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Протокол 

 

Днес, 22.04.2019 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: 

Мариян Ников - НПСС, член на Съвета към НСД;  

Вeлко Иванов – НСК, член на Съвета към НСД; 

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

Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“, член на Експертната комисия към 

НСД.  

Отсъстващи по уважителни причини  / предварително предоставили 

становища: Даниела Иванова, Петър Йорданов, Константин Илиев, Христо 

Тутунаров, Яна Вангелова, Росен Петков, Кристиян Гайдаров. 

Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с един час и се проведе 

от 19.00 часа, по реда на чл. 5, ал. 9  от Вътрешните правила за 

конституиране и работа на помощните органи (съвет и експертна комисия) 

на Националния студентски дом. 

Дневен ред: 

1. Представяне и обсъждане на заключения от предварителен 

одитен доклад на ЗВО към МОН относно дейността на НСД. 

2. Представяне и обсъждане на предстоящи инициативи.  

3. Други 
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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, обсъждане на одитния доклад, който бе 

предоставен предварително на членовете на Съвета и експертната комисия, 

за да се запознаят със съдържанието му, г-н Даскалов коментира, че 

проведеният одит от ЗВО към МОН натовари изключително много малката 

администрация на Студентския дом, но в крайна сметка не даде нищо 

съществено, което да е от полза за същата. 

Запозна присъстващите със своето становище, което е представил в МОН 

до директора на дирекция „Вътрешен одит“ като с него възразява по три 

основни пункта към доклада на г-жа Маринова. 

  Изказва разочарованието си, че под внимание не са взети направените 

от него в рамките на проведеното интервю коментари по отношение 

изчерпания модел на бюджетна самоиздръжка на една държавна 

организация като НСД на която е възложено изпълнението на 

правителствена политика без това изпълнение да е обезпечено със средства 

от държавния бюджет. В одита заключават, че "НСД е в състояние да 

покрива задълженията си", но не се уточнява кои задължения са визирани. 

Не коментират в състояние ли е при този модел на самофинансиране НСД 

да покрива задълженията си по управлението на сградния фонд с грижа на 

добър стопанин. Техническият паспорт на сградата разкрива необходимост 

от извършването на аварийни ремонтни работи на прогнозна стойност 

стотици хиляди левове, както и необходимост от цялостна реконструкция 

на представителните зали за академично творчество на прогнозна стойност 

милиони левове. Г-н Даскалов отбеляза, че се е обърнал с искане да 

препоръчат как да се реорганизира бюджетът на НСД за 2019 г., така че като 

директор на институцията да изпълни отлаганите с десетилетия 
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предписания за постигане на енергийна ефективност на сградата или 

предписанията за осигуряването на сигурността на служителите и гостите 

на Студентския дом, засягащи подмяната на електрически инсталации, 

монтирането на противопожарни системи, обезопасяването на покриви и 

тераси. Ако отговорът е в генерирането на допълнителни средства чрез 

отдаване на още пространства по реда на ЗДС, как следва да бъде изпълнена 

държавната политика след като НСД се ориентира към развитието на 

рентиерска дейност там където трябва да реализира държавната политика.  

 Г-н Даскалов изказва също несъгласието си с констатацията, че 

„еднолично и незаконосъобразно са предоставени средства от бившия 

директор Николай Иванов на „Национален научно експедиционен клуб 

„ЮНЕСКО“ в общ размер на 11 949.60 лв.“. Бившият директор Иванов е 

следвал установената процедура при която всяка студентска организация с 

договор с НСД може да кандидатства за съ-финансиране на инициативите 

на центровете за студентски услуги на територията на НСД. В 

действителност, тази процедура се нуждае от въвличане на по-широк кръг 

от заинтересовани страни при обсъждането на отделните проекти, в т.ч. 

членовете на Съвета и Експертната комисия към НСД, но доколкото е била 

приложена процедурата, каквато е била утвърдена, не би следвало да се 

говори за незаконосъобразност в действията на директора. Смята, че е 

укоримо единствено превишаването на лимита за 2017 г..  

 Г-н Даскалов заяви, че ще се съобрази изцяло с предложенията за 

разработване на методика за финансиране на студентските дейности с цел 

по-голяма прозрачност. Такава методика ще бъде създадена, но едва ли ще 

бъде прилагана активно, тъй като след скорошното отпадане на ключови 

пера от приходната част на бюджета на НСД като приходите от рекламни 

пана на покрива на сградата на НСД и приходите от отдаване под наем на 

обособени части откъм ул. „Аксаков“, през 2019 г. за НСД ще е практическо 
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невъзможно финансирането на студентски дейности в размера в който това 

се е случвало в предходни периоди. Но г-н Даскалов заяви, че продължава 

да има ангажимент към АХ „Ангел Манолов“, който направи дарение на 

НСД от свой концерт за възстановяване на залите и ще направи всичко 

възможно да ги подпомогне за ушиване на нови тоалети.  

Дарена Попова, диригент на академичния хор и член на експертната 

комисия заяви, че ще имат участие в конкурс, в две категории, който ще се 

проведе в Москва през месец май и ще бъде добре ако до тогава се сдобият 

с нови тоалети. 

