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П Р О Т О К О Л

Днес, 15.06.2020 г. (понеделник) от 18.00 часа, в сградата на Национален

студентски дом (НСД),  в зала „8 Декември“, се проведе редовно заседание на

Съвета  към  НСД,  съвместно  с  членовете  на  Експертната  комисия,  след

прекъсване  на  заседанията  за  два  месеца,  поради  обявената  пандемията  от

COVIТ 19 и наложените мерки на изолация в цялата страна. 

Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД

Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД

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;

Станислав Фердов –БСС, член на Съвета 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,  член  на  експертната  комисия  към

НСД;

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

Атанас Тошев – представител на ЕСН;

Велко Иванов – представител на НСК;

Петя Божинова - ТС „Студентина“.

Отсъстващи по уважителни причини: Даниел Парушев, Ивайло Димитров,

Лидия Даскалова.
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Дневен ред на заседанието:

1. Запознаване с актуални проекти и дейности на НСД.

2.  Обсъждане  на  актуални  въпроси,  засягащи  студентските

организации, поддържащи центрове към НСД.  

          2.1.  Финансиране  на  частичен  авариен  ремонт  на  външна  тераса,

причиняваща щети в кабинетите на БСС.

          2.2. Осигуряване на допълнително помещение за нуждите на НПСС.

          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,  приветства  с  „Добре  дошли“  колегите,  след  обявеното

извънредното  положение  и  пристъпи  към  първа  точка  от  дневния  ред  –

запознаване  на  присъстващите  с  актуалните  проекти  и  дейности  след

разпускане на мерките, във връзка с пандемията от COVIТ 19. Заяви, че е взел

решение  да  се  приеме  нов  модел  на  представяне  на  обсъжданите  теми  на

заседания  на  Съвета  и  експертната  комисия,  а  именно  в  подточки,  да  се

обсъждат и различните становища по поставените въпроси в дневния ред.

 Информира, че Националният студентски дом, не е затварял врати дори по

време на извънредното положение и ще продължи да бъде място за култура и

изкуство  и  през  летните  месеци.  През  настоящата  седмица  на  сцените  на

Студентския дом предстоят две премиери - на документален и танцов театър.

От  23  до  27  юни  2020  г.  Националният  студентски  дом  ще  домакин  и

партньорска  организация  на  две  обучения,  развиващи  и  вдъхновяващи

креативното и критичното мислене на младежи и студенти до 29 г. в секторите

„Социални иновации и знание“, „Дигитално бъдеще“ и „Умна икономика“.
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Дейността  на  НСД  не  беше  силно  засегната  от  пандемията  -  обявихме

инициатива „Свободна сцена“ за изява на независими творци, които могат да се

възползват от включването в годишния календар на НСД на общо 10 свои изяви

при подаване на заявка, без такса за ползване на зали и пространства в НСД, с

което подпомогнахме най-засегнатите - свободните творци. Тази инициатива ни

се отблагодари с голямо дарение от 10 нови сценични прожектора от Народно

читалище  "Славянска  беседа"  на  Национален  студентски  дом.  Въпреки,  че

Камерна  зала  на  НСД  домакинства  десетки  културни  събития,  тя  няма

собствена озвучителна или осветителна техника. Благодарим за този жест на

солидарност  на  г-н  Петър  Райжеков,  председател  на  Настоятелството  на

Читалището, както и на Асоциацията за независим театър за посредничеството.

Информира,  че  премина  успешно  лятното  пътешествие  на  героите  от

кукления музикален спектакъл “Роден под щастлива звезда” на 13.06.2020 г.

(събота) на откритата сцена в Национален студентски дом. Представлението се

реализира  благодарение  на  Фонд  „Сцена  за  независими  артисти“  на

Национален студентски дом, с финансовата подкрепа на програма "Дебюти" на

Национален фонд "Култура" и с партньорството на Фондация "Пространства". 

Г-н  Даскалов,  уведоми  присъстващите,  че  в  следващите  месеци  ще  се

осъществяват  още  проекти,  финансирани  от  Министерство  на  културата  и

Столична  община  по  които  се  кандидатства,  за  които  НСД е  дал  писма  за

подкрепа.  Всички  тези  проекти  ще  бъдат  със  заплащане  на  залите  и

пространствата,  които  ще  ползват  за  реализацията  им,  въпреки  че  те  са

включени  в  годишната  програма  на  НСД.  НСД  не  се  отказва  от  целево

финансиране, когато такова е планирано по бюджета на съответния проект.

