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Протокол 
 

Днес, 27.02.2019 г. (сряда) от 17.30 часа, в сградата на Национален 

студентски дом (НСД), в зала „Галерия“ се проведе редовно заседание на 

Експертната комисия към НСД, съвместно с членовете на Съвета.  

 

Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева 

 

Присъстващи на заседанието: 

 Яна Вангелова – НПСС, член на Съвета към НСД; 

 Мариян Ников - НПСС, член на Съвета към НСД; 

 Велко Иванов – НСК, член на Съвета към НСД; 

 Росен Петков – СОКИ, член на Съвета към НСД; 

 Данаил Петков – АИЕСЕК България, член на Съвета към НСД; 

 Даниела Иванова -  АФА, член на Експертната комисия към НСД;  

 Петър Йорданов – Театър-студио „Студентина“, член на Експертната 

комисия към НСД. 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Дарена Попова, Кристиян Гайдаров, 

Константин Илиев. 

Гости: Кристиян Калчев – председател на ННЕК „ЮНЕСКО“. 

 

Дневен ред: 

1. Запознаване с технически доклад от обследване на сградата на 

НСД; 

2.  Приемане на годишен отчет за 2018 на Национален 

студентски дом; 

3.  Приемане на годишна програма 2019 на НСД;  

4. Представяне и обсъждане на годишен бюджет на НСД - при 

наличие на такъв, изготвен от МОН към датата на заседанието; 
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5. Представяне на резултати от проведен вътрешен одит на НСД 

– при наличието на резултати към датата на заседанието; 

6. Други. 

 

Заседанието бе открито от г-н Даскалов, който информира 

присъстващите на заседанието, че във връзка с направените предложения по 

дневния ред  някои от точките както предварително бе посочено в поканата 

за участие, че са под условност, свързана с изготвянето на документите от 

трети страни - бюджет от първостепенния разпоредител и одит от 

вътрешния одитор. Предложи от дневния ред да отпаднат тези точки и де се  

разгледат на мартенското заседание. Предложи днешното заседание да се 

фокусира върху това, което имаме - проект на годишна работна програма и 

технически паспорт на сградата. 

Преди пристъпването към точките от дневния ред на заседанието, г-н 

Даскалов представи Петър Йорданов – Бъни, представител на Театър – 

студио „Студентина“ и член на комисията към НСД, който поради своята 

ангажираност не е присъствал на предходното заседание. Той е  създател на 

проект Windoo или „Основно ветрове“ съвместно с музикантите  Стенли – 

Stan_wav и Константин Кучев.  

Тримата свирят на необичайни музикални инструменти, събрани 

отблизо и далеч - като хенгдръм, африканска калимба, австралийско 

диджериду и индийски ситар. Те организираха концерт през месец февруари 

в Камерната зала като част от годишната културна програма на НСД -  

предстоят им концерти през месеците март и април, които отново ще се 

организират на сцената на НСД с вход свободен. При наличието на дарения 

от публиката за музикантите, същите предават с протокол на НСД средства 

за закупуване на материали и оборудване за залата.  

По първа точка от дневния ред, г-н Даскалов запозна присъстващите 

с вече готовия технически паспорт на сградата. Той беше финансиран от 

Министерство на образованието и науката по искане от наша страна. В 

доклада към техническия паспорт на сградата, ясно се посочват проблемите 

в сградата, които са видими – лошото състояние на северната фасада; тавана 

на голямата театрална сцена; електрическата инсталация на сградата и др. 

За да се покрият базисните изисквания са необходими около един милион 

лева. 

Информира, че е готов и представен от фирмата изпълнител,  

сертификатът за енергийните характеристики на сградата след като се 

извърши детайлно обследване за енергийна ефективност. Тези два важни 



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 

 

3 
 

документа са с много предписания, които трябва да се изпълняват във 

времето - с такива средства Студентският дом в момента не разполага. 

Г-н Велко Иванов, представител на НСК и член на Съвета се изказа, 

че и в двата документа няма нови неща, само са систематизирани 

съществуващите проблемите на сградата на НСД. Г-н Даскалов, коментира, 

че в техническия паспорт на сградата и доклада към него са констатирани 

нарушенията от страна фирма „6АТО“ - наематели на 5-и етаж откъм ул. 

„Аксаков“. Заяви, че всеки желаещ може да се запознае с двата документа. 

