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ПРОТОКОЛ
През м. март 2020 г. редовното заседание на Съвета към НСД,
съвместно с членовете на Експертната комисия, се проведе в дистанционна
форма, поради обявеното извънредно положение на територията на Р.
България във връзка с разпространението на вируса COVID-19.
Директорът на НСД представи на вниманието на всички членове на
двата колективни органа мерките, предприети на територията на НСД, по
ред на тяхното влизане в сила. Членовете на Съвета и Експертната комисия
представиха свои идеи и коментари по темите от дневния ред.
Обобщено са представени основните теми за дискусия:
Христиан Даскалов, 11.03.2020 г.:
Както знаете, от вчера на територията на Столична община има
констатирани случаи на вирус Covid19. Считано от 08.03 в Студентския
дом са отменени всички планирани концерти, театрални постановки и
други събития. Призовавам и Вашите организации временно да ограничат
работните си и репетиционни събирания на територията на Студентски
дом, за да може в реално време да преценим това, което написах по-горе нивата и скоростта на разпространение на вируса на територията на
Столична община конкретно. В национален и глобален план този вирус ще
стане част от ежедневието ни, тъй че ще трябва да се научим да живеем
с него.
Този призив не засяга ежедневното използване на Вашите кабинети за
изпълнение на рутинни задачи - сградата на Студентския дом няма да
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затваря и продължава да бъде на Ваше разположение. Би било добре,
обаче, да бъде намален пътникопотока.
Случайни граждани не се допускат да използват тоалетните от
охранителите, на база на face control, тоест ако преценят че даден
гражданин не е част от аудиторията на някое събитие го питат на къде
се е насочил и го връщат. Разбира се, така може да се пропуснат отделни
единици в отделни случаи. Полицаи и служители на Столична община Синя зона, също не спираме поради нежелание да се влиза в конфликт със
съответните институции. Този контрол не е моментен, а практика,
дългогодишна. Ако случаите на заразени хора в София ескалират в
близките дни и часове, има закупен инфрачервен термометър и достъпът
до сградата на НСД ще става след измерване на температурата на
челото, което отнема 3 секунди. Това може да се вземе като мярка във
всеки един момент и на 100% ще гарантира, че няма случайни хора в
сградата, тъй като всеки ще се спира на будката на охраната.
Информирам Ви в аванс, че в случай на затваряне на питейните
заведения във връзка с потенциалното обявяване на извънредно положение
има голяма вероятност Студентски дом да остане временно без приходи
от своя основен източник, нощен клуб "Ревю" и това да наложи форсмажорна реорганизация на работата на институцията. Приходите от
ползватели на зали вече ги няма.
Росен Петков, 13.03.2020 г.:
Благодаря за информацията и добрия пакет от мерки. В подкрепа на
мерките искам да предложа следното: - Студентски дом да поиска от
МОН финансова подкрепа при недостиг на средства за покриване на
режийни разходи. Намаляването на приходите от форс-мажор е
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основание за това; - Да се ограничи допускането на случайни лица, които
просто искат да ползват тоалетните, може би с изключение на органите
на реда; За което да се обърне внимание на охранителната фирма; Разбира се, да се държи на хигиената на тоалетните и общите части,
мивки и т.н., като задължително се използват добри препарати за
почистване; Както се знае, има препарати и за дезинфекция на помещения
и т.н. Не на последно място всичко трябва да бъде разумно и без панически
действия, както е било и до сега.
Христиан Даскалов, 16.03.2020 г.:
Информирам Ви за три групи мерки във връзка с функционирането на
Студентския дом.
От управленски характер, поради необходимост от покриване на
извънредни разходи:
• Поискано е целево финансиране от МОН в размер на 7 880 лв. без ДДС
за заплащане на адвокатски разноски към дружество "Хорозов и
партньори" по заведено през миналата седмица исково производство срещу
НСД от фирма 6ато ЕООД на приблизителна стойност 300 000 лв
От финансов характер, поради необходимост от компенсиране на
загуба в размер на 90% от месечните приходи на Студентския дом:
A. Спряно е парното отопление. С оглед на температурите от
последните дни, това би Ви създало неудобство единствено при
температури под обичайните за сезона.
Б. За за срок от 45 дни:
• Променен е реда за охрана на сградата. Отключва се в 07-00 ч. и се
заключва в 22-00 ч. След 22-00 ч. няма достъп до сградата.
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• Върнат е предходен режим на почистване при четири часов работен
ден, пет дни в седмицата.
От хигиенно-санитарен характер, поради извънредното положение:
• Продължава измерването на температурата на всички влизащи на
територията на сградата.
• Достъпът до сградата се осъществява при позвъняване на
служебния телефон на дежурния охранител - 0884 719 979. Номерът е
обявен на входната врата. Входната врата е заключена и охранителят не
допуска хора без конкретен ангажимент в Студентския дом (разбирайте
пикаещи и други блуждаещи минувачи).
Мерките са с неотложен характер като при нужда от въвеждането на
допълнителни ще ги споделя навременно.
С изчерпване коментарите по въпросите от дневния ред, заседанието
се счете за закрито.

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