: Председателят на НПСС, администраторът и членове
на ИС.
Събитие: Регионалният семинар на тема "Насърчаване на инвестициите в
образованието чрез инструменти и фондове на ЕС: Възможности за България и
Румъния". Събитието бе открито от г-н Тибор Наврачич, европейски комисар
на образованието, културата, младежта и спорта, г-жа Меглена Кунева,
вицепремиер и министър на образованието и науката, и г-н Томислав Дончев,
заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата
политика. Дискусията засегна съществуващите и нови начини за
финансирането на проекти в сферата на образованието, като в нея участваха
експерти Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка,
Европейският институт по иновации и технологии, както и други
заинтересовани страни на национално и локално ниво.
Локация и време на провеждане: гр. София, 18 юли 2016 година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС.
Събитие: Изложение на организации по случай международния ден на
младежта.
Локация и време на провеждане: гр. София, 12 август 2016 година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС, администраторът и членове
на ИС, КС и СС.
Събитие: XII Младежко изложение - НПСС с открита приемна.
Локация и време на провеждане: гр.Варна, 2 Октомври 2016 година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС, членове на ИС и на СС.

Събитие: Откриване на учебната година в ТрУ, НСА, УАЗ, ВУТП, УниБИТ,
АМВР.
Локация и време на провеждане: гр. София, гр. Бургас септември-октомври 2016
година.
Представители на НПСС: Председателят на НПСС, администраторът и членове
на ИС.
Събитие: Патронен празник на МГУ "Св. Иван Рилски"
Локация и време на провеждане: гр. София, 27 октомври 2016 година
Представители на НПСС: Председателят на НПСС.
Събитие: Чествания за 80 годишнината на Стопанска академия „Д.А. Ценов” Свищов
Локация и време на провеждане: гр. Свищов, 7-8 ноември 2016 година
Представители на НПСС: Председателят на НПСС.
Събитие: Честване на 120 години НХА
Локация и време на провеждане: гр. София,
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Представители на НПСС: Председателят на НПСС.
Събитие: Чествания на празника на студентите на Стопанска академия „Д.А.
Ценов” - Свищов
Локация и време на провеждане: гр. Свищов,
Представители на НПСС: Представител на ИС на НПСС.

V. Администрация, информационна осигуреност, медийна политика.
По повод различни събития, организирани във Висшите училища в
страната НПСС е изпратило следните поздравителни адреси:
 Закупени бяха и изпратени мартеници за Висшите училища,
държавни институции и партньори на НПСС;
 Кампанийно са изпращани плакати и флаери по инициативите
на НПСС, както и кампания "Празнувай отговорно";
 Изпращани са поздравителни адреси до Студентските съвети и
Висшите училища във връзка с поводи и други дейности на
институциите.

Статистика за кореспонденцията на Националното представителство на
студентските съвети:
2016:
• ДЕЛОВОДСТВО
Изходяща кореспонденция – 215 писма
Входяща кореспонденция – 117 писма
• ЕЛЕКТРОННИ ПИСМА
Изходящи електронни писма – 3368 броя (вкл. Изх. кореспонденция от сървъра)
Входящи електронни писма – 1983 броя
Статистика за публикациите в уеб сайта на Националното представителство на
студентските съвети:
Публикации в секция „Новини” – 23 броя
Статистика за посещенията на уеб сайтовете и приложенията на
Националното представителство на студентските съвети:
НПСС npss.bg
Уникални посетители
Посещения на страници

2010
17 569
229 407

2011
29 944
307 791

2012
47 181
584 113

2013
76 566
816 121

2014
62 474
591 052

2015
42 132
394 199

2016
32 910
395 415

Летен университет su.npss.bg
Уникални посетители
Посещения на страници

2010
1 449
9 130

2011
3 024
14 538

2012
12 310
135 816

2013
7 377
79 205

2014
8 619
61 389

2015
6 524
26 828

2016
8 857
39 592

Studentnagodinata.eu
Уникални посетители
Посещения на страници

2010
7 351
68 924

2011
6 606
39 721

2012
9 067
183 447

2013
6 055
45 687

2014
17 936
45 086

2015
7 875
34 530

2016
9 225
50 700
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Зимен университет winter.npss.bg
Уникални посетители
Посещения на страници

