
Информация 

за дейностите в Студентски дом 

през 1997 г. и нерешени проблеми  

 

 За изтеклата 1997г., независимо от всички матриални и финансови 

затруднения, обществата, домуващи в Студентски дом продължава своята 

работа. 

-Първият основан преди 65 години в Студентския дом колектив АХ 

"А.Манолов" е изнесъл 4 концерта, един от които традиционно в църквата 

"Света Троица" , изнесени са концерти в Държавната музикална академия, 

участвал е в постановката "Хубавата Елена" в НДК. 

- Академичения фолклорен ансамбъл е изнесъл 7 концерта в страната, от 

които на 10 май - юбилеен, в чест на 40-годишнината от създаването му.  

 Международните му изяви са във фолклорния фестивал в град Пюи-

Франция. По покана на Юнеско участва във фестивала в Солун "Жени и 

творци а две морета: Средиземно и Черно"  

- Театър - студия "Студентина" също ще чества своята 40 годишнина през 1998 

г.  

 През 1997 г. ТС "Студентина" (една от малкото студентски театрални 

формации осъществила копрудукция с чуждестранни трупи от Белгия и 

Австрия и в дългосрочен проект работи по създаването на Българо-

швейцарска копрудукция) е изнесла многократно спектаклите си "Достигнало 

до нас" и "Слуга на двама господари" в София и страната, участва в 

Климентовите празници, работи в спектакли с "децата от улицата". 

 Участва в международни фестивали в Потсдам и Канада.  

 На II конгрес на AITU в Канада е взето решение на базата на постиженията на 

TC "Студентина" в Студентския дом - в София да  се създаде регионален 



център на Балканите на AITU и да се проведе международен фестивал в 

София през април 1998 г.  

 В Студентският дом извършват дейности и общества ориентирани към нови 

форми на изкуството.  

- Студентското общество за компютърно изкуство (създадено през 1990 г. ) 

през 1997г. организира и участва в 12 международни семинара. Организира 

конкурс за WWW страница, проектирани от студенти, съвместно с "Интернет 

общество" в България.  

 Учредява и членство в мждународната студентска организация SAFIA.  

- Клуб на акробатичен рок-н-рол KAPP "Елвис". 

През 1997г. участва в много съвместни изяви на обществата в Студентски дом 

и в турнири от национален мащаб.  

- Националната асоциация на студентите икономисти 

АИЕСЕК - България.  

 През 1997г. е реализиран проект "EUROBUS", замислен да задоволи нуждата 

от информация в студентските кръгове в нашата страна и шест други 

европейски държави във връзка с бъдещата им интеграция към Европейския 

съюз.  

 На територията на Дома извършват дейности свързани със социалните и 

академични права на студентите, участието им в младежки международни 

бригади и участие в младежки форуми - Български студентски съюз и 

Национална студентска конфедерация.  

 Оществата работят по проекти с много асоциации и фондации със сродни 

дейности. В момента се работят съвместни проекти с фондация "Изкуство 

срещу насилето", "Отворено общество", "Еврика" и много други.  

 - НЕЕК "'ЮНЕСКО" - студентско общество, което поради липса на средства не 

може да извършва своята изследователска дейност по заложените проекти и 



проблеми и на практика е със затихнали функции.  

 Въпреки трудностите Студентски дом продължава двуизмерното си 

проявление - от една страна творческите изяви на обществата и културен 

паметник , а и укрепването му като сграда, която е в окаяно състояние. 

Комисията по проблемите на Студентски дом - София на своите заседания 

през 1997г. поставя на вниманието на администрацията на Дома и пред МОН 

редица проблеми, решаването на които би довело до нормалното 

функциониране на Дома.  

  Неколкократно на заседания членовете на Комисията са изразявали 

становище така да бъдат подписани договорите  да могат да се финансират 

студентските дейности, както е отправено в ПМС 233 от 04.12.1991г.  

- Финансовата страна за консумативи на сградата, основни ремонти, текущи 

разходи и админитрацията да се поемат от МОН.  

- Студентския дом дължеше голяма сума на "Топлофикация " АД, която 

поради липса на архитектурни планове на сградата не беше възможно да се 

изчисли действително ползваната топлоенергия. Освен това тя беше 

изчислена на бизнес цена. Въпреки товав края на 1997г. задълженията към 

"Топлофикация" АД бяха погасени.  

 Господин Пенчо Ненов - пл. секретар на МОН, разпореди да бъдат приети 

оферти от фирми желаещи да изваботят  архитектурно заснемане на сградата 

и след уточняване на кубатурата да се уточни предложение за график за 

разсрочено плащане на дължимите суми.  

 В изпълнение на действащата нормативна уредба за стопанисване и 

управление на публична държавна собственост и назачаване на комисия за 

проверка на ползвателите в сградата на Студентски дом при МОН, както ми 

бе поръчано представям на вашето внимание списък на студентските 

общества, които ползват помещенията в сградата на Дома. В тази връзка 

предстои да бъде актуализиране на заповедта на Министъра на МОН, която 

дава право за участие на студентските общества в Комисията по проблемите 

на Студентските дом.  



 Във връзка с проблемите по ВиК  инсталацията и противопожарната охрана 

на сградата ви представям предписвания на противопожарната охрана и 

контролни листове, констативен протокол на ВиК за сведения и 

разпореждане. 

 Със собствени усилия от АЧП успяхмеда осигурим средствата в размер на 6 

800 000 лв. за ремонт на покрива на сградата на Дома. След конкурс по 

представени оферти в АЧП "СИТИКОМ"  пое и извърши ремонта.  

 Необходимо е след разглеждане на проекто-сметната документация, 

подписана от "СИТИКОМ", МОН да назначи комисия за контрол и приемане 

на дейностите по изпълнение на ремонтните работи.  

  Пак със собствени усилия успяхме да намерим спонсор в лицето на АПФ, 

който отреномтира три репетиционни зали, но има още две зали и няколко 

стаи, които се нуждаят от основен ремонт.  

 


