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ПРОТОКОЛ
От задочна дискусия – съвещание на членовете на Съвета, съвместно
с членовете на Експертната комисия към Национален студентски дом НСД
през месец август 2019 г.
В имейл към всички членове на Съвета и комисията към НСД, г-н
Даскалов запознава с най-важната новина, която е плод на двумесечни
усилия от страна на администрацията на Студентски дом, а именно
подписването на Договор за сътрудничество с Нов български университет.
Ръководството на Университетския театър към НБУ се съгласиха да
провеждат репетиции и представления в Камерна зала на НСД от новата
академична година, срещу заплащане по тарифата на НСД за почасово
ползване на залата. Г-н Даскалов в писмото си до членовете на Съвета и
комисията пише:
„Като цяло освен планирането на различни културни мероприятия от
м. септември нататък, през последните 30 дни нямаше нещо, което да си
струва обсъждането. През септември имаме планирани младежки панаир на
книгата, художествена изложба, представяне на нова книга - все в
централното фоайе и камерната зала на НСД.
Най-важната новина, която си струва да обсъдим е от днес. След близо
2 месеца на разговори с ръководството на Университетския театър на Нов
български университет, те се съгласиха да провеждат репетиции и
представления в Камерната зала от новата академична година - срещу
заплащане по тарифата ни за почасово ползване на залата. Всеки месец ще
се уточняват часовете, които заявяват от Университетския театър, съобразно
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това кога залата е свободна. Тяхното изискване е средствата, които
постъпват от почасово ползване на залата, да отидат за възстановяване на
пода и стените на залата. По отношение на пода вече предприехме мерки.
По отношение на стените нямаме финансовата възможност, но изискването
на Университетския театър е това да се случи до края на м. декември, за да
може да провеждат първите си премиери през м. януари.
Прилагам предложения проект на Договор за сътрудничество на
Ваше внимание. Той засяга единствено академичната 2019 - 2020 г.
Договорът на практика преповтаря успешните ни взаимоотношения с
НАТФИЗ от академична 2018-2019 г., които за съжаление вече няма да се
нуждаят от услугите ни, тъй като реновираха своята учебна база. Като цяло
университетите са естествения партньор на Националния студентски дом и
разчитам и на вашето съдействие да развием тези академични
сътрудничества и с други висши училища“.

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

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

