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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 26.10.2020 г. (понеделник) от 18.00 часа, зала „Галерия“, в сградата 

на Национален студентски дом (НСД), се проведе редовно заседание на Съвета 

към НСД, съвместно с членовете на Експертната комисия. 

 

Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД 

Към заседанието се присъединиха колегите от: 

Мариян Ников - НПСС, член на Съвета към НСД;  

Даниел Парушев – НПСС, член на Съвета към НСД; 

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

Станислав Фердов – БСС, член на Съвета към НСД; 

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

Даниела Иванова – АФА, член експертната комисия към НСД; 

Лидия Даскалова – НПСС, член експертната комисия към НСД; 

Златина Тодорова – ЕСН-България, член на експертната комисия към НСД; 

Йоана Джамалова – представител на БСС; 

Георги Гълъбов – представител на ННЕК-ЮНЕСКО. 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Кристиян Калчев, Ивайло Димитров, 

Петър Йорданов. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на актуални събития в НСД. 
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2. Обсъждане на предложение за стартиране на конкурсна процедура за 

разпределение на неразпределени след предходната процедура от 2019 г. 

пространства за развитие на центрове за студентски услуги 

3. Други - по предложение на студентските организации 

 

Забележка:  

 

Членовете на съвещателните органи към НСД следва да вземат решение 

дали да бъде стартирана процедура за разпределяне на единични 

пространства на територията на сградата на НСД - кабинети и обособени 

площи, за които към днешна дата няма сключен валиден договор за 

стопанисване.  

 

Дали да се стартира подобна процедура и кои площи следва да бъдат 

обект на процедурата, са въпросите за дискусия на предстоящото ни 

заседание, на осн. гл. 3, чл. 11, ал. 4 от Вътрешните правила за условията и 

реда за ползване от организациите с нестопанска цел на помещения и площи в 

НСД за центрове за студентски услуги.  

 

Конкретна проекто-заповед за провеждане на процедура с разписани към 

нея подробни правила ще бъде представена и обсъдена на следващо заседание, 

при наличието на консенсус за стартирането й. 

 

 

Г-н Даскалов, откри заседанието на Съвета и експертната комисия към НСД 

и направи обзор на изминалите събития, провели се в НСД през месец 

октомври. По точка първа от дневния ред сподели, че на организирано от 

СОКИ събитие през месеца, е присъствала г-жа Фандъкова, която бе наградена 

с годишна награда на Студентски дом, на името на Стилиян Чилингиров. 

 Информира, че за сметка на Столична община и район „Средец“, е 

извършено пребоядисване на фасадата на сградата откъм ул.„Аксаков“.  

Отправи поздравления към ръководството на НПСС, за организираното от 

тях честване на 20-годишнината им. 
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По втора точка от дневния ред, г-н Даскалов преди обсъждане на 

предложението за провеждане на конкурс за разпределяне на неразпределените 

помещения на територията на Студентски дом, даде разяснение за свободните 

площи. Заяви, че партерният етаж остава за общо ползване. Свободните 

помещения са под покривни пространства на етаж 5, откъм ул.“Аксаков“, преди 

отдадени за ползване на хостел, който вземе тези помещения, ще трябва да 

поеме ангажимент за покриване на всички режийни разходи, свързани с 

издръжката на общите части - ток, вода, защото обектът е обособен и не може 

да се ползва отделно помещение по помещение. Другото свободно помещение е 

също на 5 етаж, но откъм пл. “Народно събрание“ - склад и две помещения, 

които в миналото са били работни, а днес представляват разбити и изоставени 

складови помещения.  

Склонен е, също така, да даде едно от помещенията на администрацията на 

Дома за нуждите на някоя от организациите, тъй като студентските 

организации са по-приоритетни. На втория етаж има едно административно 

помещение - срещу охраната, което днес се ползва от домакина и финансовия 

контрольор.    

Директорът иска да чуе мнението на членовете на Комисията по въпроса за 

конкурса - дали да бъде направен, за кои помещения, как да се формира 

комисия за процедурата.  

 

Лидия Даскалова: Кое е другото помещение, което е неразпределено на 5 

етаж, освен това, на което те са правили оглед.  

 

Христиан Даскалов: Това е помещение откъм пл. „Народно събрание“ и се 

нуждае от основен ремонт. Сходно е като квадратура с кабинет 409 или 411. 
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Мариян Ников: Предложеното от г-н Даскалов помещение на 2 етаж не е 

официално и то е пригодено за ползване на временни нужди и не може да е в 

обхвата на процедура за ползване. 