Премина се към следващата точка от дневния ред – обсъждане на 

Годишния доклад. Г-н Даскалов заяви, че не може да го представи на това 

заседание, тъй като има информация, че одиторът е ангажиран с други 

паралелни ангажименти извън НСД, което значи че няма да имаме готови 

материали от негова страна. В този смисъл отпада и точката с годишния 

доклад за 2018 г., който не може да завършен без аналитичната информация 

за периода януари-юли 2018 г., която очаква да бъде предоставена с одитния 

доклад и приложенията към него, в т.ч. изводи за управлението на 

институцията в този период и препоръки за изпълнение. 

Г-н Кристиян Калчев – председателя на ННЕК „ЮНЕСКО“, който 

присъства като гост на заседанието, заяви че желае да разгледа одитния 

доклад след като се получи в НСД. Изрази своето мнение, че годишният 

доклад не бива да се забави отвъд сроковете заради доклада на одита. 

Г-н Росен Петков – представител на СОКИ и член на Съвета към НСД, 

се изказа, че по негово мнение Годишният доклад и Програмата за 2019 г. е 

добре да се представят в Министерство на образованието и науката 

значително преди крайния срок, не по-късно от началото на месец март. 

Във връзка с разглеждането на следващата точка от дневния ред - 

Работната програмата за 2019 г., думата взе Велко Иванов от НСК, член на 

Съвета, който изрази своето разочарование, че отпада един от семинарите 

на НСК от 31.03. до 07.04., но ще се проведе от 27 октомври до 5 ноември 

друг международен семинар и би желал той да бъде включен в програмата. 

Г-ца Яна Вангелова, председател на НПСС и член на Съвета, 

информира присъстващите за организирането на съвместна конференция с 

Министерство на образованието и науката, Център за развитие на 

човешките ресурси и НПСС през март 2019 г., която ще се проведе в 

сградата на Национален студентски дом, на тема: Новите цели на 

Европейското пространство за висше образование и резултатите, 

постигнати по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за 

подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за 

повишаване на качеството на висшето образование в България“. 
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Информира, че срещата ще бъде открита от министър Красимир Вълчев, 

който ще приветства участниците. Покани г-н Христиан Даскалов като 

домакин на събитието, да поздрави присъстващите на срещата с „Добре 

дошли“ в НСД. Г-н Даскалов прие поканата да присъства на организираната 

среща. 

Г-н Росен Петков, се изказа във връзка с провеждането на семинара 

„Нови тенденции в кариерното консултиране”, който е включен в 

програмата. Помоли за съдействие, да се поканят представители на всички 

кариерни центрове от университети за участие в семинара. Г-н Даскалов, 

изрази подкрепата си и каза, че може да се съдейства с направената база 

данни на кариерните центрове към висшите училища и ще му бъде 

предоставена от г-жа Пенева. 

Г-н Даскалов, заяви че програмата на Студентски дом е отворена за 

включване на нови изяви и дейности през цялата година. Всяка една от 

организациите, работещи по договор за съвместна дейност с НСД, може да 

предлага включването в годишната програма за 2019 г. и на други свои 

текущи изяви, както и да кандидатства по установения ред за финансовото 

подпомагане на провеждането им.  

Той изрази задоволството си от предстоящите новите инициативи в 

Националния студентския дом и на студентските организации: На 3 март – 

концерт на Акадeмичен хор „Ангел Манолов“ в зала България от 17.00 часа, 

а от 20.00 часа ще се състои моноспектакъла на Ованес Торосян – „Harlem 

Shake“ с който ще бъде официално (пре)открита зала „Реплика“  в 

Студентски дом. Актьорите от театър Реплика  подкрепят идеята за 

възстановяване на залите и ще дарят приходите от спектакъла за тази 

инициатива. 

Г-н Даскалов със задоволство заяви, че около 80% от голямата сцена 

е почистена и някои единични авангардни изяви и инициативи биха могли 

да се провеждат и в нея. Информира, че със събрани средства от дарения от 

различни мероприятия вече има закупено озвучаване и е на разположение 

на всички студентски организации при попълване на заявка по образец. 

Г-н Калчев, взе думата и представи проекта „Траките и Виното“, 

организиран от Национален научeн експедиционен клуб ЮНЕСКО по повод 

14-ти февруари (Ден на археолога и Трифон Зарезан – Ден на лозаря).  

