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                                  П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 03.09.2018 г. (понеделник) от 17.30 часа, в сградата на 

Национален студентски дом (НСД), стая 414 се проведе редовно заседание 

на Съвета, съвместно с членовете на Експертната комисия. Присъстваха и 

представители на националните студентски организации, поддържащи 

академични центрове в Национален студентски дом. 

Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева – специалист в НСД 

Присъстващи на заседанието: 

Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“ 

Кристиян Калчев – ННЕК ЮНЕСКО 

Георги Гълъбов - ННЕК ЮНЕСКО 

Даниела Иванова - АФА 

Яна Вангелова - НПСС 

Велко Иванов - НСК 

Росен Петков - СОКИ 

Сергей Модев - БСС 

Таня Пенчева – АХ „Ангел Манолов“ 

Данаил Петров – АИЕСЕК -България 

Михаела Рицо - АИЕСЕК -България 

Петя Божинова – Театър-студиа „Студентина“ 

Венцислав Манковски - ННЕК ЮНЕСКО 

Отсъстващи: Мария Великова (АДМР), Ясенка Дамянова (АДМР), 

Константин Илиев (СОКИ), Светослав Димов (СОКИ), Екатерина Попова 

(АФА). 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86 

www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg 

 

2 

 

Дневен ред на заседанието: 

     1. Актуални проекти на администрацията - изграждане на 

съвременен уеб сайт, стажантска програма, предстояща дискусия за 

бъдещето на НСД и др. 

     2. Стратегически инициативи - стартиране на инициатива за 

възстановяване на залите на НСД 

     3. Предстоящи инициативи от годишния план на НСД за 2018 г. 

     4. Обратна връзка по актуални теми и проблеми  

     5. Други  

 

Заседанието беше открито от г-н Даскалов – назначен за директор на 

НСД, от 13.08.2018 г. Към предварително обявен дневен ред, не бяха 

направени предложения и допълнения от присъстващите членове на 

Съвета и Експертната комисия. 

Г-н Даскалов, представи накратко досегашния си опит, образование и 

постижения. Той, е бакалавър по икономика и магистър по администрация 

и управление, специалност „Управление на европейски проекти“. С 

професионална квалификация и 10-годишен опит в сферата на 

организационното развитие. 

Отличен е с наградата „Докторант на годината“ за 2017г. Има научните  

интереси в сферата на организацията и управлението на отворени 

технологични проекти.   

Носител е на специалната награда за принос в развитието на 

студентските политики на Република България за 2014г. Главен секретар 

на Националното представителство на студентските съвети в периода 

2012-2013г.  Член на Академичния съвет на Нов български университет и 

Председател на Студентския съвет на НБУ в периода 2010-2012г. Сред 

координаторите на инициативния комитет по създаването на Националния 

младежки форум. 

Автор e на две книги: „Академия 4.0 – Университет върху блокчейн“ 

(2018) и „Стейкхолдър мениджмънт по проекти, програми и стратегии във 

висшето образование, науката и иновациите“ (2014).  Участвал е в 

създаването на Оперативната програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ и Националната стратегия за интелигентна 

специализация на научните изследвания и иновациите.  
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По първа точка от дневния ред, г-н Даскалов запозна присъстващите 

с инициативите на НСД.  Във връзка с откриването на новата академична 

2018/2019 г., Националният студентски дом стартира „Стажантска 

програма 2018“. Стажовете ще се проведат през м. октомври, а 

кандидатстването се реализира онлайн чрез Портала за студентски стажове 

на сайта на МС. Инициативата е първа по своя род за Националния 

студентски дом и е част от Програмата за студентски стажове в 

държавната администрация, координирана от дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към Министерски съвет. 

Като част от стажантската програма в администрацията на Националния 

студентски дом ще бъдат разкрити 8 стажантски позиции. Пълно описание 

на обявените позиции е налично на страниците на всяка от тях на Портала 

за студентски стажове. Информира, че Дома има назначен координатор със 

заповед и чрез него могат по всяко време да се качват на Портала нови 

позиции с бройката, така че, ако от студентските организации имат 

необходимост от помощ по различни проекти от стажанти, могат да се 

възползват. 