 

Христиан Даскалов: Предлагам, тогава, стая 406 да бъде включена в 

конкурса за ползване, по предложение на Росен Петков с имейл за тази стая, 

ако това ще помогне да се решат споровете по въпроса с помещенията. Идеята 

се подкрепя и от г-н Гълъбов. 

 

Мариян Ников: Не е целесъобразно стая 406 да се включва в конкурса за 

разпределяне на пространствата и е учуден, че директорът на институцията го 

предлага. Не е редно счетоводството да се мести във временно обособено 

пространство, каквото е мястото срещу охраната. То не отговаря на 

изискванията за съхранение на документация. 

 

Росен Петков: Не бива да се казусира частен случай, както правим ние сега. 

Колегата се цели реално към 409-та, не иска никакви дискусии. Резонно е 

предложението за отдаване на 406-та, защото счетоводството (ценните 

документи) може да бъде държано в каса, близо е до охраната. На 5 етаж срещу 

стълбите има помещение, в което се намира малко техника на БТВ. 

 

Христиан Даскалов: 500 лв. наем, заплащат от БТВ месечно за тази 

подпокривна стаичка, и имат договор за 4 години напред. 

 

Росен Петков: В счетоводството има две жени, те работят непостоянно, 

идват от време на време, толкова ли много документи има… но това е една 

идея, която би могла да задоволи нуждите на колегите от допълнително 
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помещение и същевременно няма да предизвика проблеми на нас. Аз обясних и 

държа да кажа пак- в помещението, което толкова се коментира- 409та, има 

сървъри, наета линия, климатизация, алармена инсталация, счетоводството на 

СОКИ и…., архива и т.н. Всичко това да се мести някъде е изключително 

неприятно и времеемка задача. 

 

Лидия Даскалова: Нека не забравяме, че това е нужно на НПСС като 

организация и да водим разговора по същество. Не става въпрос за нещо, на 

което Мариян Ников държи, а за нужди на студентските съвети. Понеже 

казахте, че имате много неща - аргумент ли е, според вас, при изтичане на 

договор наемателят да каже „не мога да си тръгна, защото цялата ми 

мебелировка е в апартамента“. Вие сте наясно, че този договор ще изтече и 

мястото ще  бъде отдадено на друга организация. Да се съсредоточим върху 

нуждите ни и по този начин да водим разговора. 

 

Дарена Попова: Аз по този спор съм въздържала се. Искам да ме разберат 

колегите. Не искам никой да ми се сърди.  

 

Росен Петков: Все пак реплика. Защо споменах думата морал и защо вие не 

сте задължени да ни съчувствате. Да си го кажем направо - не се подписа 

договор с нас, на първия конкурс ние имахме най-много точки. Не се подписа 

договор заради натиска, който вашите предишни колеги оказаха това 

помещение да не се отдава. Ние имаме моралното основание да считаме, че ние 

сме го поискали, то е нужно, преборили сме се за него на предишния конкурс, 

но просто то остана висящо по тази причина. Не е добър прецедент една 

организация да иска помещенията на друга. Преди не се е случвало. Сега 

отваряме една кутия на Пандора. За мен това не е добра практика.  
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Христиан Даскалов: Приканва и останалите организации да кажат 

мнението си по въпроса, да сподели идеи в тази насока за разрешаване на 

спора. „В интерес на истината аз съм виновен за това. Не се карайте двете 

организации. Ако аз бях по-решителен като човек, досега да съм отсъдил, като 

мнение, какво да правя с това помещение. Очевидно не съм дотам решителен. 

Но, за да прекратя тези дълги месечни сага, ще взема решение, затова искам да 

чуя мнението на всички колеги.  

 

Мариян Ников: От гледна точка на това, че бях засегнат от изказването на 

Росен Петков, държа да отбележа, че в лично качество на мен стаи не ми 

трябват в сградата, нито участвам в конспирация срещу някоя организация. 

Напротив -  винаги съм заставал първи, когато се е бранила сградата на 

Студентски дом, редом с други хора. По отношение на това, че Росен Петков 

има такова мнение - то е въз основа на негови лични възгледи и не попада в 

обхвата на това да бъде ползвано на заседанието, защото по този начин лично 

ме засяга. Ако той иска, в личен двубой с мен да се стреляме, аз съм сигурен, че 

ще бъда по-точен. По отношение на изказването му за това да бъде преместено 

счетоводството на НСД на 2-рия етаж - аз пак искам да кажа, че обособяването 

на едно пространство, което ще бъде ползвано за определени цели, в което 

влизат и съхраняването на документооборот, който според конкретни 

нормативни актове, се съхранява по определен начин, с отстояние, каси, на 

разстояние от прозорец на толкова см, при отстояние от врата - толкова, при 

влаго -, прахоустойчивост и т.н. Така, че тази стая не отговаря на абсолютно 

никакви критерии и изисквания по законовата уредба да бъде ползвана за 

конкретните цели, г-н Даскалов, които вие предлагате. Не замествайте в лично 

качество моето име. 
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Росен Петков: Все пак да кажа, че не замесвам твоето име. Просто съм 

длъжен да кажа, че има тенденция. Мисля, че директорът трябва да е по-

загрижен за счетоводството, отколкото ти. Всеки има право на мнение, живеем 

в демокрация.  