 Г-н Даскалов изказа мнение и по отношение на констатацията за „трайно 

установено положение, при което се ограничава възможността на други 

организации да развиват съвместна дейност“, която одиторите правят в 

рамките на оценката на дейността, административния капацитет и 

структурата на НСД, визирайки предходни периоди. Следва да се отбележи, 

че към края на 2018 г. са предприети всички необходимите мерки от негова 

страна като директор на институцията, за да не се допусне ограничаване на 

възможността всеки студент и всяка организация, работеща в подкрепа на 

студентската общност, да развиват съвместна дейност с НСД. След 

назначаването му за директор на НСД е вписал изрично в съответните 

заповеди, че за ползването на помещения за организирането на публични 

събития от и за студенти не се заплаща доколкото тези събития са с 

некомерсиален, обществен характер. Информацията е разпространена по 

всички информационни канали на НСД, а списъкът ни с партньори в 

следствие на така предприетите действия за отваряне на институцията към 

широката общественост нараства ежедневно на сайта на НСД. В резултат от 

тази политика на отворените врати, към м. април 2019 г. НСД организира 

множество съвместни събития в полза на студентите както с организациите 
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с договор с НСД, така и съвместно с външни партньори – концерти, 

изложби, семинари и др.  

 По отношение на процедурата по дългосрочно отдаване на помещения 

за развитие на центрове за студентски услуги, всяка процедура би довела до 

„трайно установено положение“ с оглед на периода на действие на тези 

договори. От директора на НСД зависи в рамките на този продължителен 

период да създаде възможност и за онези организации, които не са 

партньори по линията на съответните центрове, да реализират съвместни 

проекти в полза на студентите на територията на Студентския дом. Г-н 

Даскалов декларира, че ще направи необходимото за провеждането на една 

прозрачна и приобщаваща процедура за подбор на организации-партньори 

при развитието на центрове за студентски услуги, която ще включва както 

досегашните партньори на НСД от 2001 г. насам, така и нови такива. 

Процедурата ще бъде изработена съвместно с членовете на Съвета и 

Експертната комисия към НСД. Основен критерии за предстоящия конкурс 

ще бъде каква е заслугата на дадена организация за развитието на НСД, 

партньорството им със Студентски дом и развитието на съвместната работа 

–основен индикатор. Това ще бъде основна задача за октомврийското 

заседание. 

Друг критерий ще бъде кратко представяне на центровете, които се 

поддържат в НСД; ще се разгледат предходни отчети на центровете; 

визията, която ще представят за това как виждат развитието на НСД.  

Думата взе Мариян Ников, представител на НПСС, член на съвета към 

НСД и поиска да разбере как се развива се развива сагата с фирма „6АТО 

ООД“.  

Г-н Даскалов, поясни че е изпратено писмо до областния управител като 

собственик на сградата да вземе отношение, но до момента няма отговор на 

писмото. Уведоми присъстващите, че има подаден сигнал от гражданин в 



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 
 

пожарна безопасност. Камерната зала е обект на сигнала - тя не е с нарушена 

цялост, както се пише в сигнала, но има опит за нейното затваряне.  

Г-н Ников се поинтересува как се развива изпълнението на поставеното 

от НПСС искане за премахване на металните каси от фоайето на четвъртия 

етаж. 

Г-н Даскалов, заяви, че касите ще се разпореди да се приберат по 

офисите. 

Данаил Петков, представител на АИЕСЕК България и член на Съвета, 

подкрепи искането на НПСС и постави въпроса за достъпа на ННЕК 

ЮНЕСКО до склада, където членовете на АИЕСЕК съхраняват свои 

материали. Изрази несъгласие да имат ключ от помещението. Постави и 

искане да се предостави още една стая на организацията, тъй като ще се 

увеличи екипа след юли. 

Г-н Даскалов пое ангажимента да се регулира достъпа до склада. 

По последната точка от дневния ред – Разни, г-н Даскалов запозна 

присъстващите с постъпилите заявки за ползване на зали в НСД за 

организиране и провеждане на събития. Постъпили са две заявки – първата 

за провеждане на тренировки по бойни изкуства Тай чи в Камерната зала, 

като срещу ремонт на залата организаторите предлагат да им бъде 

приспадната сума по наема. Членовете на Съвета и Експертната комисия 

реагираха, че това ще блокира културните изяви в камерната зала и 

отхвърлиха предложението на организаторите на тези тренировки. По 

втората заявка от доц. Велев от НАТФИЗ, ръководител на НЕВИЖДАН 

ТЕАТЪР, който функционира и като театрална школа за незрящи актьори, 

тъй като няма академично театрално образование за незрящи в света, което 

да дава обучение на необходимото професионално ниво във жанровете на 

визуалните сценична изкуства. Школата към Невиждан театър се нарича 

“Училище за зрение” и тя е отворена за колаборация между зрящи и незрящи 
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актьори и учащи се. Присъстващите се обединиха около мнението, че НСД 

като самоиздържаща се институция, не може да си позволи отдаване на зала 

безвъзмездно за постоянно, но се поема ангажимент трупата да се включи в 

календара на Студентски дом – да бъдат домакинствани техни 

представления и репетиции по заявка. 

Г-н Даскалов обяви, че на 30 май – празника на Студентски дом, тази 

година се отбелязват 115 години от създаването на инициативата за 

построяването на Студентския дом. Учредяването се случва през учебната 

1903-1904 г. по инициатива на Студентския клуб към Държавния 

университет, днес СУ „Св. Климент Охридски“.  Празникът ще се отбележи 

с откриване на изложба на идеен проект за цялостна 

реконструкция/ревитализация на сградата на Дома – дело на дипломант от 

УАСГ арх. Лора Лучева. Дипломният проект на арх. Лучева – възпитаник 

на катедра „История и теория на архитектурата“ на УАСГ, представлява 

най-мащабният идеен проект за осъвременяване на сградния фонд и 

предназначението на Студентския дом от неговото построяване през 1933 г. 

до днес. 

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

      

Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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