Друга  инициатива,  която  предстои  по  линия  на  годишната  програма  е

конференция за социално предприемачество на 25 юни като включването на

още инициативи се прави при представяне и обсъждане на съответните заявки.
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По  втора  точка  от  дневния  ред,  г-н  Даскалов,  запозна  присъстващите  с

постъпило писмо от председателя на Български студентски съюз, с искане за

извършване на ремонт на покрива на голямата сцена, който се явява тераса пред

прозорците  на  БСС.  Терасата  е  с  обратен  наклон  и  се  събира  вода  под

прозорците  на  третия  етаж  и  избива  влага  в  стаите.  Наложително  е  да  се

направи частичен ремонт, за да се предпази стената от разруха. Ако се наложи,

ще се отложат някои плащания и НСД ще финансира извършването на ремонт

на засегнатата част от терасата, която иначе има течове и на други места, но

тези течове не засягат кабинетите на студентските центрове. Ще се изрежат и

прорасналите дръвчета и пространството ще се облагороди. Без проект не може

да  се  прави  цялостен  ремонт,  тъй  като  не  се  знае  какво  е  състоянието  под

съществуващата  плоча.  Г-н  Даскалов  припомни,  че  НСД  кандидатства  по

програма  „Културно  наследство“  към  Столична  община  за  изготвяне  на

архитектурен проект за възстановяване на голямата сцена и че все още чакаме

одобрение  на  кандидатурата  ни.  Процедурата  е  тромава  и  се  забавя,  но  е

наложително да се вземе решение за ремонт и да се предложи на вниманието на

министъра на образованието и науката.

По следващата подточка,  г-н Даскалов предложи да бъде отложена по

молба  на  НПСС,  свързана  с  уважителни  причини.  Представи  в  общ  план

желанието на Националното представителство на студентските съвети (НПСС)

от още едно помещение. Спомена, че като вариант е обсъждано помещение 409.

С тази стая по договор до скоро оперираше СОКИ - там все още се помещават

сървърите на СОКИ и преместването им ще бъде скъпо. 

Г-н  Даскалов  запозна  аудиторията  и  с  други  два  варианта,  които  ще

предложи  на  НПСС:  първо  -  да  предостави  на  НПСС  помещението  срещу

стаята  на  охраната  на  втория  етаж  и  второто  предложение  -  да  предостави

директорския  кабинет,  като  той ще слезе  в  помещението  срещу охраната,  а

секретаря Маргарита Христова ще отиде в кабинета при Росица Пенева.



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 Росен Петков, председател на СОКИ и член на експертната комисия

към НСД, се изказа, че не може да се води стая 409 като свободна, тъй като там

от много години се помещават сървърите на организацията. Според него не е

коректно и не е колегиален подхода от страна на НПСС, да претендира за тази

стая.

Г-н Кристиян Калчев, председател на ННЕК ЮНЕСКО и член на Съвета

към НСД заяви, че според него Мариян Ников като член на Съвета от квотата

на НПСС, трябва да защити искането на организацията си, въпреки отсъствието

на председателя.  Постави  въпрос пред  присъстващите  на  заседанието,  че  до

него са достигнали сигнали, че в Министерство на културата е говорено да бъде

сменен  директорът  на  НСД.  Попита,  кой  е  този,  който  поставя  под  въпрос

авторитета на директора.

Г-жа Дарена Попова, диригент на Академичния хор „Ангел Манолов“ и

член  на  Съвета  към  НСД,  както  и  представителите  на  ТС  „Студентина“  и

Академичен фолклорен ансамбъл остро реагираха и заявиха категорично,  че

желаят  да   се  разбере,  кой  е  говорил  от  тяхно  име  срещу  директора на

институцията.

Г-н  Станислав  Фердов,  председател  на  Българския  студентски  съюз  и

член на Съвета към НСД, изказа своето мнение, че не е редно да се коментира

на основата на слухове. По негово мнение, трябва да се обсъждат съществени

неща, а не слухове.

По отношение на интереса на НПСС за стая 409 се изказа и г-н Велко

Иванов,  представител  на  Националната  студентска  конфедерация.  Той

припомни,  че  на  предишни заседания  е  коментирано,  че  няма претенции от

една  към  друга  организация.  Направи  предложение  към  директора,  да  се

актуализира  Програмата  на  НСД  за  2020  г.,  тъй  като  има  форсмажорни

обстоятелства  и  се  отлагат  много  от  заплануваните  мероприятия  на

студентските организации и ако не се актуализира, ще стои като неизпълнена.
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По последната точка от дневния ред - „Други“, г-н Даскалов, заяви, че в

процеса  на  кандидатстване  по програма  „Културно наследство“  е  установил

проблем  с  документите  на  сградата  по  отстраняването  на  който  работи.

Половината  от  сградата  на  НСД,  по-точно  Голямата  сцена,  не  фигурира  в

кадастралната карта като собственост на Студентския дом. Допуска, че това е

станало  в  периода  на  строителството  на  съседната  сграда  с  цел  незаконно

отчуждаване.  Свързал  се  е  с  проектант-геодезист,  който  е  заявил,  че  ще  е

трудно, но не  невъзможно да се реши този въпрос. 

Коментира, че дори и да се намерят средства за ремонт, няма да може да

се направи такъв на Голямата сцена, поради спорната собственост. Това е много

важен въпрос с който се е заел, за да се възстанови документално целостта и

собствеността на Национален студентски дом, в периода преди да се получи

одобрение по Програмата „Културно наследство“ на СО. 

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

Председател: ……………………….. 

               (Христиан Даскалов) 

Протоколчик: ……………………….. 

   (Росица Пенева)


