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ПРОТОКОЛ
Днес, 15.10.2018 г. (понеделник) от 18.00 часа, в сградата на
Национален студентски дом (НСД), зала „Галерия“ се проведе разширено
заседание на Съвета и Експертната комисия на НСД. Заседанието бе в
формат Кръгла маса с дискусия „За бъдещето на Студентски дом – 20
години по-късно“.
Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД
Протоколчик: Росица Пенева – специалист в НСД
Присъстващи на заседанието членове на Съвета и Експертна комисия:
Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“
Кристиян Калчев – ННЕК ЮНЕСКО
Светослав Димов - СОКИ
Даниела Иванова - АФА
Яна Вангелова – НПСС
Мариян Ников – НПСС
Екатерина Попова – АФА
Отсъстващи членове на Съвета и ЕК: Мария Великова (АДМР), Ясенка
Дамянова (АДМР), Константин Илиев (СОКИ), Георги Гълъбов – (ННЕК
ЮНЕСКО).
Присъстваха и представители на националните студентски
организации, поддържащи академични центрове/кабинети в НСД.
Велко Иванов – НСК
Георги Христов - НСК
Сергей Модев – БСС
Христо Тутунаров - БСС
Доц. Таня Пенчева – АХ „Ангел Манолов“
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Георги Георгиев - АХ „Ангел Манолов“
Илия Ласин – АИЕСЕК -България
Петя Божинова – Театър-студиа „Студентина“
Милуша Божинова – РЦБУТ
Иван Тодоров – АФА, худ. ръководител
Здравко Димитров - АФА
На заседанието присъстваха и гости от различни институции:
Кремена Маринова - представител на дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“ на Министерство на образованието и науката
(МОН);
Георги Илиев - представител на дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“ на МОН;
доц. Мария Фъртунова – университетски преподавател;
Дея Тошева - Център за развитие на човешките ресурси;
Весела Василева - Асоциацията на неправителствените организации;
Анна Йовкова – основател на Народно читалище „Канатица“;
Ивайло Стоянов и всички студенти от УАСГ, участвали в изработването на
Идейния проект за възстановяването на театралната сцена на Националния
студентски дом;
Теодора Костадинова – студентка в
ЮЗУ „Неофит Рилски“, по
Програмата „Студентски практики – фаза 1“ на МОН;
Виктория Йосифова – студентка в Нов български университет, по
Програмата „Стажове в държавната администрация“;
Иглика Джерова – студентка от СУ „Климент Охридски“, избрана да
участва в международната инициативата „Мениджър за един ден“, в която
инициатива НСД се включва за първи път.
Стилиян Стойков – творчески ръководител на Фото и видео клуб.
Граждани и гости на Студентския дом.
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Дневен ред на заседанието:
1. Откриване и представяне на официални гости.
2. Представяне на визии за развитие на Студентския дом.
3. Дискусия по визиите за развитие на Студентския дом.
4. Информация за предстоящи събития и закриване.
Присъстващите бяха поздравени от фолклорната вокална формация
„Дилмана“ с диригент Дарена Попова към НСД с няколко песни за добре
дошли.
Дискусията беше открита от г-н Христиан Даскалов – директор на НСД,
който изказа благодарност на г-жа Попова и участниците във вокалната
група и макар да повдигнаха настроението на всички, той призова да се
върнем към деловия тон. Представи гостите на аудиторията и изказа своята
благодарност, за това, че са откликнали на изпратената покана за участие в
дискусията. Приветства и присъстващите студенти от УАСГ, които са
участвали в изработването на Идейният проект за възстановяването на
театралната сцена на Студентския дом.
Г-н Даскалов, запозна накратко присъстващите, защо сега и днес се
провежда дискусията - през 2018 година, Националният студентски дом
отбелязва 85 години от своето създаване. Изграден през 1933г. с
доброволния труд и даренията на българските студенти в сърцето на
българската столица – на пл. Народно събрание 10.
Преди 20 години, на 15-и октомври 1998г. беше проведена конференция
„Студентският дом – история, актуални проблеми и перспективи за
развитие“ с участието на повече от 20 студентски организации на която се
обсъжда и постига консенсус по визията за развитието на институцията в
настоящия й вид.
Днес вратите на НСД са отворени за всички представители и приятели
на българската студентска общност, но 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.
Г-н Даскалов даде думата на представителите на студентските
организации, поддържащи академични центрове/кабинети в студентския
3

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

дом за представяне на тяхната гледна точка за бъдещето развитие на дома,
в променената среда.
Първа взе думата Яна Вангелова, председател на Националното
представителство на студентските съвети (НПСС). Тя представи НПСС,
като организацията, която защитава интересите на студентите в България
пред държавните институции като законен представител, създаден по
Закона за висшето образование. Начерта няколко направления и
инициативи по които да се работи за развитие на Студентския дом.
