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ПРОТОКОЛ
Днес, 18.11.2020 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 – отсъства по уважителни причини,
протоколът се води от председателстващия заседанието по изключение
Всички членове на Съвета и Комисията присъстват с изключение на
възпрепятстваните по уважителни причини. Присъстват и членовете на
Комисията, сформирана за оценка на проектите за разкриване на
Центрове за студентски услуги.
Дневен ред на заседанието:
1. Обсъждане на постъпили заявления за интерес за участие в
конкурса за разкриване на Центрове за студентски услуги.
2. Представяне на актуалното развитие около казуса с фирма „6ато
ЕООД“ и оползотворяването на пространството на бившия хостел.
3. Представяне на прогреса по кампанията за възстановяване на
сцените на НСД.
4. 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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Г-н Даскалов, пристъпи към първа точка от дневния ред – запознаване на
присъстващите с постъпилите заявления за интерес за участие в конкурса.
Всяка организация сподели своите идеи и получи обратна връзка от
останалите присъстващи по отношение подготовката на своя проект.
Подробно изложение направиха от АБУЧ и ЕСН като организации, които до
момента не са развивали свои центрове за студентски услуги към НСД.
По т. 2 бе съобщено, че ет. 5 с вход откъм ул. „Аксаков“, наскоро
освободен от бившите наематели от фирма „6ато“ ЕООД не може да бъде
ползван поради запечатването на имота с двустранен протокол до
разрешаване на споровете относно оставените там вещи и оборудване на
наемателя към които НСД не проявява интерес и за които НСД настоява да
бъдат премахнати.
По т. 3 бе запозната аудиторията с постъпилото от бТВ Медия Груп
дарение за възстановяване на Големия салон на НСД в размер на 15 хил. лв.
Бе коментирано, че поради волята на дарителя за насочване на дарението
към Големия салон се налага прекратяване на обществената поръчка за
ремонт на Камерна зала – липсват средства за неговото изпълнение.
Бе представен и отчет за получените през годината дарения – малки суми
от граждани, творчески колективи и хуманитарни организации като
„Ротари“. Като най-голямо дарение за годината (отвъд това на бТВ Медия
Груп) бе упомената сумата от 2000 лв., дарена от приходите от концерта на
Академичен фолклорен ансамбъл и Вокална формация „Дилмана“.
По т. 4 бе обсъдено началото на програма „Старт на кариерата“ по която
за втора поредна година кандидатства Национален студентски дом в опит да
осигури допълнителен човешки ресурс за обезпечаване на своята дейност.
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Бяха представени предстоящите до края на м. ноември събития, както и
културния календар за м. декември, който включва допълнителни изяви на
територията на Студентския дом в подкрепа на каузата за възстановяване на
залите – Концерт на ФВФ „Дилмана“, на А.Х. „Ангел Манолов“ и събитието
„Студент на годината“.
Представителят на Асоциацията на българските училища в чужбина
изяви готовност да споделя с аудиторията на АБУЧ всички предстоящи
събития в Студентския дом.
Г-жа Соня Костадинова от Комисията по провеждането на конкурса за
Центрове за студентски услуги предложи партньорство с куклен театър
„Слон“ и Фестивалът „Арлекин“.
От СОКИ споделиха своя опит по линия на сътрудничеството си с British
Council.
С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито.
Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов - директор на НСД)

