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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 21.10.2019 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; 

Росен Петков - СОКИ, член на Съвета към НСД; 

Стоян Костадинов – АИЕСЕК България, член на Съвета към НСД; 

Дарина Попова – зам. председател на АИЕСЕК; 

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

Даниела Иванова – АФА, член на Експертната комисия към НСД. 

Георги Гълъбов – представител на ННЕК ЮНЕСКО; 

Отсъстващи по уважителни причини: Яна Вангелова, Петър Йорданов, 

Константин Илиев, Христо Тутунаров, Кристиян Гайдаров. 

Гост на заседанието – Димитър Кабаков, директор на Казанлъшкия 

театър „Любомир Кабакчиев“. 

 

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. 
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Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане на конкурса за центрове за студентски услуги към 

НСД. 

2. Обсъждане на актуални и бъдещи инициативи на НСД и 

центровете за студентски услуги. 

3. 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. 

Г-н Даскалов, пристъпи към първа точка от дневния ред – запознаване на 

присъстващите с фазите на предстоящия конкурс, който ще се проведе на 

няколко фази:  

Първата част „Кандидатстване по документи“ на две фази – подаване на 

заявления за интерес за участие и проверка за допустимост в периода 01-15 

ноември; и втора фаза – подготовка и подаване на пълен пакет от документи 

за участие в конкурса от 18 до 29 ноември 2019 г.; 

Втората част – „Събеседване, класиране по точки и подбор“, също ще се 

осъществи в две фази: първа фаза ще бъде открито събеседване с 

кандидатите и втора фаза класиране по точки и подбор. 

Тези предложения от директора на НСД трябва да се съгласуват от 

членовете на Съвета и експертната комисия и приемането ще се качат на 

сайта на Студентски дом и ще бъдат достояние на всички. При по-

подробната заявка от кандидатите ще се съблюдава услугите, които ще се 

предоставят от центъра на студентите и тяхната полезност за тях. Към 

втората част от конкурса на подалите и допуснати кандидати ще се 

предоставят въпросници. 
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Г-н Даскалов, информира присъстващите, че е преформулирал някои от 

центровете. От наблюденията му през изтеклата година върху работата на 

досегашните студентски центрове прави следните промени: 

-Център за развитие на програми и проекти в образованието, науката и 

културата; -Център за развитие на международни студентски обмени; -

Център за развитие на европейско сътрудничество; -Център за развитие на 

компютърни технологии и изкуства; -Център за развитие на академично и 

научно творчество; -Ресурсен център за кариерно консултиране и развитие; 

-Ресурсен център за развитие на студентското самоуправление; -Ресурсен 

център за подкрепа на българските общности в чужбина; -Творчески център 

за съвременни сценични изкуства; -Творчески център за традиционни 

певчески и танцови изкуства; -Други центрове, съгласно чл. 11, ал. 4 от 

Заповед № РД-32/30.07.2019 г. 

Г-н Велко Иванов, член на Съвета и представител на НСК, 

поддържащи Центъра за европейска интеграция, изрази своето несъгласие с 

новото наименование и предложи центъра да се преименува на -  Център за 

европейско сътрудничество и насърчаване на активно европейско 

гражданство. Формулировката на центъра се прие единодушно от всички 

присъстващи на заседанието. 

Г-н Росен Петков, председател на СОКИ, направи предложение 

формуляра от втория етап да бъде до две страници. 

Г-н Даскалов, разясни, че обема не е толкова важен, колкото 

съдържанието да бъде с добър облик, защото ще бъдат качени на сайта на 

Национален студентски дом   през следващите 5 години и ще бъде тяхната 

визитка през този период. 
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По отношение на комисията, която ще разглежда  кандидатите подали 

документи и кандидатстващи за център за студентски услуги, г-н Даскалов 

предложи броя на членовете да 5-ма: един служител на НСД, експерт по 

младежките дейности; един представител на Министерство на 

образованието и науката; двама представители на академичната общност, 

излъчени от членовете на Съвета и Експертната комисия  към НСД ; юрист-

консулт. 

Г-н Мариян Ников, представител на НПСС и член на Съвета към НСД 

предложи две кандидатури – г-жа Станислава Чолова, екс-председател на 

Студентски съвет на УНИБИТ, познания в сферата на юридическите науки  

и г-жа Савина Добрева, носител на наградата „Студент на годината“, екс-

председател на Студентски съвет на Нов български университет. 

Г-н Росен Петков предложи кандидатурата на г-н Светослав Димов - 

юрист, екс-член на Експертната комисия към НСД. Той изрази  искането на 

студентските организациите, в комисията да влезе представител от 

творческите организации към Студентски дом и предложи г-н Валентин 

Милев да бъде включен като резерва. 

По втора точка от дневния ред - Обсъждане на актуални и бъдещи 

инициативи на НСД съвместно с центровете. Г-н Даскалов запозна 

присъстващите с предстоящите инициативи. Една от значимите изяви е на 

Академичния фолклорен ансамбъл е в основата на благотворителния 

концерт, който се организира на 13-и ноември в Руския културен център, в 

подкрепа на инициативата за възстановяване залите на Студентския дом. 

