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ПРОТОКОЛ
Днес, 09.09.2019 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; Яна Вангелова - НПСС, член на Съвета към НСД; Вeлко Иванов –
НСК, член на Съвета към НСД; Росен Петков - СОКИ, член на Съвета към
НСД; Стоян Костадинов – АИЕСЕК България, член на Съвета към НСД;
Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“, член на Експертната комисия към
НСД; Даниела Иванова – АФА, член на Експертната комисия към НСД.
Отсъстващи по уважителни причини: Петър Йорданов, Константин Илиев,
Христо Тутунаров, Кристиян Гайдаров.
Дневен ред:
1. Обсъждане на актуални събития и проекти.
2. Други.
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.
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По първа точка от дневния ред - Актуални събития и проекти, г-н
Даскалов заяви, че в имейл до всички членове на Съвета и комисията към
НСД, от месец август ги е запознал 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. Всеки месец ще се уточняват часовете, които
заявяват от Университетския театър, съобразно 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. Информира
присъстващите, че по отношение на пода в Камерна зала вече са предприети
мерки. По отношение на стените, тъй като нямаме финансовата възможност,
но изискването на Университетския театър е това да се случи до края на м.
декември, за да може да проведат първите си премиери през м. януари.
Г-н Велко Иванов, представител на НСК, изказа мнение, че не е
съгласен с претенциите на външните ни партньори, които искат да бъдат
ремонтирани залите, защото не искат да ги ползват в този вид без да се
съобразяват с нашите финансови възможности.
Г-жа Дарена Попова, диригент на АХ „Ангел Манолов“ направи
предложение, всеки един от присъстващите, ако има възможност да потърси
фирма, която може да предложи по-изгодни цени за ремонт на Камерната
зала.
Г-н Даскалов, запозна присъстващите с полученото важно писмо от
директора на Казанлъшкия театър с предложение за партньорство с НСД.
Проявяват интерес към инициативата за възстановяване на голямата
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театрална сцена. Имат интерес да провеждат своите постановки в Камерна
зала. Г-н Даскалов, е поискал от директора на театъра да представят визия
за партньорство между двете институции.
Присъстващите на заседанието бяха запознати от г-н Даскалов с
събитията през септември - имаме планирани младежки панаир на книгата,
художествена изложба, представяне на нови книги - все в централното
фоайе и камерната зала на НСД. Ще се проведе семинар в програмата на
АТОМ Хореографски Серии #3 - Театър за сценично изкуство. Предстои
представяне на книга „Малкат рибла“ в Камерна зала на 12.09.2019г., в
началото на октомври на друга ще се открие фотопоетични сътворения и
изложба „Обичам се“. Ще бъде проведен уъркшоп с Темелко Темелков –
практическо

обучение

за

развиване

познания

и

умения

във

фидеозаснемането. Участниците ще се включат в заснемането на музикален
видеоклип.
През академичната 2019-2020 г. Националният студентски дом ще
продължи

с

активните

си

партньорства

с

представители

на

неправителствения и творческия сектори, плод на политиката на отворени
врати, която институцията следва през последните 12 месеца. На
панорамната тераса на Студентския дом, партньорите на НСД от Ротари
Клуб „София Капитал“ организираха благотворителен коктейл в подкрепа
на каузата за намаляване на насилието сред подрастващите. В близките дни
предстои провеждането на работилници по операторско майсторство и
перкусионни инструменти, балкански младежки фестивал на книгата, нова
художествена изложба, театрални премиери и много други!
Не на последно по значение място, продължаваме да развиваме
партньорствата си с частния сектор и по-специално с Клуб „Инвестор.БГ“,
които традиционно предоставят студентски пропуски за свои обучителни и
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професионални

събития.

През

м.

септември

предстои

форумът

„Предприемачи на бъдещето“. По време на събитието на Клуб „Инвестор“
участниците ще се срещнат с успешни предприемачи и експерти, които ще
споделят опита си и ще разкажат за пътя към успеха на техния бизнес.
По втора точка от дневния ред „Други“ - г-н Даскалов, запозна
присъстващите с обстоятелството, което е от стратегическо значение, а
именно, че с прекратяване на договорните отношения с фирма „6АТО“
ЕООД от 31.10.2019 г. се намаляват средствата месечно на НСД.
Г-н Росен Петков, представител на СОКИ, се изказа, че доколкото е
запознат, НСД е осъден от тази фирма за над 250 хиляди лева и поиска
разясняване по въпроса и направи предложение да бъде привлечено
Министерство на образованието и науката в бъдещо съдебно дело.
Г-н Даскалов разясни, че

НСД няма присъда, а има дело за

обезпечаване на доказателства – ответната страна е поискала съдът да
установи дали са направени подобрения на имота и да се установи за каква
сума е направеният от нея ремонт на помещенията. Адвокатска кантора,
наета от НСД, ще оспори претенциите на фирма „6АТО“ ЕООД и по време
на същинското дело между двете страни, когато то започне да се разглежда.
Информира, че има устно обещание от главния секретар на МОН, за
поемане на разходите от страна на Министерството по хонорарите за
адвокатски услуги.
Друг въпрос, който се засегна на заседанието е, писменото запитване
на народните представители – Нона Йотова и Анелия Клисарова, относно
изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт в сградата на НСД,
както и отговора от министър Вълчев.
Г-н Даскалов, разясни, че е изпратил писмо до министъра , в което го
запознава със състоянието във момента. Във връзка с отговора на
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отправения въпрос от народните представители, относно предприемане на
необходимото по възстановяване и съхраняване на Националния студентски
дом, подадената от министъра информация отразява коректно фактическата
ситуация към началото на 2019 г., но от тогава насам се реализираха няколко
подобрения по отношение експлоатационното състояние на партерния етаж
на НСД, засягащи Централното фоайе и Камерната зала на Национален
студентски дом, които следва да бъдат отбелязани:
- През м. май и м. юни 2019 г. в Централното фоайе на НСД, наред с
прилежащите тоалетни, беше извършен текущ ремонт, финансиран със
средства

от

собствени

инвестиционната

приходи

програма

на

и

МОН.