-Да се работи по възстановяването на театралната сцена и прилежащите
помещения, с което ще се осъществи изработения идеен проект от
студенти от УАСГ, доброволно и безвъзмездно. С това ще се даде
възможност да се развива художествената и творческа дейност на младите
хора;
-Създаване на студентска медия като онлайн платформа;
-Вижда възможност за развитие на студентско списание под формата на
клубна дейност;
-Създаване на библиотека;
-Бизнесът, да финансира най-добрите студенти;
-Развитие на научна дейност.
Г-н Даскалов, благодари на Яна Вангелова за стегнатото изказване и
предостави думата на диригента на Академичния хор „Ангел Манолов“ и
ФВФ „Дилмана“ г-жа Дарена Попова.
Тя представи най-стария студентски състав, който също чества тази
година 85-та си годишнина. Създаден през 1933 година, членовете на
академичния хор са участвали с доброволен труд за изграждането на
сградата още от полагане на основния камък до цялостното изграждане. И
в този момент членовете на хора ще се отзоват на инициативите за
възстановяването на театралната сцена на Студентски дом, със свои
благотворителни концерти и изяви. Като първа такава изява с
благотворителна цел ще бъде изложбата на народни шевици и мотиви
„Брод диря“ на Даниела Дичева на 29 октомври 2018 г. в зала „Галерия“ на
НСД. Изложбата ще бъде открита от изпълнения на ФВФ „Дилмана“.
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Дарена Попова накратко представи годишния календар на хора, който е с
много изяви и се надява и на много награди.
Г-н Даскалов благодари за изказването и предостави думата на г-н
Светослав Димов, представител на Студентското общество за компютърно
изкуство (СОКИ).
Г-н Светослав Димов представи СОКИ, национална организация
работеща в сферата на използването на съвременните медии и технологии
в образованието и обучението, както и при кариерното развитие на
студенти и младежи. Развива дейности в областите: съвременни медии и
компютърни изкуства; обмен на младежка информация; организиране и
управление на младежки проекти; професионално обучение и кариерно
развитие; информационни и комуникационни технологии и съвременни
медии.
Един от най-големите ежегодни проекти на СОКИ, добил солидна
международна известност е „Компютърно пространство“ – некомерсиален
международен фестивал за компютърни изкуства, който ще има юбилейно
издание от 25 до 27 октомври 2018 г. и ще се проведе основно в Червената
къща. Г-н Димов изказа своето желание, компютърните изкуства и
съвременни медии да бъде застъпено като хоровото, танцовото и театрално
изкуство, да се изпълнят пространствата на Студентския дом със
съдържание и да се превърне в притегателен център за младите хора в
новата реалност.
Предоставена беше думата на Кристиян Калчев, председател на
Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО (ННЕК-ЮНЕСКО).
Клубът е основан през 1970 г., през 1973 г. след успешно участие в
кампания за опазване на античния Картаген клубът е обявен за клуб
ЮНЕСКО. През тази година ще отпразнуват 45 годишнината от първия
клуб. От 2001 г. ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител на Европейската
федерация на клубовете ЮНЕСКО. На конгреса на клубовете на ЮНЕСКО
ще участват в избора на ръководството на Европейската федерация.
Клубът успешно работи по няколко проекта: Приятели на българските
съкровища 2016-2020 г. – работа по набирането и дигитализацията на
наследството. Клуб „Научна подводна дейност“; Международна
експедиция „Наследство и диалог, обединени в многообразието – Западни
Балкани“ Програма „Култура за всички деца“. Студентите от седем
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университета в България участват в експедиции и стремежа на клуба е
НСД да бъде център за координиране на тези експедиции.
Думата взе представител на Българския студентски съюз (БСС), доц.
Сергей Модев. Той се обърна към директора Христиан Даскалов, за да му
благодари за чудесната инициатива, която е поел, за разчистване с
доброволния труд на студентите на помещенията на първия етаж (фоайето
пред театралната сцена и камерната зала) и подготовка за строителните
дейности по възстановяването на театралната сцена. БСС като студентска
организация, поддържаща център в Студентски дом от 20 години, има
виждането, че това е институция, а не само сграда и всички, които са част
от нея трябва да направят всичко, което ще доведе до вдъхването на нов
живот на институцията. Според него и преди и сега студентите са се
борили за това. На всички е било трудно, но това не бива да обезкуражава
и води до пасивност, напротив, трябва да се прояви мъжество и с това, с
което се разполага в момента да се твори и популяризира институцията.