Събитието  е научен семинар и се провежда за втора поредна година 

и ще се състои в две части – лекционна в която ще бъдат изнесени лекции 

от български учени, специалисти в областта на тракийското културно 

наследство и дегустационна част с възможност за дегустация на вина от 

различни региони в България, придружени с лек кетъринг. Събитието ще се 
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проведе на 28 февруари 2019 г. (четвъртък), с начален час 18:00 ч. в 

Национален студентски дом, зала „Галерия“. Отправи покана към всички 

присъстващи да участват в него. 

По точка „Разни“, Мариян Ников, от НПСС и член на Съвета запозна 

присъстващите с подаденото  Заявление за предоставяне на информация от 

няколко точки до директора на НСД: 

1. Да се предоставят за запознаване с документацията за проведената   

процедура за отдаване под наем и сключените договори и споразумения 

между Национален студентски дом и т.н. хостел, който се помещава на 5 

етаж в сградата; 

2. Да се предостави справка за предоставените средства на 

студентските организации, които се помещават в НСД, за периода 2016 – 

2018 год., също така да се предостави информация за основанието, както и 

заповедта за това. 

3. Да се запознаят членовете на Съвета и комисията към НСД, с 

информацията, която налага да бъде издадена заповед № РД-23/21.05.2018 

г. В тази връзка да бъдат предоставени протоколът на констатираните 

десетки случаи, при които различни лица са влизали и напускали сградата 

на НСД, които налагат издаването на горепосочената заповед; протоколът 

за констатираната кражба; анализът на посочените в т. 3 хипотези за 

възможности от терористични актове. 

4. Да се запознаят членовете с резултатите от извършената 

инвентаризация, която е проведена през 2018 г. 

Г-н Даскалов, поясни, че по заявленията за предоставяне на 

информация, на г-н Ников са му предоставени в писмен вид част от 

отговорите по исканата информацията.  С документите от проведената 

процедура за отдаване под наем на 5 етаж, както г-н Ников така и всеки 

заинтересован може да се запознае в деловодството на НСД.  

По отношение на инвентаризация от 2018 г. информира, че няма 

констатирани по документи липси от имуществото на НСД. Като нередност, 

която следва да бъде отстранена отбележи факт, че инвентарът на партерен 

етаж преди почистването не е бил заведен, а следва да бъде, колкото и малко 

да е останало от имуществото на НСД там. 

Във връзка с издадената заповед за забрана да се ползва аварийния 

изход откъм ул. „Аксаков“, г-н Даскалов поясни, че трябва да се използва 

изходът основно като авариен, но всеки може да се възползва при 

необходимост. 

https://studenthouse.bg/


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 

 

6 
 

По отношение на договора с фирма „6АТО“, правилността за 

прекратяването му се потвърждава от изготвения технически паспорт на 

сградата и доклада към него в който се констатира, че фирмата няма 

разрешение от министъра на образованието и науката за промяна на 

предназначението на част от сградата на НСД, нямат и технически 

разрешения за преустрояването на помещенията. 

Г-н Велко Иванов запита каква наемна цена плащат от фирма „6АТО“ 

в момента и актуализира ли се ток, вода, парно при заплащане на такса от 

външни контрагенти. Г-н Даскалов, поясни, че фирма „6АТО“ е заплащала 

50% от наемната цена по силата на допълнително споразумение за 

изграждане на асансьор, който фирмата не е изградила, т.е. натрупана е сума 

от около 12 хиляди лева, която все още не е изплатена цялостно. По 

отношение на фирма „6АТО“, същата коректно заплаща консумативите си. 

По отношение на заплащането на консумативите от външни ползватели на 

зали, когато събитията не са част от годишната програма на НСД, те 

заплащат за ползване на залите по утвърдената почасова тарифа, която 

отчита и разходваната енергия. 

Г-н Ников, изрази мнение, че е необходимо да се направи колективно 

писмо от всички студентски организации до областния управител с искане 

по-бързото решаване на казуса с наемателя на петия етаж. Също така изрази 

мнение, че след приключването на настоящия одит е необходимо да се 

прегледат предишните одитни доклади и да се направи анализ дали има 

повтарящи се препоръки и какво може да се предприеме, за да се отстранят 

нередностите. Г-н Даскалов, заяви че всички доклади от предходни одити са 

налични и ще бъдат направени достъпни, в т.ч. и този който ще ни бъде 

връчен след приключване на проверката от МОН. Допуска, че някои 

препоръки може да се повтарят в доклада на одита, който очакваме. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

      Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

 

 Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 

 


