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Протокол 

 

Днес, 27.01.2020г. (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: 

Росен Петков – СОКИ, член на Експертната комисия към НСД; 

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

Саша  Кръстанска – представител на Театър-студио „Студентина“;  

Велко Иванов – представител на НСК; 

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

Йоана Богданова – представител на ЕСН; 

Петя Георгиева - представител на ЕСН; 

Елена Стаменова – представител на БСС; 

Димитър Мутафчиев - представител на БСС; 

 

Отсъстващи по уважителни причини:  Яна Вангелова, Мариян Ников, 

Станислав Иванов, Кристиян Калчев, Ивайло Димитров, Станислав Фердов, 

Петър Йорданов, Златина Тодорова. 

 

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 
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конституиране и работа на помощните органи (съвет и експертна комисия) 

на Националния студентски дом. 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на годишен отчет за 2019 г. и Програмата за 2020 г. 

2.Обсъждане на предстоящи инициативи и проекти 

3. Други. 

Заседанието бе открито от директора на НСД, г-н Даскалов. Към 

предварително обявен дневен ред, не бяха направени предложения и 

допълнения от присъстващите на заседанието. 

 Г-н Даскалов, запозна присъстващите на заседанието с приключването 

на процедурата по конкурса за ползване на помещения в сградата на НСД 

от организации с нестопанска цел за създаване и поддържане на центрове за 

студентски услуги и подписване на договори за съвместна дейност между 

НСД  и класираните студентски организации и сдружения. 

Припомни хронология на развитието на процедурата по конкурса -

кандидатстване с подаване на заявления през м. ноември и разглеждане на 

заявленията за менажиране на съществуващите до момента центрове и 

сключване на договори в края на м. декември. С това процедурата е 

изчерпана на етап първи.  

Г-н Даскалов заяви, че не може да предложи да се разкрият  

Центровете за които кандидатстват сдружение "Ротари клуб - София 

Капитал" и „Асоциация на българските музиканти“, макар че назначената 

от него комисия е оценила високо техните проектни идеи на едно 

първоначално ниво на разглеждане. Това е така, защото следва да се вземе 

предвид мнението на студентските организации към Студентския дом, 

които единодушно решиха  помещенията, за които кандидатстват двете 

организации, да останат за общо ползване. 
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Съобразявайки се с решението на студентските организации, на 

съответните сдружения ще бъде предложено да се скрепи досегашното 

партньорство с тези организации по подобие на партньорството, което 

развива с други две обществени организации - алумни - общността към 

Клуба на младия писател - студент "Димчо Дебелянов" и алумни - 

общността към Клуба по Фотография и видеография при ЦСДК. Дори да се 

подпише споразумение, то не засяга ексклузивното предоставяне на 

помещения за развитие на дейност на територията на НСД, а предоставя 

стратегическа рамка за развитие на двустранни отношения с НСД, работа по 

общи проекти, които да се реализират в Студентския дом или изнесено, в 

полза на студентите и младите хора. 

Г-н Даскалов, заяви, че ще се съобрази и с решението взето на 

предходното заседание от членовете на Съвета и Експертната комисия към 

НСД, да не се предоставят за създаване на нови центрове следните свободни 

пространства - Камерна зала, Голяма зала, и свързаните с тях помещения - 

гримьорни и репетиционни. Представителите на двата органа, които са 

лидерите на студентските организации към Студентския дом, изразиха 

желание всички тези помещения да останат само и единствено за общо 

ползване. 

Представител на Erasmus Student Network – ESN, Петя Георгиева,  

повдигна въпроса за предаването на ключа за стая 305 от ННЕК ЮНЕСКО, 

която е определена с подписания Договор за съвместна дейност на Център 

за международно развитие на студентите и съвместно с AIESEC България. 

До този момент нямат връзка с представител на ЮНЕСКО. 

Г-н Даскалов, заяви, че е информирал председателя на ННЕК ЮНЕСКО 

-  Кристиян Калчев и е предоставил негов телефон за връзка като оставя в 

техни ръце двустранната комуникация. Организациите сами следва да 
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уредят отношенията помежду си с добър тон. Администрацията може да 

съдейства с предоставяне на контакти и уточняване на срещи, но спорните 

въпроси между организациите трябва да се решават от самите тях. 