 

Христиан Даскалов: Има ли от БСС коментар по темата за провеждане 

на нов конкурс?  

 

Станислав Фердов: Откакто, аз съм председател, Българския студентски 

съюз винаги е подкрепял студентските нам братя, съответните организации. 

Беше ни поискана принципна подкрепа от НПСС, с Росен сме в активен диалог. 

Аз съм човек, който не си вири манджата, там главата навсякъде, но винаги съм 

бил балансьор между враждуващи страни. Животът така ме е поставял. Тук 

вече от месец, двете страни са достатъчно интелигентни и действително 

трябваше да инициирате в лично качество, г-н Даскалов, при вас разговори 

между двете организации, без да се стига до комисии и нов конкурс. Разбирам, 

че следваме протокола и законово установени практики, но мнението, че е 

прецедент, аз се поставям на мястото на съдник, но ако на нас ни се случи 

подобно нещо, аз също гледам как бих реагирал. НПСС е голяма организация, 

европейски призната, имат много партньори, съответно много голямо 

представителство. Още една стая, стига да е по силите на Студентски дом, е 

добре дошла и ние подкрепяме това нещо. Но ние подкрепяме и легитимността 

и независимостта съответно и на другата организация. Трябва да се постигне 

баланс, така че и двете организации да бъдат удовлетворени от материално 

установената база. Не можем да кажем дали сме за едните или другите, не може 

да кажем въздържали се. Подкрепяме принципността, ако вие вземете решение, 

че по процедура ще се върви, дайте да обсъдим кои ще бъдат членовете на 
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комисията и по какъв механизъм - точков или някакъв друг, едната организация 

все ще пребори другата.  

 

Христиан Даскалов: Ако по процедурата решат да кандидатстват за едно 

и също място. Благодари на БСС, че са ремонтирали своите помещения.  

 

Станислав Фердов: подкрепяме и двете организации, в перфектен диалог 

сме с тях, подкрепям г-н Парушев, подкрепям и Росен Петков. 

 

Даниел Парушев: Ние с Росен преди дни коментирахме ситуацията и 

искам да отбележа, че по никакъв начин не сме настроени революционно или 

по някакъв начин срещу СОКИ или ЮНЕСКО. По-скоро това е остатък от 

предишния мандат и очакванията на колегите именно за тази стая. Това, което 

смятам, че е нужно и което вие казахте, смятам е най-добрият вариант - да се 

обявят и трите помещения. Не мога да говоря за счетоводството, аз лично не ги 

познавам хората. Това, което казва Росен за 406-та стая, може би има резон в 

него. Подкрепям това, което каза Росен Петков - не е наша работа, директорът, 

ако даде, има си възможности. Ние си гледаме студентските общности, нас ни 

интересуват студентските въпроси и организации. Да се обявяват трите, имаме 

един месец, в който все от нас да си прецени дали ще пробва за трите или за 

едната. Това са въпроси за разговори. И вашата 409та стая, и това ще продължи 

да се дъвче. Няма смисъл от такова нещо. Тук се каза, че сме интелигентни. Не 

знам колко сме интелигентни, но сме над средното равнище. Нека мислим по-

дългосрочно, да го направим това без никакви кавги. Ще седнем, г-н Даскалов, 

имаше препоръка от нашите колеги, да се съберем и да коментираме 

възможностите и мисля, че може да стигнем до обща позиция.  
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Христиан Даскалов: Напълно подкрепям вижданията на НПСС и 

смятам, че това е начинът да се затвори темата и да се продължи напред. 

 

Даниел Парушев: Все един от нас ще направи компромис. Когато всичко 

е обявено, ще седнем като големи хора и ще се разберем. Мисля обаче, че до 

момента нищо няма черно на бяло. Студентите ги дразни това, че по документи  

нищо няма. Да, може да се е случил натиск, но той не е от сегашните 

представители, а от предишните. И реално погледнато аз влизам в едни обувки, 

които не са мои. Искам да си сложа моя нов чифт обувки и да са ми по-удобни. 