съ-финансиран
Към

днешна

по

линия

дата

на

фоайето

функционира като изложбено пространство, ползва се за представяния на
книги и др.
- В Камерна зала на НСД бяха осъществени мерки по линия на
довеждането й до нормално експлоатационно състояние, предписани за
изпълнение както в техническия паспорт на сградата, така и от
противопожарните власти. Към днешна дата залата отново функционира
като място за организация на концерти и др. студентски събития, въпреки
че се нуждае от спешна подмяна на падаща мазилка от стени и тавани. В
процес на частична реконструкция е дървеният под на залата, а до края на
годината отново със средства от собствени приходи сме планирали
извършването на дейности по измазване и боядисване на стените и таваните.
- Ремонт от текущ/козметичен порядък е необходим и на прилежащите
към Камерна зала коридори и помещения на второ ниво (основно апаратни
и складови пространства), но НСД не разполага с необходимите средства за
целта.
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Навременното предприемане на по-горе посочените мерки по текуща
поддръжка и експлоатация по предназначение на помещенията на партерен
етаж, не изключва реализирането на основен ремонт в тези помещения в
средносрочен или дългосрочен план, но значително намалява неговата
неотложност. Основният ремонт остава неотложен единствено по
отношение на Големия салон на НСД, тъй като единствено голямата сцена
на НСД е била засегната от пожара през 2001 г.
Изготвянето на техническо задание и инвестиционен проект за
извършването на ремонт на Големия салон на НСД и принадлежащите му
гримьорни, балкон, прожекционна и други технически помещения, са поприоритетни в съпоставка с изготвянето на проект за основен ремонт на
цялата сграда. Репетиционните и конферентни зали на горните етажи на
сградата на НСД са силно амортизирани и не разполагат със съвременни
удобства, но за разлика от Големия салон на НСД, същите не се рушат и са
в активна експлоатация. Заяви, че за съжаление, към днешна дата работата
на групата по подготовката на инвестиционен проект, е блокирана по две
причини:
- НСД не може да осигури включване на специалисти по отделните
инженерни специалности, които да работят безвъзмездно по изработването
на техническо задание за основен ремонт. Имаме получена оферта от екип
на архитектурно студио, която е на стойност 4500 лв. без ДДС, но НСД няма
предвидени финанси в своя бюджет за възлагане на изпълнението на
граждански договори със съответните специалисти.
- НСД няма налични финанси в своя бюджет за възлагане на обществена
поръчка за избор на проектант за изготвяне на инвестиционен проект.
Изготвянето на подобен проект се очаква да надхвърли десетократно
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стойността на работата по изготвянето на техническата спецификация по
предходната точка и без осигуряването на целево финансиране, тази задача
се явява непосилна за НСД.
С оглед на гореизложеното, г-н Даскалов, заяви, че е изпратил писмо до
министър Велчев, с молба да бъдат заложени целеви средства за изготвянето
на техническа спецификация и на инвестиционен проект за основен ремонт
на Големия салон на НСД, прилежащите му помещения и свързаната с него
инфраструктура.
Г-н Даскалов заяви, че администрацията на НСД продължава да търси
алтернативи за изготвянето на инвестиционен проект в условията на липса
на целево финансиране. Проведени са няколко срещи и разговори с главния
архитект на Столична община във връзка с очаквания старт на програма
„Културно наследство“ на СО, по която ще се финансира изготвянето на
инвестиционни проекти за ограничен брой сгради-паметници на културата.
Все още нямаме яснота дали НСД ще бъде допуснат като бенефициент по
програмата, но доколкото все още съществува такава възможност, ние сме
готови да кандидатстваме по програмата.
Г-н Росен Петков, и други колеги изказаха своето одобрение и
съгласие с виждането на директора на НСД. То е за разумно и реалистично.
По-прагматично е предложението за изготвяне на инвестиционен проект за
Голямата сцена, а не за цялата сграда на дома.
На заседанието, г-н Даскалов последно засегна предстоящия конкурс
за дългосрочното ползване на помещения на територията на НСД за
развитие на центрове на студентски услуги, който ще се проведе през месец
декември. Акцентира, че организациите трябва да подготвят добре
презентацията си. Помоли да бъдат спазвани сроковете, които ще бъдат
обявени в края на месеца и качени на сайта на НСД.
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С изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов - директор на НСД)
Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

ЗАПОВЕД МЕ РД-41 от 31.10.2019 г.
на основание ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за условията и реда за ползване от
организациите :: нестопанска цел на помещения и площи в
НАЦИОНАЛНИЯСТУДЕНТСКИ ДОМ (НСД),