Г-н Росен Петков, председателя на СОКИ, член на експертната комисия, 

повдигна въпроса за стая  409, която не е разписана в договора за съвместна 

дейност със СОКИ, но тя е с изградена важна инфраструктура и не може да 

се ползва  да друга дейност. Г-н Даскалов информира присъстващите, че 

стая 409 не е с променено предназначение и няма проблем наличната 

инфраструктура да продължи да се експлоатира от СОКИ. 

По отношение на годишния отчет на НСД за 2019 г., г-н Даскалов 

информира, че всичко, което е подадено по отчетите от студентските 

организации, е включено в годишния отчет. Същото се отнася и за работната 

програма за 2020 г. на Студентски дом. Всички проекти и инициативи, които 

ще се осъществяват със съдействието на НСД са включени.  

Г-н Даскалов, информира за развитието на ситуацията по отношение на 

кандидатурата на НСД по Програмата „Културно наследство“ на Столична 

община - все още  чакаме резултати, тъй като програмата стартира след 

отлагане и закъснява с представянето на одобрените кандидати, но храним 

надежди за това, че НСД ще е в първите одобрени кандидатури. 

По втора точка от дневния ред – Обсъждани проекти и инициативи, 

информира за съвместната работа с Учебния театър на Нов български 

университет, който ще започне да поставя постановките си в Камерната зала 

от февруари месец с „Театрална Совалка на НБУ“. Това е едно ново 

партньорство между Университетски театър НБУ и Национален студентски 

дом като основната идея е представленията, които се играят на сцена от 

Университетски театър да бъдат представяни и на сцената на Национален 

студентски дом. Представленията са малка част от богатата културна 
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програма на НСД, която е планирана през календарната 2020 г. Освен 

партньорството си с НБУ, което ще продължи през цялата академична 

година, институцията е заложила на пъстра палитра от съвместни 

обществени, образователни и културни прояви с партньори от гражданския 

и творчески сектор. 

Много подобрения се извършиха в Камерната зала и в помощните 

помещения към нея. С дарението от БТВ Медиа груп,  по тяхна воля да се 

вложат за възстановяване на Голямата зала, се извършиха и много важни  

дейности като поставянето на противопожарни кранове и средства, врати, 

прозорци. Подробен отчет за разходване на средствата е изпратен на 

дарителите. 

По трета точка  - Други, г-н Велко Иванов, представител на НСК, постави 

въпроса за финансовото състояние на НСД и имали неразплатени сметки. 

Г-н Даскалов, отчете , че за 2019 г. Студентски дом няма неразплатени 

задължения, въпреки отпадането на приходите от наема от „6АТО“ ЕООД.  

Повдигнат бе въпроса, възможно ли е вече ползването на помещенията 

откъм  ул.“Аксаков“ . Г-н Даскалов, изясни, че не е възможно на този етап, 

тъй като трябва да се извършат оценка от оценител, ангажиран от НСД. Той 

следва да прецени наложително ли е било преустройството, което е 

направено от наемателя, и каква е ползата / щетата за Студентски дом от 

извършването му. Обясни, че  все още сме в процес на преговори с  „6АТО“ 

ЕООД относно разрешаването на всички двустранни спорове.  

Г-жа Дарена Попова, диригент на Академичния хор, повдигна въпроса за  

помещението, което ползват на V етаж. Заяви, че има теч от 2018 г. и се е 

появил мухъл и не възможно да се използва в това състояние стаята. 

Предложи да се заделят средства и през лятото да се ремонтира покрива на 

НСД. 



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 

 

Г-н Даскалов напомни, че ангажимента за поддръжката на помещенията 

в добър вид е и на съответните организации, които ги стопанисват. На 

всички студентски организации указа да закупят малки пожарогасители за 

своите помещения ако такива в момента няма или не се презареждат 

редовно. 

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

 

      Председател: ……………………….. 

          (Христиан Даскалов - директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 

 

 

 

 

 

 

 