 

Златина Тодорова: Ние сме от скоро тук, но активно се старая да следя 

случващото се и развиващите се дискусии сред организациите. Подкрепям ги и 

смятам, че в последно време фокусът се отдели от това да работим в интерес на 

студентите, а точно затова сме тук. В случая трябва да направим компромис, за 

да продължим да следваме целите си. Подкрепям пускането на конкурс. На нас 

ни е добре на това място, нямаме и възможност да вземем повече стаи, ние сме 

доволни.  

 

Даниела Иванова: Според мен този спор трябва да се реши възможно 

най-скоро, но не би трябвало да се местят едни, защото са си харесали точно 

тези места. В крайна сметка има достатъчно свободни площи. Смятам, че ще 

разрешите спора като се обяви конкурс. Всички са в тази голяма къща и не би 

трябвало да има разногласия между тях, а да живеят заедно.  

 

Георги Гълъбов: Всяка една от организациите, както СОКИ, така и ние, 

сме признати в Европа и света. По отношение на ЮНЕСКО - ние сме в две 

федерации - световна и европейска. Не искам да си мерим кой какво, реално 

история може да започнем да вадим, но това не е важно.  
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Идеята да намерим компромис, е в основата на това да говорим и с 

Даниел, и с Росен не веднъж. Съгласен съм и на варианта с конкурса, но, ако 

смятате, че може да направим компромис, да са с минимални размествания по 

отношение на стая 406, защото, доколкото чух, от тези помещения има и годни, 

които не са незаконно изградени, както каза Мариан, да се ползват от 

счетоводството. Но ако всички толкова настоявате за конкурс, ние пак може да 

се явим, предполагам, че резултатът няма да е по-различен.  

 

Станислав Фердов: Аз в моето изказване не съм засегнал исторически 

подробности, кой колко е голям. Не виждам защо се засягате. Двете 

организации са достатъчно авторитетни. 

 

Лидия Даскалова: Ние сме абсолютно добронамерени, без значение 

какъв ще е изходът от конкурса, да запазим добрия тон, да продължим да се 

поздравяваме, и да имате предвид, Даниел много добре каза, че ние нямаме 

нищо общо с това, не тая лоши чувства лично аз. Колегата от БСС ще разбере, 

тъй като и те са ново ръководство. Случват се и такива неща.  

 

Христиан Даскалов: Още на първото заседание, на което присъства 

Даниел Парушев като председател, му казах, че подкрепям желанието на НПСС 

за още пространства в Студентски дом, защото организация, като представител 

на студентите по закон, има огромни отговорности и е напълно основателно 

това нещо. Не взимам отношение за това кое пространство трябва да бъде в 

повече и къде, но подкрепям нуждата на колегите, щом има помещения, 

останали неразпределени по една или друга причина. Ще гледам да направим 

тази процедура максимално бързо, за да затворим тази страница и да 

продължим напред.   
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Росен Петков: Не е лошо на следващо заседание да се обсъди тази 

процедура. 

 

Христиан Даскалов: Тази процедура е разписана и е на основание чл.11 

ал.4 от вътрешните правила, където се казва, че при наличието на останали 

свободни, неразпределени пространства, има втори етап на процедурата, при 

която те биха могли да се разпределят, а правилата са тези, които сме 

разписали, няма нови. Правя проектна заповед, изпращам ви я, обявяваме я 

публично онлайн, имате да речем две седмици да си подадете през онлайн 

формата заявките, ако трябва – още две, за да има повече външни кандидати, в 

нея пишете кое помещение за какви точно цели желаете да ви бъде 

предоставено измежду наличните неразпределени. След тези две седмици, 

комисията разглежда, прави разговор с вас и в рамките на месец се взима 

решение и се подписва допълнително споразумения към вашите договори, а ако 

има избрани външни кандидати – с тях също. Единственият спор, би бил, как да 

се сформира комисията. Аз ще предложа 4 представители, излъчени от 

студентските организации и един представител на МОН, но ако, както предния 

път, откажат да излъчат, аз ще излъча представител на Студентски дом за 

председател. За да няма спорове или упреци към директора, вие, студентите, ще 

ги предложите, а при наличие на повече кандидатури по мое усмотрение ще 

избера кои да са експертите, които да вземат решенията, на база на тяхната 

квалификация – трябва ни юрист, икономист, човек от сферата на изкуствата, 

човек от академичния сектор.  

 

Г-н Даскалов, благодари на всички членове на Съвета и комисията 

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

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 
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