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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 24.02.2020 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 

Присъстващи на заседанието: 

Мариян Ников - НПСС, член на Съвета към НСД;  

Кристиян Калчев – ННЕК ЮНЕСКО, член на Съвета към НСД; 

Росен Петков - СОКИ, член на експертната комисия към НСД; 

Петър Йорданов – ТС „Студентина“, член на експертната комисия към НСД; 

Дарена Попова – диригент на АХ „Ангел Манолов“, член на Съвета към 

НСД; 

Златина Тодорова – председател на ЕСН България, член на Експертната 

комисия към НСД; 

Елисавета Зарева – представител на ЕСН България. 

Отсъстващи по уважителни причини: Яна Вангелова, Станислав Иванов, 

Даниела Иванова, Ивайло Димитров, Станислав Фердов 

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. 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ 
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86 
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg 

 

Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане на предстоящи инициативи и проекти в НСД. 

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. 

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

присъстващите с събития през месец март.  Ще се открие  на 7 март от ННЕК 

ЮНЕСКО изложба „Историята в обектива“ представяща кадри от Руско-

турската Освободителна война. 

Сподели, че продължават успешно постановките на Учебния театър на 

НБУ и през месец март. 

Важни проекти ще се реализират в пространствата на НСД – Камерна 

зала, Голямата театрална сцена, Централното фоайе. Три са големите 

проекта, които ще стартират от първите дни на март са: 

На 4-6 март – авторски пърформанс „Видение“ от „Съпромат“ 

артистичен проект на Михаела Добрева, Борис Далчев и Цвета Дойчева. Той 

представя творческия им тандем и се изразява в търсения фокусирани в 

областта на сценографията, дигиталните изкуства, сайт-спесифик 

инсталация, пърформанс, акции и други. Към момента Михаела и Борис са 

докторанти в НХА 

В периода 10-23 март ще състои представянето FEEL ME Experience  

на Дизайн Лаб БГ. Архитект Ивета Попова ,е съосновател на Design Lab  и 

водещ архитект на ATG design и се превръща в център на алтернативно pop-

up арт събитие, микс между сетивен театър и имерсивен перформънс, 

инициирано от самата нея. Това е имерсивен театър лабиринт, базиращ се 

едновременно на сензитивния лабиринт и имерсивния театър – тренд в 

http://design-lab.bg/
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модерното изкуство, набиращ популярност в Ню Йорк и Лондон, 

забавляващ хиляди жадни за нови преживявания, в които главният герой е 

всеки зрител. Заедно, с Габриела Петрова те създават микс между имерсивен 

театър лабиринт и сетивно пътуване в света на интериорния дизайн. 

За арх. Попова, Национален студентски дом е перла в сърцето на София 

- уникална по своя характер и история институция. Със своите архитектурни 

дадености тя привлича вниманието на арх. Ивета Попова - съосновател на 

Дизайн Лаб. и водещ архитект на ATG design, и се превръща в център на 

алтернативно pop-up арт събитие, микс между сетивен театър и имерсивен  

перформънс, инициирано от самата нея. 

Изкуството винаги е бил способът да се повдигнат належащите въпроси 

и именно чрез Feel Me experience организаторите целят това, да насочат на 

вниманието на професионалната общност към Студентски дом и казуса по 

неговата реновация.  Feel Me experience е театрален спекталъл, създаден в 

контекста на пространствата на Студентски дом, като със своите декори и 

инсталации правят първата крачка към промяната на мястото. За арх. 

Попова сградата остарява красиво, но тя е пред разпад, заради претърпения 

пожар през 2001 г. Тя  вярва, че съвместно с още колеги от архитектурния 

бранш, създавайки експертна група, биха могли да съживят Студентски дом 

и да помогнат за преусмисляне на неговите пространства, така че да 

отговарят на нуждите на съвременните младежи със своите дизайн и 

функция. 

След този проект ще се състой и друг проект, който ще постави 

спектакъла „Златна рибка“. 

