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П Р О Т О К О Л

През  м.  април 2020  г. редовното  заседание  на  Съвета  към  НСД,

съвместно с членовете на Експертната комисия, се проведе в дистанционна

форма,  поради  обявеното  извънредно  положение  на  територията  на  Р.

България във връзка с разпространението на вируса COVID-19. 

Директорът  на  НСД представи  на  вниманието на  всички членове  на

двата колективни органа мерките, предприети на територията на НСД, по

ред на тяхното влизане в сила. Членовете на Съвета и Експертната комисия

представиха свои идеи и коментари по темите от дневния ред.

Обобщено са представени основните теми за дискусия:

Христиан Даскалов, 06.04.2020 г.:

С  оглед  на  удълженото  извънредно  положение,  и  през  април  ще

комуникираме задочно. Ще Ви дам информация, свързана с дейността на

НСД,  започвайки  с  въпросите,  които  Росен  повдигна  в  последното  си

съобщение до нас.

1. Средства, необходими за базовата издръжка на НСД

Поискал съм подкрепа за покриване на оперативните на НСД, за да не

се отрази кризата на Вашата работа. И съм получил уверение, че тя ще

бъде получена в идните дни. Тъй като от дирекция "Финанси" изискват

точни  разчети,  такива  направихме  към  края  на  м.  март,  когато

получихме фактурите за месеца. 
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На база на тези фактури са поискани  13 608.24 лв. за м. април, които

са  необходими  за:  режийни  (отопление  -  до  15-ти  март,  вода,

електричество, интернет, телефон); заплащане по договори за охрана и

хигиенизация  на  сградата;  заплащане  на  служители  и  сътрудници  на

НСД, в т.ч. осигуровки. 

Към  днешна  дата  Студентският  дом  разполага  с  гарантирани

собствени месечни приходи в размер на общо около 2800 лв. без ДДС -

това е сумата, която се получава по договори с фирма "А1" (антени на

покрива) и бТВ Медия Груп (камера на терасата). Тези приходи сами по

себе си не могат да покрият дори едно от разходните ни пера - охраната

на сградата, която по договор възлиза на около 3400 лв. без ДДС. Ето

защо подкрепата на МОН е незаобиколимо  условие  за  безпроблемното

функциониране  на  НСД  в  този  момент.  След  провеждане  на

съответните  разговори  през  изминалата  седмица,  тази  временна

подкрепа е гарантирана. 

Когато наемателят на сутерена работи и  плаща наема си,  тогава

приходите на НСД месечно са равни на разходите за издръжка. Иначе

казано,  в нормални условия НСД разчита изцяло на приходи от ползване

на зали, за да реализира каквото и да било, различно от плащането на

текущите си сметки. Тези приходи от ползватели на зали са необходими

за  организиране  на  наши  събития,  за  закупуване  на  инвентар,  за

извършването на аварийни и ремонтни дейности. Трябва да сме наясно,

че дори и след края на извънредното положение тях няма да ги има, поне

не в размера, в който бяха преди настоящата криза. 
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Ще отнеме  поне  половин  година,  за  да  се  компенсират  загубените

партньорства чрез създаването на нови и т.н.

2.  Дело  между  НСД  и  бивш  наемател  на  5-ти  етаж  откъм  ул.

"Аксаков"

Относно делото на 6ато ЕООД (фирмата-наемател със затворения

хостел)  срещу  НСД,  потвърждавам  това,  което  Росен  написа.  Да,

прекратяването на договорът им бе  по настояване  на МОН,  изразено

категорично в поредица от писма на министъра и главния секретар на

министерството.  Одиторите на МОН потвърдиха, че прекратяването

следва да е по вина на наемателя, който е направил незаконна промяна на

предназначението  на  имота  -  от  кабинети   и  студия  в  стаи  за

настаняване. Аз бях нагърбен със задачата да изведа хостела от имота

на  НСД,  тъй като  в  продължение  на  повече  от 12  месеца  те  реално

отказваха да го направят доброволно. 

В крайна сметка, хостелът се изнесе през ноември 2019 г. и през март

2020 г. пуснаха искова молба в СГС с претенции към НСД за 250,000 лв.

без ДДС. Те настояват тези средства да бъдат възстановени от НСД

като страна по договора, тъй като претендират, че толкова са вложили

в подобряването на състоянието на имота на НСД - нещо, което ние

оспорваме. В началото на м. април МОН преведе необходимите средства

за заплащане на адвокатските разноски по това дело, което ще се води в

идните месеци. Ще Ви информирам за развитието му след всяко съдебно

заседание.
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3. Текущи инициативи

В своята кореспонденция  до МОН информирах  министерството,  че

работата на  Национален  студентски  дом не  е  спирала,  въпреки  така

създалите се обстоятелства и фактът, че през първата половина на м.

април служителите на НСД са пуснати в платен отпуск. Отбелязах, че

всички студентски организации продължават да имат достъп до своите

кабинети и да работят по своите проекти, макар някои да работят с

намалени  темпове  поради  спецификата  на  своята  дейност  и

противоепидемичните ограничения.

Като  Директор  на  НСД,  в  допълнение  на  административните  си

задачи, аз също продължавам да работя по ключови за институцията

проекти като проектът за дигитализация на културно-историческото

наследство на Студентския дом и обучителният проект за подкрепа на

образователната общност при внедряването на системи за електронно

дистанционно  обучение.  Подробности  за  хода  на  тези  инициативи

можете да откриете на следните адреси:

· https://studenthouse.bg/2020/03/22/open-education/ 

· https://studenthouse.bg/2020/03/25/60s/ 

4. Бъдещи инициативи

В  отговор  на  разразилата  се  криза  с  пандемията  от  COVID-19  и

негативните  последици,  които  тя  има  върху  образованието  и

възможностите за професионално развитие на българските студенти, 
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Национален  студентски  дом  ще  разкрие  над  50  платени  стажантски

позиции по програма „Студентски практики – Фаза 2“, финансирана по

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

със  средства  от  Европейския  съюз.  По  този  начин  НСД  ще  даде

възможност за развитие в извънучебна среда на бакалаври и магистри от

всички професионални направления по които обучават акредитираните

висши  училища  у  нас.  Кандидатстването  е  вече  отворено  и  се

осъществява  след  регистрация  на  портала  на  програма  „Студентски

практики“.  Подробностите  са  публикувани  на  адрес

https://studenthouse.bg/2020/04/05/internships-2020/ - можете да споделите

информацията с Вашите аудитории.  

Всяка  от  Вашите  организации  също  може  да  разкрие  позиции  по

програмата. Това се случва след регистрацията Ви като работодател в

системата. Г-жа Росица Пенева може да Ви съдейства с технологични и

оперативни разяснения по въпроса, но процедурата е сравнително ясно

обяснена  на  https://praktiki.mon.bg/.  Важното  е  да  имате  желание  и

готовност  да  работите  активно  с  практикантите,  за  да  бъде

практиката им полезна и за Вас, и за тях.  

 

Пожелавам Ви успешна и здрава седмица!

Дарена Попова, 06.04.2020 г.:

Благодаря  за  информацията  от  името  на  Академичен  хор  "  Ангел

Манолов"  и  Ф.В.Ф."  Дилмана".  Очакваме  с  нетърпение  да  можем  да

продължим активно репетиционния  процес.  До тогава -  ако има нещо

спешно за решаване, с готовност ще се отзова.
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    Председател: ………………………..

          (Христиан Даскалов - директор на НСД)

Протоколчик: ………………………..

                       (Росица Пенева)


