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П Р О Т О К О Л 

 

 
Днес, 30 май 2019 г. в Централното фоайе на Национален студентски 

дом, от 18.30 часа, се проведе тържествено заседание на Съвета и 

Експертната комисия към НСД в присъствието на много гости.  

Заседанието протече с откриване на архитектурната изложба 

"Студентски дом 2.0" -  визия за бъдещето на Дома на българските студенти 

и бъдещето на институцията. 

Наскоро възстановеното изложбено пространство – Централното 

фоайе на НСД, отвори вратите си на празника на Студентския дом – 30 май, 

с изложбата на дипломния архитектурен проект на архитект Лора Лучева на 

тема: „Ревитализация на Националния студентски дом“. Проектът бе 

представен от автора  пред присъстващите членове на Съвета и Експертната 

комисия, представители на национално представените студентски 

организации, поддържащи академични центрове в НСД, ръководството на 

дома, а също и гости от УАСГ - преподаватели, научни ръководители, 

колеги. 

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 изложбата 

се отбелязват 115 години от формирането на инициативата за построяването 

на Студентския дом. Това се случва през учебната 1903-1904 г. по идея на 

Студентския клуб към Държавния университет, днес СУ „Св. Климент 

Охридски“.  
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На този ден през 1931 г. е положен основният камък на Дома на 

българските студенти с което е отбелязан успешният завършек на 

продължилата близо 30 години кампания по набиране на средства за 

построяването на зданието. 

Подробният архитектурен проект, представен и обсъден по време на 

събитието, бе разработен с подкрепата на ръководството на Национален 

студентски дом в лицето на директора Христиан Даскалов. Г-н Даскалов, 

откри изложбата и  поздрави присъстващите членове на Съвета и 

Експертната комисия, гостите и арх. Лучева с „Добре дошли“ на празника 

на Студентския дом.  

Г-н Даскалов високо оцени авангардната визия и адмирира идеите на 

г-ца Лучева. Той изрази убеждението, че Студентският дом възкръсва с нова 

визия и дейност. Според него, проектът съдържа най-подробните чертежи и 

разрези на сградата и невероятни идеи как тя да се осъвремени – не само 

архитектурно, но и концептуално – по нови дейности и форми, да стане 

привлекателно място за общуване на младите хора от всички университети.  

Три са основните приноса на проекта според г-н Даскалов: подробен 

анализ сред студентите дали имат нужда от този център; съчетание на 

класическото с модерното в архитектурно отношение; детайл към детайла – 

новата зала не е замислена просто един театрален салон с 500 места, а е 

проектиран със специална механизация и би могъл да се преобразява в бална 

зала или друга платформа за изкуство. На новото, четвърто ниво на сградата, 

проектът предвижда да бъде създадена зона за работа по интереси, места за 

релакс, групово творчество, проектна дейност. 

Архитект Лучева подробно запозна присъстващите с проекта си и 

заяви, че идеята и е била да запази оригиналните елементи на стила 

„Баухаус“, както е проектирана и построена от архитектите Станчо 
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Белковски и Иван Данчов и в същото време това да бъде удобно, 

мултифункционално пространство, отговарящо на актуалните изисквания 

на младите хора днес. 

Присъстващите на събитието граждани и членове на Съвета и 

Експертната комисия имаха възможността да зададат своите въпроси към 

арх. Лучева. Бяха изразени мнения в подкрепа на високите академични и 

естетически качества на проекта, както и позиции, че следва да се пристъпи 

към поетапната му реализация, наместо да се изчаква в търсене на 

финансиране за ревитализация на цялата сграда. Бяха изразени и позиции 

по отношение приоритизирането на Големия салон на НСД и прилежащите 

му помещения, тъй като те са единствените, които остават в извън-

експлоатационно състояние близо две десетилетия. 

Г-н Даскалов, след представянето на проекта, връчи на архитект 

Лучева, в знак на уважение към работата й  - „Златен билет“, с който тя ще 

има право да посещава безплатно всички събития на Национален 

студентски дом. 

 

 

 

 

Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 