Г-н Даскалов вметна, че Петя Божинова, от Театър-студия
„Студентина“ още през 2015 година, а в по-ново време и Яна Вангелова от
НПСС са проявили това мъжество да поискат да се направят събития, с
които да се популяризира Студентски дом, а и да предизвикат обществения
интерес и политическа воля за намиране на средства за възстановяване на
театралната сцена и в този смисъл каузата е обща.
Дадена бе думата на Здравко Димитров, представител на
емблематичния Академичен фолклорен ансамбъл (АФA). Той подкрепи с
изказването си инициативата на колегите си за възстановяване на
разрушените помещения, чрез които може да се популяризира и даде
възможност за творческа изява на младите хора. Изяви готовност,
съвместно с Театър-студия „Студентина“ да осъществят арт фестивала,
защото единството ще даде резултати, а също и сила.
Г-н Даскалов, изясни, че Арт фестивала с мисия ще се проведе на 27 и
28 октомври във фоайето на театъра, което се надяваме да бъде изчистено
след акцията организирана на 20.10. 2018 г. от НПСС. Крачка по крачка да
вървим към реализирането на целта си, да възстановим театралната сцена.
Трябва да бъдем общност и всички заедно, обединени да преследваме
целта си.
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Думата взе Петя Божинова, художествен ръководител на Театърстудия „Студентина“, те са организаторите на арт фестивал в подкрепа на
усилията за възстановяване на сцените в Национален Студентски Дом. Тя
вижда бъдещето на Студентски дом, най-вече динамично. С много
възможности, които институцията да предлага и които да са реално
осъществими без тежки бюрократични и административни пречки или
изисквания отнемащи енергията и ентусиазма на младите хора. Уточнява,
че умишлено не казва само студенти, защото познава изключително много
млади хора, които се развиват в различни области без да са студенти, а са
достойни да се наредят сред първите от студентите в съответните
специалности. Не случайно в регламентите на евро съюза под млади хора
се разбират всички хора на възраст между 18 и 31 години! Вярва, че не е
нужно да си студент на хартия, за да се учиш и да се развиваш в която и да
е сфера и че НСД е място за всички млади хора с добри идеи. И разбира се
че голяма част от тези млади хора са студенти! Национален Студентски
Дом да се развива като общност и като място, което предоставя подкрепа,
множество възможности и поощрява осъществяването на проектите на
младите хора по всевъзможни начини.
Помещенията, които се ползват от организациите, репетиционните зали,
сцените, които вярва, че с общи усилия ще бъдат възстановени и ще се
превърнат в място за изява. Сградата и мястото само по себе си не са нищо
без хората! Осъществяването на пълноценен обмен, в който младите хора
на България са поощрявани да осъществяват своите идеи и това да носи
удовлетворение и желан резултат за цялото общество. Създаването на
отворена, прозрачна общност, която едновременно носи своите традиции и
гъвкавост, за да отговаря на нуждите на младите хора и променящата се
среда.
Стартиралата вече кампания, която има за цел да набере, както
средства, така и достатъчно голям брой доброволци, които да станат част
от инициативата за възстановяване на сцените. С помощта на серия от
събития се цели фокусът да падне върху нуждата от артистични
пространства, предоставени за ползване от академичната общност в
България. Осъществиха се едно мини-разчиствания на 03 и 10 октомври от
представители на театър-студия „Студентина“ и още едно ще бъде на 17
октомври, преди голямата инициатива на 20 октомври (събота) и всички,
които имат възможност да заповядат и да се включат в разчистване.
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Младите хора не се нуждаят от милиони, а от среда. Те сами ще помислят
и осмислят тези пространства.
Думата взе доц. Мария Фъртунова, университетски преподавател и
бивш директор на дирекция „Висше образование“ в МОН. Тя поздрави
новото ръководство на НСД и студентите от УАСГ за изготвения от тях
Идеен проект за възстановяване на театралната сцена. Доц. Фъртунова,
вижда бъдещето развитие на НСД като средище на младите хора, които се
редят на опашка, за да влязат в сградата. Но са необходими три много
важни стъпки:
-укрепване и възстановяване на материалната база на Студентски
дом;
-изпълване със съдържание на пространствата, възстановяване на
клубната дейност, изграждане на нови клубове, работилници и прочие. Да
се помисли и обсъди интернационализацията на Студентски дом, да се
намерят инициативи и начини за приобщаване на младите хора и студенти
от българските диаспори.
-на трето място, на дискусионен форум да се обсъди как да се
мотивират младите хора за активно участие и работа в Студентския дом.
Да се създаде дискусионен клуб – да канят заинтересованите институции
като Държавната агенция за българите в чужбина, както и културни
институции и да се провокират дискусии, в които би се включила с
удоволствие.