2011
2 946
17 131

2012
3 549
121 989

2013
3 133
25 237

2014
2717
10 234

2015
2 596
10 938

Национален конкурс "Носители на просвета"
Уникални посетители
Посещения на страници
Информационен портал Mladite.info
Уникални посетители
Посещения на страници

2016
4 558
45 483
2013
742
7612

Център "Кариери" karieri.npss.bg
Уникални посетители
Посещения на страници
Бр. Пос/посетител

V.

2016
3 168
23 275

2014
44 652
324 024

2015
39 468
206 652

2016
50 811
1 501 350

2015
25 397
145 471
3,66

2016
33 594
115 914
2,44

Морал, прозрачност, достъпност, социална ангажираност.

Осигурено е целодневно присъствие, 5 дни в седмицата, на
администратора на разположение на националната организация в офиса на
НПСС, който е отворен и достъпен за всички студенти и гости на националната
организация. В офиса са проведени редица работни срещи с партньори на
организацията. Офисът е достъпен, на разположение и за студентските съвети
по всяко време на работната седмица.
Поддържа се ефективно медийно присъствие – НПСС има десетки
експертни коментари и включвания по актуални проблеми и въпроси от
сферата на образованието и науката за национални и регионални, електронни
и печатни медии. Повечето позиции са „про-активни”, т.е. водят до
включването на определен въпрос в дневния ред на обществото, като например
проблемите на студентите в задочна форма на обучение и промените в
политиката по студентско кредитиране.
Започна реализацията на проект за нацианална студентска онлайн
медия „Студентска трибуна“.
Социална ангажираност.
Кампания: Участие в кампанията „Подари Великден”.
Време на провеждане: преди Великден.
Резултат: Бяха набавени доброволци в София.
Кампания: Да изчистим България ЗАЕДНО
Време на провеждане: 04 юни 2016 година.
Резултат: студенти от всички университетски центрове се включиха в
кампанията и почистиха.
Кампания: Участие на представителите в ОС на НПСС в подпомагане на
музикалното училище в Бургас
Време на провеждане: 18 ноември 2016 година.
Резултат: от събраните от символичния вход средства ще бъдат закупени
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необходими за училището материали.
Кампания: Не хаби – дари!
Време на провеждане: старт декември 2016 година.
Резултат: разпространение на информацията чрез каналите на НПСС.

VII.

Бюджет и политика по разходване на средствата на НПСС

ОТЧЕТ ПО ГЛАСУВАН БЮДЖЕТ 2016 г.

Приходи (раздел „А”)
1. Субсидия
от
държавния бюджет в
размер на 0,03 на сто от
средствата за издръжка
на обучението по чл.
91, ал.1, т.1 – 79 840 лв. ;
2. Допълнителни
средства от бюджетите
на студентските съвети
на проектен принцип;
3. Постъпления
от
дарения, спонсорство и
други допустими от
действащото
законодателство
източници;

