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П Р О Т О К О Л

През  м.  май 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, 07.05.2020 г.:

На първо място,  поради теч във ВиК инсталацията на ниво сутерен

утре и през част от съботния ден няма да има вода в сградата. Може да

се  обръщате към домакина  на клуб "Ревю" в  случай,  че  ви интересува

конкретиката относно спирането и пускането на водата.

На  второ  място,  считано  от  13.05.2020  г.,  когато  отпада

извънредното положение у нас, достъпът до сградата ще продължи да

се осигурява при носене на лични предпазни средства и съобразно всички

останали противоепидемични предписания на властите, които са в сила

към  съответния  момент.  За  изменения  може  да  се  информирате  на

https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-

otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/.
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Относно организирането и провеждането на обществени събития от

масов характер - тази забрана на Министерството на здравеопазването,

въведена  със  заповед  № РД-01-124/13.03.2020  г.  не  е  отпаднала.  МЗ  е

органът,  който  определя  докога  ще  продължи  ограничението  и  всяка

промяна  в  обстоятелствата  следва  да  бъде  обявена  на  сайта на  МЗ.

Провеждането на вътрешно-организационни срещи от работен порядък

е въпрос, който всяка организация урежда сама, според вътрешните си

правила  и  оперативния  си  календар,  но  при  спазване  на  общите

противоепидемични указания.

Относно дейността на Студентския дом през последния месец, една

част  от  новообявените  инициативи  на  Национален  студентски  дом,

които се включват в годишната ни програма по реда на предлагането и

утвърждаването им, са:

·  Работа  по  организирането  на  Стажантска  програма  на  НСД  -

https://studenthouse.bg/2020/04/05/internships-2020/ 

·  Издаването  на  академичен  подкаст  на  НСД  (радио  предаване  в

Интернет) - https://studenthouse.bg/2020/04/26/student-tribune/   

· Организацията на пилотна инициатива на НСД „Сцена за независими

артисти“ - https://studenthouse.bg/2020/04/09/covid-19/ 

·  Участие  в  националната  кампания  „Остани  си  вкъщи,  слушай

българска музика!” - https://studenthouse.bg/2020/05/01/playlist/ 

Чувствайте се поканени да споделите с членовете и аудиториите на

Вашите  организации  съответните  инициативи,  които  биха  били  от

интерес и полза за тях. 
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Можем да разчитаме и на активно отразяване на нашата работа в

медийното пространство:

- БНР - https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101265868

- ТВ Европа - https://www.tvevropa.com/2020/04/initsiativa-v-podkrepa-na-

nezavisimite-artisti-po-vreme-na-pandemiyata/

- Онлайн предаване - https://www.youtube.com/watch?v=VnmHni781hI

Ще Ви  информирам  допълнително  на  по-късен  етап  от месеца  във

връзка с предстоящи инициативи и проекти.

Христиан Даскалов, 30.05.2020 г.:

Поздравявам Ви с днешния празник - Празникът на Студентския дом,

обявен за такъв със заповед на министъра на образованието от 2002 г.

Днес  се  навършват 89  години  от полагането на основния  камък на

Студентския дом - история за която можете да прочетете в книгата

"Книга  за  Студентския  дом",  която  дигитализирахме  и  направихме

достъпна онлайн на адрес https://studenthouse.bg/about/publications/

Тази  година  празникът  отбелязахме  с  организирането  на

документална изложба, наречена "116 години студентска борба" - игра

на думи, съчетаваща названието на в-к "Студентска борба" от който са

основната  част  от  документите  и  навършването  на  116  години  от

създаването на Фонда за построяването на Студентския дом през 1904

г. 
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Изложбата  можете  да  намерите  онлайн  на  адрес

https://studenthouse.bg/2020/05/30/116-years/.  Тя е подредена и на място в

Студентския  дом  и  ще  остане  като  постоянна  експозиция  в

конферентна зала "8-и декември" на терасата на НСД.

Приложено ще намерите и поздравителен адрес от НПСС, който е

адресиран  и  до  студентските  организации  с  центрове  към  НСД.

Благодаря на колегите за жеста към институцията.

Възползвам  се  от  случая,  за  да  Ви  информирам,  че  следващата  ни

присъствена среща ще бъде или на 08-и юни или на 15-и юни, от 18-00 ч. в

зала "8-и декември". За дневния ред и точната дата на събитието ще Ви

информира през идната седмица г-жа Росица Пенева. 

      Председател: ………………………..

          (Христиан Даскалов - директор на НСД)

Протоколчик: ………………………..

                       (Росица Пенева)


