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Протокол
Днес, 25.03.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа, в сградата на
Национален студентски дом (НСД), в зала „Галерия“ се проведе редовно
заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на Експертната
комисия.

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;
Росен Петков – СОКИ, член на Съвета към НСД;
Данаил Петков – АИЕСЕК България, член на Съвета към НСД;
Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“, член на Експертната комисия;
Кристиян Гайдаров – Театър-студио „Студентина“, член на Съвета.

Отсъстващи по уважителни причини: Даниела Иванова, Велко Иванов,
Петър Йорданов, Константин Илиев, Христо Тутунаров.

Дневен ред:
1. Обсъждане на годишен отчет за 2018 г.
2. Обсъждане на одитен доклад – ако има такъв към датата.
3. Обсъждане на бюджет на НСД - ако има такъв към датата.
4.Обсъждане на предстоящи инициативи и други теми.
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Заседанието бе открито от г-н Даскалов – директор на НСД. Към
предварително обявен дневен ред, не бяха направени предложения и
допълнения от присъстващите на заседанието.
По първа точка от дневния ред, г-н Даскалов представи на
присъстващите членове на Съвета и комисията Годишния доклад на
Национален студентски дом за 2018 г., който предварително бе предоставен
на студентските организации да се запознаят със съдържанието му. Г-н
Даскалов, обясни, че в годишния доклад, основният акцент е за
възстановяване на помещенията на партерния етаж – централно фоайе,
камерна

и голямата зали са от огромно значение за развитието на

студентски дом. Кампания по фактическо възстановяване на залите за
академично творчество на Студентския дом чрез изпълнение на набор от
оперативни дейности по почистване, довеждане до базово експлоатационно
състояние

и

възобновяване

на

художествено-творческата

дейност,

паралелно с планирането на по-широк кръг от тактически и стратегически
мерки за действие през тази година. В най-лошо състояние остава голямата
зала на Студентския дом, засегната от пожара през 2001 г.
Възстановяването на централното фоайе бе първата стъпка от
дейностите, предприети за повторното въвеждане в експлоатация на
пространствата на партерния етаж на Студентския дом.
Следващата важна стъпка, която се предприе, бе техническият паспорт
на сградата, който бе завършен в началото на 2019 г. и бе регистриран в
Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“, със
заключение, че с добра поддръжка, навременни ремонтни дейности и
изпълнение на препоръките в техническия паспорт в най-близко време,
сградата може да продължи и в бъдеще да се експлоатира безопасно. Самите
препоръки за експлоатация и ремонти на сградата са описани в над 20
страници и включват множество дейности по текуща поддръжка и
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капиталово строителство, които възлизат на стотици хиляди левове –
бюджет, който Студентският дом не може да осигури при настоящия модел
на бюджетна самоиздръжка. Само мерките в сферата на енергийната
ефективност, подробно описани в енергийното обследване, възложено и
завършено в началото на 2019 г., възлизат на близо 300 хиляди лева.
Състоянието на сградата на НСД (отвъд необходимия капиталов
ремонт на партерния eтаж) e било определяно в предходни периоди като
тежко. Въпреки това, не е било направено необходимото за изготвянето на
техническа паспорт на сградата, което да позволи да се планират и
финансират целево съответните ремонти по степен на тяхната неотложност
и целесъобразност. При наличие вече на технически паспорт и енергийно
обследване трябва да се пристъпи към изготвянето на подробно техническо
задание за извършване на ремонт на помещенията на партерния етаж.
Трябва да се изготвят заданията по отделните специалности. Във тази
връзка, г-н Даскалов се обърна към членовете на Съвета и комисията да
съдействат по възможност с информация за добри фирми, които да
разработят задание за изработване на инвестиционен проект в работна фаза
с обхват ремонтиране и обновяване на партерния етаж на сградата на НСД.
Г-н Даскалов, информира, че вече има подадено една оферта от „А4
творчески колектив“ за 4500 лева без ДДС.
Росен Петков, представител на СОКИ и член на Съвета към НСД,
изказа своето виждане за ремонта на партерния етаж и предложи да се
предвиди на два, три етапа извършването на ремонтните дейности, за да не
се блокират всички помещения едновременно.
Кристиян Гайдаров, представител на Театър-студио „Студентина“ и
член на Съвета, подаде координати на строителна фирма с добра репутация,
на която да се изпрати документацията, за да изготвят оферта за съставянето
на задание за съставяне на инвестиционен проект.
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По втора точка от дневния ред – обсъждане на Бюджета на НСД за
2019 г., г-н Даскалов коментира, че в получения бюджет са заложени същия
обем на приходите. Има вероятност приходната част от бюджета да не
успеем да изпълним поради отпадане на сумите от наеми за покривна
реклама и наема от 5 етаж откъм ул. „Аксаков“.
По следващата точка от дневния ред „Предстоящи инициативи“ - г-н
Даскалов запозна присъстващите с откритата на 23 март изложба „Ashe“ –
съвременно концептуално изкуство на кубинския автор Алексис Саласар в
централното фоайе на партерния етаж, където са изложени произведенията
и могат да бъдат разгледани. Запозна присъстващите с предстоящите
събития – на 26 март в НСД зала „Галерия“ ще се проведе среща,
организирана от МОН и НПСС, във връзка с проект по ОП “Наука и
образование за интелигентен растеж“. По-конкретно, ще се проведе
заключителната

среща

по

проекта

„Иновативни

инструменти

за

подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за
повишаване качеството на висшето образование в България“ (BGTITHE).
На 28 март по повод 132 години от рождението на Димчо Дебелянов
и 7 години от кончината на Георги Черняков, Националният литературен
музей, Обществото на литературния кабинет „Димчо Дебелянов” и
Националният студентски дом организират поетичен разговор между
поколенията.
Предстои провеждането на музикален маратон в подкрепа на
възстановяването на залите на НСД, който ще се проведе в началото на
месец април в „Камерна зала“. Г-н Даскалов изказва специални
благодарности на музиканта Веселин Митев и неговите колеги, които
построиха с безвъзмезден труд сцената за Камерна зала, като НСД е
отпуснал само средствата за закупуване на дървения материал в размер на
около 1500 лв.
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Ще се проведат и няколко театрални постановки през м. април и май
като „Каспар“ и „Халрем Шейк“ , Плейбек театър „Storycatchers“, „Три“ в
зала „Реплика“ и Камерната зала.
Росен Петков, направи предложение да се създаде дарителска сметка
и кампания по университети чрез сайта на НСД. Кристиан Гайдаров
предложи на сайта на НСД да се обявяват нуждите на НСД от поелементарни ремонтни дейности като по този начин може да се намерят
хора, които да я свършат на доброволни начала без заплащане за труд.
Данаил Петков, представител на АИЕСЕК България и член на Съвета,
направи предложение от името на организацията, че може да създадем
поредица от концерти и да позиционираме озвучителна компания
– „Antelope Audio“. Когато има конкретен проект за сцена, осветление и т.н.,
можем да поискаме материали от „Baumit“ и да ги позиционираме по
някакъв начин, в т.ч. чрез разпращане на съобщение до медиите за
инициативата и др. подобни неща, но по начин, който е измерим и формиран
като пакет - брой инициативи, таргет аудитория, брой хора, които ще
достигнем. Предложението му е, да се рекламират тези и други фирми на
концертните изяви в НСД, а фирмите от своя страна да даряват средства за
кампания за възстановяване на сцените.
Г-н Даскалов, приветства тава предложение и насърчи Данаил Петков
да предприеме действия в тази посока като член на Съвета.
С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито.

Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов - директор на НСД)

Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)
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