Разходи (раздел „Б”)
I. Разходи на национална дейност – не по-малко от
50 % - 60679.09лв.
1. Организиране и провеждане на делови срещи с
представители на Висши училища и държавни
институции за промяна и усъвършенстване на
нормативни актове, регламентиращи дейността на
студентите, курсантите и докторантите.
2. Организиране и провеждане на семинари за
обучение на членовете на СС и разясняване на
нормативни актове, регламентиращи дейността на СС.
3. Организиране и насърчане на срещи за сдружаване
на СС за решаване на общи проблеми.
4. Организиране на срещи с представители на СС за
подготвяне на становища и предложения по ежегодния
проекто-бюджет в частта му на наука и обучение на
студенти, курсанти и докторанти.
5. Организиране и провеждане на срещи между
представители на бизнеса и университетските кариерни
центрове.
6. Организиране на срещи между представители на
МОМН и докторантите от Висшите училища за
решаване на важни проблеми по тяхното обучение и
битово устройване.
7. Организиране и провеждане на студентски спортни
мероприятия.
8. Организиране и провеждане на кампании за
повишаване здравните култура на младежите.
9. Реклама, рекламни материали и кампании.
10. Проучване на мнението на студентите, курсантите
и докторантите по образователни, битови и национално
значими проблеми.
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11. Участие в образователни и научни проекти по
студентски проблеми.
12. Командировъчни разходи в страната
II. Разходи за международна дейност – до 15 % 11060.72 лв.
1. Участие в срещи с представители на чуждестранни
студентски организации с цел установяване на
образователни и културни контакти.
2. Участие в международни проекти и програми по
проблемите на студентите.
3. Задължения към Европейски студентски съюз
4. Командировъчни разходи в други държави.
III. Разходи за административна дейност – до 35 % 42730.46лв.
1. Създаване
и
поддържане
на
подходящи
комуникационни
технически
средства(мобилни
телефони, интернет и др.) за постоянен информационен
обмен между НПСС и Студентските съвети.
2. Офис разходи и консумативи.
3. Заплащане на пощенски и куриерски услуги.
4. Такси за банково обслужване на националната и
международна дейност.
5. Представителни разходи.
6. Трудово възнаграждение и осигуровки на офис –
сътрудници.

ОТЧЕТ ЗИМЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРИХОДИ - 43390,00
РАЗХОДИ - 46410,73 - В Т.Ч. - ЗА МАТЕРИАЛИ - 943,41 ,УСЛУГИ 45467,32
ДОПЛАЩАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НПСС - 3020,73
ОТЧЕТ ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРИХОДИ - 106786,00
РАЗХОДИ - 114270,42 - В Т.Ч - ЗА МАТЕРИАЛИ - 13352,39 ,УСЛУГИ 100918,03
ДОПЛАЩАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА НПСС - 7484,42
КАСОВ ОТЧЕТ - НПСС 2016 г.
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Отчет по счетоводни сметки
ПРИХОДИ : 264677.25
- Субсидия - 100360.00 - в.ч. - 79840.00 - от МОН
14020.00 - от чл. внос
6500.00 - дарение

- Такси Летен университет - 106786.00
- Такси Зимен университет - 43390.00
- Салдо каса 2015 г . - 5.86
- Салдо банка 2015 г. - 14135.39
----------------------------------------------------------------------------------------------РАЗХОДИ : 264646.27

-

В Т. Ч - Летен университет - 114270.42
- Зимен университет - 46410.73
- Носители на просвета - 2456.12
- Студент на годината - 21450.31

Салдо каса 2016г. – 19,79
Салдо банка 2016г. – 11,19

ОБЩО : 264677,25
с/ка 601 / материали / - 30544.96
с/ка 602 /услуги/ - 176547.52
с/ка 604 /заплати/ - 21898.40
с/ка 605 /осигуровки/ - 3671.87
с/ка 609 / др. разходи - вкл. командировки/ - 21536.39
с/ка 629 / др. фин. разходи/ - 118.82
с/ка 204 /ДМА/ - 1248.00
с/ка 402 / аванси/ - 10000.00
с/ка 454 / дод/ - 45.87
с/ка 498 / разчет - платени фактури/ 776.77
---------------------------------------------------------------------------------------------обща сума - 266388.60
минус - 1987.49 - признат разход в с/ка 609 от начално салдо с/ка 499
-------------------------264401.11 - разлика 245.16 - Началното салдо в с/ка 454
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