Запозна присъстващите с обновения уеб сайт на студентския дом и 

във връзка с развитието му, декларира, че ръководството е отворено за 

предложения на нови идеи от страна на студентските организации. 

Направи предложение на студентските организации да се популяризират 

своите дейности, проекти и изяви на уеб сайт и на Фейсбук-страницата на 

НСД. За целта е необходимо да предоставят снимков материал с кратки 

бележки, които да бъдат качени. 

Г-н Даскалов, представи своето виждане за развитието на НСД като 

средище на още по-активна творческа и академична дейност. Дома има  

реални възможности да се превърне в споделено учебно пространство, 

където всеки успешен студент или докторант може да изнесе лекция на 

която да сподели знанията и уменията си със своите колеги и с широката 

общественост.  

По втора точка от дневния ред, Стратегически инициативи, г-н 

Даскалов представи вижданията си за възстановяване на залата на театъра. 

За целта трябва да се изготви инвестиционен проект.  
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Яна Вангелова (НПСС), взе думата и поясни, че вече е изготвено и 

остойностяване, от ангажираните по изготвянето на Идейния проект 

студенти от факултета по архитектура и строителство. Трябва да се търси 

подкрепа и защита на идейния проект, изготвен по инициатива на НПСС.  

Г-н Даскалов изрази стремежа си, не само да възстанови част от 

материалната база, но и да  се подобрят всички пространства в сградата 

/зали, фоайета, коридори/ и да се осмислят в една променена среда. 

Необходимо е ефективно използване на залите и пространствата и да се 

промени съотношението между студентските и младежките инициативи 

спрямо комерсиалното им използване да стане 80% към 20%, в полза на 

студентските инициативи. 

Г-н Даскалов заяви, че свършеното до момента трябва да се надгражда и 

да се предприемат мерки и инициативи, за осъществяването на Идейния 

проект. Трябва да се обърнем към обществеността за подкрепа, така както 

в началото на ХХ век, българските студенти са потърсили подкрепата на 

държава, държавните институции и обществото за изграждането на 

студентски дом, като средище на академичната младеж. Необходимо е, да 

се запали възрожденския дух в обществото. Да се генерира обществената 

енергия за възстановяване на театъра, от една страна  и от друга, да 

получим подкрепа и финансиране от държавните институции. Необходима 

е работа в двете посоки. За целта, предлага да се открие дарителска сметка 

за набиране на средства за възстановяване на театралната сцена, камерната 

зала, централното фоайе и прилежащите помещения. За откриване на 

дарителската сметка, е необходимо разрешение от министъра на 

образованието и науката и още утре ще бъде внесено писмо с това искане в 

МОН. Изказа се мнение, че никой не се заблуждава, че чрез дарения ще 

бъдат събрани всички необходими средства за възстановяване на театъра, 

но е необходимо да се предизвика общественият интерес и съпричастност. 

Велко Иванов (НСК), изказа своето виждане, че първи дарители в тази 

сметка, трябва да бъдат национално представените студентски 

организации, които поддържат центрове в НСД, така както с доброволния 

труд и даренията от българските студенти е построен домът през 1933 г.  
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Инициативата за откриване на дарителска сметка, единодушно бе 

подкрепена от членовете на Съвета и Експертната комисия и 

представителите на студентските организации поддържащи 

центрове/кабинети в сградата на НСД. 

По трета точка от дневния ред – предстоящи инициативата, г-н 

Даскалов информира, че стартира „Отворен университет“, посредством 

който ще се организират регулярни студентски работилници и 

конференции, семинари  и други обучителни събития по веднъж месечно и 

стремежа е, това да се превърне в традиция. Тази инициатива ще се открие 

с първата работилница на 6-и октомври в зала „17 Ноември“ на тема „Как 

да се направи уеб страница без опит в програмирането“ – като лектор ще 

бъде той самия и ще даде личен пример. Ръководството на НСД е отворено 

към идеите на всички заинтересовани страни и проявява желание за 

сътрудничество със всеки български студент, всяка студентска 

организация, с компаниите от частния сектор и с институциите от 

публичния. 