Г-н Даскалов, сподели ,че благодарение на тези проекти, които 

обогатяват културния календар на НСД, с постъпилите суми и най-вече на 

Дизайн Лаб, се отвори ново репетиционно пространство над Камерна зала 

https://studenthouse.bg/
http://design-lab.bg/
https://www.facebook.com/events/182841462791555/
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за репетиции на 10-12 човека. Благодарение на средствата, които постъпиха 

от събитието им, успяхме да го ремонтираме и скоро ще влезе в активна 

употреба. Това обновено пространство, е  студио „Метроном“. Продължава 

ремонтирането и на Камерна зала от средствата на тези проекти и 

спектаклите на Учебния театър на НБУ. 

Запозна присъстващите на заседанието и с интереса към пространствата 

на НСД от страна Пловдивския университет и колеж „Любен Гройс“, които 

заявяват намерения да поставят свои спектакли на Камерна зала през 

следващите месеци. Със задоволство заяви, че месец март, е първия месец 

през който Камерна зала е заета всеки ден.  

По втора точка от дневния ред – Други, г-н Мариян Ников, представител 

на НПСС и член на Съвета към НСД, информира, че има нов председател на 

НПСС – г-н Даниел Парушев. Извини отсъствието му от заседанието, тъй 

като участва в момента в заседание на Изпълнителния съвет на НПСС. Г-н 

Ников поиска информация, затова как се развиват действията на НСД с 

помещенията на петия етаж откъм ул. „Аксаков“. 

Г-н Даскалов, информира, че още чакаме информация за сумата, която 

ще иска за заплащането на услугата си, оценителя, който сме наели. 

Информира, че нямаме възможност да поддържаме и въведем в 

експлоатация на този етап тези помещения. Режийните са много голяма 

сума, която НСД няма от къде да отдели. Сподели, че тази година ще поиска 

от Министерство на образованието и науката средства за ремонт на 

помещенията зад охраната и малката тераса, както и голямата тераса на 

третия етаж, която се нуждае от спешен ремонт, за да се усвоят тези 

пространства, които са в аварийно състояние. 

Членовете на Съвета и Експертната комисия, подложиха на гласуване и 

приеха единодушно решение, да се поискат от МОН спешно отпускане на 
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средства за ремонтите, в т.ч. на частите от терасата на третия етаж и покрива 

на НСД, които протичат. Реши се също, всички студентски организации, 

поддържащи центрове в НСД да напишат писмо от свое име, в подкрепа 

искането за финансова помощ. 

Г-н Росен Петков, председател на СОКИ, член на Експертната комисия, 

направи запитване, възможно  ли е, във връзка със значителното 

натоварване на залите и влошаване на хигиената следствие на увеличения 

поток от хора, да се назначи втори хигиенист. Отбеляза, че е наложително 

подмяната на механизмите за течен сапун в тоалетните и поддържането им, 

винаги да са пълни.  

Г-жа Дарена Попова, диригент на АХ „Ангел Манолов“ предложи да се 

назначи отделна охрана на пространствата на партерния  етаж – фоайе, 

Камерна зала и да се наеме човек, който да обслужва събитията, в т.ч. вечер 

и през уикендите, тъй като това в момента прави Директора на НСД. 

Г-н Даскалов, обясни, че е не е възможно да поддържаме втори 

хигиенист, но е подсигурил почистване от хигиениста при 8 часов работен 

ден, 6 дни в седмицата, вместо по 4 часа – 5 дни в седмицата, което е било 

предходния режим. Заяви, че ще вземе отношение по смяната за 

механизмите за течен сапун в тоалетните и поставяне на табели за спазване 

на хигиената. Ще възложи тази дейност на домакина на НСД, на който вече 

е възложено закупуването на белина с цел допълнителна дезинфекция на 

Студентския дом. По отношение на допълнителна охрана на партера, 

обясни, че е възложил инсталирането на три допълнителни камери в 

коридора, Камерната зала и аварийния  изход от охранителната фирма 

„Вадим“, с която сме в договорни отношения. По отношение на наемането 

на служител по организацията и провеждането на събития, такава 

възможност за финансово обезпечаване на позицията не съществува.  
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С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

      Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 


