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ПРОТОКОЛ

От дистанционно заседание през месец юни 2019 г. на Съвета и
Експертната комисия към Национален студентски дом (НСД).
Г- н Даскалов, с писмо по електронната поща до всички членове на
Съвета и Експертната комисия към НСД , с който предлога: „Поради
отсъствието ми от Студентския дом до края на месец юни и нуждата да се
проведе месечно заседание, предлагам то да бъде под формата на задочна
дискусия по темата "Възстановяване на сцените на Студентския дом", а на
01.07.2019 г. (понеделник) да се съберем от 18.00 ч. в зала "Галерия" за
редовно заседание“.
Предостави на членовете на Съвета и комисията няколко новини по
темата от последния месец:


https://studenthouse.bg/2019/06/12/golden-ticket/



https://studenthouse.bg/2019/05/21/the-voice/



https://studenthouse.bg/2019/05/13/architecture/



https://studenthouse.bg/2019/05/12/progress-report/

Г-н Даскалов задочно се възползва да запознае всички с прогреса по
ремонта на централното фоайе и тоалетните.


Във фоайето остана да се полира пода от специализирана фирма и
малки довършителни работи като измазване около две от многото
дупки в стените покрай парната инсталация и поставянето на
декоративни завеси върху самите тръби на парното. Има и нужда от
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монтиране на декоративен елемент от стиропор на мястото на
липсваща част от стенна рамка от гипсо-картон, което също е
планирано. По-нататък ще бъдат монтирани и щори или завеси на
прозорците, които са с доста компрометирана дограма, но за момента
такива средства не са планирани. Ако някой има контакт с фирма,
която се занимава с монтиране на щори, завеси и т.н. и може да
осигури отстъпка, нека сподели координати, за да получим оферта.


Тоалетните са вече готови и при организацията на събития във
фоайето биха могли да се ползват. Остава единствено подмяната на
осветителните тела там, както и на контактите - като цяло при ремонта
не е търсен "лукс", но и не би било целесъобразно да се хвърлят твърде
много средства в тоалетни клетки при състоянието на Камерната зала
или пък на голямата сцена... Същото се отнася и до вътрешната тераса,
от която имаше сериозни течове във фоайето и тоалетните - тя е
изцяло хидроизолирана, но не се планира скорошно поставяне на
гранитогрес, така че за момента разхождане върху нея не е желателно.
Гранитогрес ще положим, когато възстановим пространствата, които
извеждат до тази тераса, за да могат същите да се ползват, заедно с
терасата (основно бившата "Прожекционна" до зала "Галерия"). За
момента такива средства за ремонт няма.

Може би някои от вас се интересуват от развитието на кампанията на
"Гласът на България" в подкрепа на Студентския дом. Не съм запознат с
размера на средствата, които са събрани от СМС-гласуването, свързано с
предаването, и които ще бъдат дарени за възстановяването на сцените на
Дома, но най-вероятно тези средства ще бъдат ограничени и в най-добрия
случай ще ни стигнат за ремонт на пода на Камерна зала, който е найналежащ, за да може да разширим културния календар там в едни по-
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нормални условия. За момента обмисляме различни варианти за ремонт на
пода - от закърпване на местата с липсващ паркет и покриване с линолеум
по цялото протежение на залата, до полагане на ново дюшеме, подобно на
зала 304 (при наличието на по-голям финансов ресурс). Ако има компании,
които биха могли да извършат подобен ремонт на преференциални условия,
моля да споделите. Настрана от този евентуален ремонт на пода, Камерна
зала ще посрещне новия сезон в сравнително същия вид, каквато е днес.
Очакваме единствено дарение на завеса от един "Ротари" клуб, която е
особено необходима за затъмняването на залата за провеждането на
театрални постановки (и не само).
Като цяло, много от нещата, които успяхме да направим до момента, бяха
благодарение на НАТФИЗ, които бяха наши наематели, ползвайки почасово
за свои класове зала 310. Те планирано приключиха партньорството си с нас
с изтичането на учебната година и от началото на новата все по-трудно ще
стане отделянето на средства за възстановяване на партерния етаж. Търся
партньорства с други висши училища, за да компенсираме дупката в
приходната част на бюджета, която ще се получи с напускането на
НАТФИЗ. Репетиционните зали са празни през деня, тъй че бихте могли да
ги препоръчвате на външни партньори, които търсят пространства за
репетиции. За съжаление, интересът е основно към вечерните часове.
Това е по повод на възстановяването на сцените на Студентския дом. На
01.07 ще разгледаме други теми, свързани с изпълнението на препоръките в
одитния доклад на МОН, а именно:
1. Приемане на критерии за финансиране на студентски инициативи

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

2. Приемане на критерии за кандидатстването за студентски центрове от
2020 г.
3. Приемане на процедура, регулираща управлението на сградния фонд
на НСД
4. Други
По всички тези въпроси ще изработя чернови на документи в срок до
30.06, които ще изпратя на ваше внимание преди заседанието.

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

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