Друга важна инициатива ще се проведе на 15-и октомври. Ще се 

проведе конференция „За бъдещето на Студентски дом – 20 години по-

късно“. За да продължи Домът да бъде център на академичния, културен и 

обществен живот на студентите в една променена среда, е необходимо 

провеждането на нова дискусия за неговото развитие в перспектива. Тази 

инициатива, е във връзка с 20 годишнината от проведената кръгла маса 

през 1998 г., на която се обсъждало и е постигнат консенсус по визията на 

институцията. Във тази връзка, г-н Даскалов направи предложение, всяка 

организация да подготви изказване в рамките на 5 минути и представи 

своето виждане за бъдещето на НСД. 

Г-н Росен Петков (СОКИ) направи предложение, всички организации 

предварително да представят своите изказвания, писмено /до 2 страници /, 

за документирането на дискусията. 

Г-жа Дарена Попова (АХ „Ангел Манолов) предложи, дискусията да 

бъде открита с изпълнение на фолклорната формация „Дилмана“. 

Предложението бе посрещнато радушно от присъстващите. 

Повдигнати и обсъдени бяха  проблеми по последната точка от 

дневния ред – Други. 
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      -Възникналия теч от покрива, който е увредил офисите на АХ „Ангел 

Манолов“ и АФА, за което има сигнали от тях. 

По този въпрос, г-н Даскалов заяви че ще изпрати писмо до фирмата 

извършила ремонта да извърши ревизия на работата си. По отношение на  

живеещия в съседната сграда човек, който е нарушил целостта на 

покривната конструкция, ще предприеме първоначално разговор, за да се 

потърси разрешение на проблема. Ако това не даде резултат, ще подаде 

сигнал до ДНСК, срещу лицето извършил нарушаване на покривната 

конструкция. 

-Повдигнат беше въпроса за ново замерване на електромагнитното поле 

на покрива от независима лицензирана фирма. Г-н Даскалов заяви, че ще 

се направи оценка, независимо от наемателя А1, преди подновяване на 

договора с тях. 

-Засегна се въпроса с изискванията на противопожарна безопасност, за 

два изхода на III и IV етаж към аварийния изход на сградата откъм ул. 

„Аксаков“. Наложително е да се направи врата на IV етаж. Наемателя на V 

етаж фирма „6АТО“, е с 12 месечно предизвестие за прекратяване, каквото 

е заложено по договора. Предприети са стъпки за плащането на пълния 

размер на наема, тъй като е спряно изпълнението по изграждане на 

асансьор на което основание наемът е бил редуциран. На въпроса, има ли 

разрешителни за дейност изградения хостел, г- н Даскалов, обясни, че НСД 

е действал като наемодател на пространството, а не като страна по 

издаването на подобни разрешителни. 

Г-н Даскалов, запозна присъстващите с финансовото положение на 

НСД. Предостави финансова справка, от която се вижда, че след 

прекратяването на плащанията от страна на фирма „Ананда“, поради 

внесеното предложение от Столична община, за Наредба за забрана на 

реклама по фасадите в центъра на столицата, финансовото положение, е 

по-лошо от миналата година. Именно тези средства са били за 

подпомагането на изявите на студентските организации. Няма средства в 

момента, но ще се опитаме да подпомогнем изявите на студентските 

организации от годишния план. Необходимо е да се работи в посока на по-

голяма заетост на четирите зали през деня, тъй като в момента те са 

свободни през деня и натоварени през вечерните часове. Трябва да се 

помисли за различни цени през деня и вечер след 18.00 часа, за да се 
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стимулира наемането на залите целодневно, както и за преференциална 

ставка за академични институции и организации с оглед статута на 

Студентския дом. 

На повдигнатия от Дарена Попова проблем, за закупуване на нови 

костюми на членовете на академичния хор, да се намери път за 

кандидатстване за финансиране, бяха предложени от участниците на 

заседанието, да се кандидатства пред големите търговски вериги като 

Лидл, Кауфланд и др., които имат програми за отпускане на средства за 

културното развитие от национален мащаб. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

      Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 