Към инициативата се присъединява и фолклорната вокална формация 

„Дилмана“, а през м. декември предстои подобен концерт, организиран от 

https://www.facebook.com/events/458320938376036/
https://www.facebook.com/events/458320938376036/
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Академичния хор „Ангел Манолов“, който ще се проведе в Камерна зала 

„Академик“ на НСД. 

 На 4 декември – ще се проведе благотворителен концерт в Руския 

клуб в гр. София на Академичния хор „Ангел Манолов“ по случай  

студентския празник – 8 декември ,съвместно с Академичния фолклорен 

ансамбъл към НСД. Събраните средства ще бъдат дарени за възстановяване 

на голямата сцена в НСД. 

Предстои едно от най-големите ежегодни събития в света на 

компютърните изкуства – форумът „Computer Space“ на Компютърното 

общество за студентско изкуство (СОКИ) се завръща в Студентския дом. 

Тази година има 30 годишен юбилей и е част от културния календар на 

Столична община. Фестивалната част на събитието, стартирало през 1988 г., 

ще се проведе в периода 24-26 октомври в Централното фоайе и Камерна 

зала на Национален студентски дом. В края на седмицата ще се проведе 

награждаването от състезателната част на форума, награди от 

международния конкурс „Компютърно пространство“ на тържествена 

церемония в Камерна зала. На церемонията ще присъства европейския 

комисар по образование, култура и дигитални технологии г-жа Мария 

Габриел. Акценти тази година на форума са: изкуствен интелект; 

електронна музика. 

 Ще бъдат представени две изложби - Студентският съвет на НХА 

организира един от тях в периода 17-19 декември и арт-базар в централно 

фоайе  и изложба в Камерна зала под името „Споделено“. 

Студентската мрежа за международна мобилност и развитие AIESEC 

стои зад поредицата от събития под надслов „Обиколи света с AIESEC“ в 

https://www.facebook.com/events/390774235150942/
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рамките на които студенти-доброволци разказват за натрупания от тях опит 

в различни точки на света. Събитията се провеждат в зала „Галерия“ и зала 

„8-и декември“ ежеседмично.  

 Изключителна активност продължава да работи Националната 

студентска конфедерация, съвместно със своите партньори от Европейската 

мрежа на младите федералисти JEF, които стоят зад гражданския форум 

„Ще дадат ли обновените европейски институции нов импулс на 

европейския проект?“ , който ще се проведе на 8 ноември 2019 г. в 

Информационния център на МО и Национален студентски дом. 

Не на последно по значение място, редица студентски организации, 

които не развиват самостоятелни центрове за студентски услуги, също ще 

организират свои семинари и конференции в залите на Студентския дом 

напълно безвъзмездно, съобразно политиката на ръководството на 

Студентския дом за отворени врати на институцията. Сред организаторите 

на регулярни събития за студентите през последните месеци попадат ELSA 

– European Law Student Association, ESN – Erasmus Student Network и 

Студентският съвет на Софийски университет. 

Г-н Даскалов, представи важна тема на вниманието на членовете на 

заседанието:  Визията за съвместна дейност с Казанлъшкия театър 

„Любомир Кабакчиев“. Сподели, че се обсъждат варианти с министъра г-н 

Вълчев и столичния кмет г-жа Фандъкова, идея за общи спектакли, за да 

помогнат за възстановяването на театралната сцена. Представи директора 

на Казанлъшкия театър г-н Димитър Кабаков, гост на днешното заседание и 

му предостави думата, за да представи виждането си за развитие на 

отношенията между Студентски дом и театъра. Според него, отношенията 

трябва да се развиват във взаимна изгода – ние имаме сцена, без екип, а те 
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имат екип, без сцена. Пари за ремонта за голямата театрална сцена ще се 

намерят, макар и трудно, но в крайна сметка това ще стане. Според него, 

сцената на НСД трябва да бъде сцена за всички театри и творчески 

колективи. Визия за съвместна дейност – спектакли на Казанлъшкия театър 

да се поставят в Камерна зала на НСД , срещу почасово заплащане, а от своя 

страна те ще подпомагат с своите възможности за подобряване на 

състоянието на Камерната зала и за възстановяване на голямата сцена.  

По точка трета от дневния ред – Други, директора на НСД, г-н 

Даскалов информира присъстващите, че през месец януари 2020 год. изтича 

договора за наем между НСД и „БТВ Медиа Груп“ ЕАД за ползване на 

работно помещение № 509А с площ 2 кв. м. за изграждане и поддържане на 

базова станция за радио и видео съоръжения, находящо се на V етаж на 

сградата на Националeн студентски дом - гр. София, пл. „Народно 

събрание” № 10, както и обособено място с площ от 1 кв. м. на южната част 

на покривната конструкция на същата сграда за монтиране и експлоатация 

на два броя стационарни приемни радиорелейни антени и постоянно 

действаща камера, предаваща видеоизображение чрез интернет връзка. Това 

налага да се стартира процедурата за нов търг за отдаване под наем на тази 

площ при актуализация на наемната цена. Единодушно се подкрепи 

предложението да се пристъпи към стартиране на процедурата. 

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

 

      Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 