Виктория Йосифова, студент-стажант в НСД, изказа своето мнение, че е
много важна мотивацията на младите хора, има ли я, има желание, има и
начини, форми за постигане на целите.
Велко Иванов, представител но Национална студентска конфедерация
(НСК), изказа своето виждане за развитието на Студентския дом като се
продължи традицията за пространство на духа, на дискусии. Там където
има обсъждания има идеи и развитие. Студентския дом трябва да остане
средище на младите хора за дискусии, дебати, пробуждане на духа и
мисълта, храм на младежкото дръзновение. Младите хора влизайки в дома
като студенти, трябва да излизат след пет години граждани, това е
основната задача на тази институция. Студентите, като посланици на
България, в своите международни изяви, трябва да променят мнението на
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чужденците, които създават своето мнение от пресата, а при непосредствен
контакт виждат, че това мнение не е вярно. Придобиват реална представа
за обществото и младите хора в страната.
За да не се допуснат търговците в храма на студентите, г-н Иванов
предложи да се използва метода Crowdfunding за набиране на средства за
възстановяване на залите на НСД. Това е метод за набиране на капитал
чрез колективните усилия на приятели, семейство, клиенти и
индивидуални инвеститори. Този подход се вписва в колективните усилия
на голям брой отделни лица - предимно онлайн чрез социални медии и
платформи за разпространение на изобилие - и използва техните мрежи за
по-голям обхват и експозиция.
Г-н Даскалов подкрепи изказването на Велко Иванов, че Студентския
дом трябва да бъде храм на академичното творчество и завършвайки
университетите, младите хора да продължават да участват в дейностите, за
да създават общества. Много студентски клубове със собствени общества
се възраждат. Такъв е клуба по Фото и Видео, чийто творчески
ръководител е сред нас – г-н Стилиян Стойков.
Г-н Стойков, представи Фото и Видео клуба, който е основан през 1974
г. от доц. Живко Арабов. Като наследник на клуба, амбициите са да
продължат работата със студенти, които да се усъвършенстват и развиват,
да участват във фотографски прояви – изложби, конкурси и представяния.
Започва се работа по обучение на теория и практическа подготовка,
насърчаване на творческите начинания на членовете. Клубът организира
конкурс за фотографски творби и обобщаваща изложба на 8 декември.
Г-н Даскалов допълни, че стартира работилница по кинокритика от
18.10.2018 г. в зала „17 Ноември“. Презентира и предстоящата изложба на
Диляна Дичева на 29 и 30 октомври 2018 г. в зала „Галерия“ на народни
шевици „Брод диря“. Самата Диляна Дичева обяви, че изложбата е с
благотворителна цел за подпомагане на инициативата за възстановяване на
театралната сцена.
За изказване, думата взе Ивайло Стоянов, участвал в изработването на
Идейния проект за възстановяване на сцената. Емоционално и с много
гордост, той обяви, че е щастлив че е участник в този проект, който е от
младите за младите хора.
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Изказаха се и Весела Василева от Асоциация на неправителствените
организации и Анна Йовкова, основател на Народно читалище „Канатица“.
Изказаха своето виждане, че трябва да се прилагат инициативи от
европейската доброволческа служба и да се разработят проекти за работа с
младите хора, защото е скъсана връзката между организациите и младежта.
Изказа се и представителя на АИЕСЕК-България Илия Ласин. Той
изрази своето виждане, че много от организациите имат сходни дейности,
но недобро сътрудничество помежду си. Попита дали НСД има стратегия
за запознаване на различните организации. Г-н Даскалов, отговори че 20
октомври, когато ще се проведе голямата акция по почистване на
театралната сцена, камерната зала и фоайето пред тях, е много добър повод
за такова запознаване и опознаване, вид тим билдинг.
Яна Вангелова, използва повода да покани всички да се присъединят
към акцията на 20.10.2018 г. – събота, а също и да поканят от своя страна,
тези които помнят Студентски дом и желаят да се включат. Изказа
благодарност към всички, които подкрепят и помагат за провеждането на
тази акция - Столична община, която ще помогне с извозването на
строителните отпадъци и боклука, фирмите подсигурили ръкавици и
осветяване на пространствата.
Събитието беше закрито с информационно съобщение, че са проведени
първоначални разговори с представители на Фонд за устойчиво градско
развитие, които управляват финансови ресурси по ОП „Региони в растеж“,
които ресурси биха представлявали удачна възможност за финансиране на
възстановяването на сцените на Студентски дом под формата на
инвестиционен кредит. Подобна инициатива следва да се съгласува с
Министерство на образованието за което ще бъде инициирана среща и
присъстващите ще бъдат запознати с резултатите от нея.
С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито.
Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов - директор на НСД)
Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)
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