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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 27.07.2020 г. (понеделник) от 18.00 часа, в сградата на Национален 

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

съвместно с членовете на Експертната комисия, дистанционно изцяло онлайн, 

посредством приложението "Zoom". 

 

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; 

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

Отсъстващи по уважителни причини: Кристиян Калчев, Ивайло Димитров, 

Лидия Даскалова, Станислав Фердов, Петър Йорданов, Дарена Попова, Златина 

Тодорова, Даниела Иванова. 

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 конституиране и 

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

студентски дом. 

Дневен ред на заседанието: 

         1. Представяне на актуални проекти и инициативи на НСД и 

Центровете за студентски услуги. 

         2. Обсъждане на актуални въпроси от административен характер, 

свързани с развитието на НСД. 

          3. Други. 
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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. 

По първа точка от дневния ред, г-н Даскалов, запозна включилите се към 

срещата колеги с актуалните проекти и инициативи на НСД. Сподели най-

важната от изминалия месец, а именно, че Националният студентски дом и още 

три сгради в София със статут на недвижими културни ценности ще получат 

подкрепа за своята реставрация по програма „Културно наследство“ на 

Столичната община. Предложението за четирите обекта бе гласувано и 

одобрено на сесия на Столичния общински съвет на 23 юли 2020 г. Сградите ще 

получат финансиране за обследване и изготвяне на инвестиционни проекти, за 

таксите по съгласуването и одобрението им, разрешителните за строеж и 

разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството. 

Самите строително-ремонтни работи няма да се финансират по тази програма 

на общината. През 2018 г. започна двугодишна мащабна кампания за 

възстановяване на културния живот в НСД, която доведе до въвеждане обратно 

в експлоатация на Централното фоайе и Камерната зала на Студентския дом, 

които за кратък период от време възвърнаха позициите си на водещи 

пространства за култура и академично творчество с богата публична програма, 

формирана от академични изяви на студенти и премиерни за София събития на 

независими артисти – представяния на книги и сборници, театрални и 

танцувални спектакли, кино-прожекции, фестивали и др. 

Сподели, че в журито по програма „Културно наследство“ участват 

общински съветници и представители на администрацията на Столичната 

община, Министерството на културата, Регионалният исторически музей – 

София, както и Камарата на архитектите и на Съюза на архитектите в България. 

В доклада на експертите до СОС се посочва, че Студентският дом е изграден в 
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периода 1931-1933 г. по проект на архитектите Станчо Белковски и Иван 

Данчов. По своя характер е единствената за времето си сграда от този род с 

киносалон, репетиционни зали за самодейни състави, административни 

помещения, ателиета за художници. Архитектурата е решена със „спокойна“ 

фасада с хоризонтално членение, лентовидни прозорци, разнообразена само от 

терасата на най-горния етаж с изглед към площад „Народно събрание“. 

Г-н Даскалов, запозна колегите с друго административно предизвикателство, 

с което се налага да се справим в най-кратък срок, а именно: в Кадастъра и 

имотния регистър, имота на НСД фигурират в 4 части, като на 3 от тях няма 

записан собственик. За отстраняването на тези неточности са необходими 

усилия и финансов ресурс от страна на администрацията, но се налага този 

въпрос да се разреши. 

Сподели и друг важен проблем, за получена в НСД нова искова молба от 

бившия наемател на 5 етаж откъм ул. „Аксаков“ – 6АТО ЕООД. В тази молба и 

документите представени от адвокатите на бившия наемател става ясно, че е 

намесено ННЕК ЮНЕСКО, с писмо, което се използва като доказателства в 

исковата молба. Заяви, че категорично трябва да оборим  твърдението, че 

"използването на наетия обект като "студентски хостел" е подкрепено от 

националните студентски организации".  Определи това твърдение като лъжа, 

тъй като такава подкрепа никога не е изказвана публично или писмено от 

Съвета към НСД и Експертната комисия към НСД - консултативните органи 

към НСД, съставени от представители на студентски организации с центрове за 

студентски услуги към НСД. Като доказателство, е протокол от м. декември 

2017 г., когато провеждането на търг е обсъдено на заседание на съвещателните 

органи към НСД, но без в дискусията да се информират членовете на тези 

експертни органи, че става въпрос за "студентски хостел". Напротив - те са 

информирани, както и МОН, че става въпрос за студентски ателиета и кабинети 
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за творчество, каквато е формулировката на търга. Иначе казано, студентските 

организация не просто не подкрепят наличието на хостел - те нямат никаква 

информация, че такъв ще бъде изграден незаконно на територията на НСД. 

Самото писмо на ННЕК ЮНЕСКО е частен документ, който освен че съдържа 

фактологични неистини, няма отношение към управлението на НСД. Същото, 

освен че съдържа неверни и недоказани твърдения, представяла констатация на 

трето лице без никакви правомощия по отношение на процесния имот. 

Председателят на Националното представителство на студентските съвети и 

член на Съвета към НСД, г-н Даниел Парушев се включи с въпрос, знаел ли е 

директора на НСД за това писмо. 

Г-н Даскалов, заяви, че такова писмо няма в деловодството на НСД и не е 

входирано. За него научаваме от набора документи по исковата молба. 

Росен Петков, председател на СОКИ и член на експертната комисия към 

НСД се присъедини към дискусията онлайн и коментира, че това не е на дневен 

ред да се проведе по този начин заседанието. 

По втора точка Актуални проекти и инициативи в НСД – г-н Даскалов, 

информира, че се провеждат всяка седмица концерти на откритата сцена на 

НСД /терасата на 5 етаж/. Проведе се и представянето на книга на млад автор. 

Проведе се първото събитие за годината, реализирано по програма „Европа“ на 

Столична община, в Национален студентски дом на 02.07.2020 г. - 

представянето на CD „Дигитална креативност – среща на поколенията” – 660 

стр. текстове на 157 автори от няколко поколения, публикувани в обща 

антология, подкрепена от Програма „Европа“ от обществото към Клуба на 

младия писател – студент „Д. Дебелянов“, под ръководството на г-жа Анжела 

Димчева. 

През този месец се проведоха два големи семинара: 
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Семинарът „Нови тенденции в кариерното консултиране“ се проведе в 

Национален студентски дом за 4-ти път и стана барометър за новите 

технологии и инструменти при кариерното консултиране. Теми като изкуствен 

интелект и кариерно ориентиране, компютърни/мобилни игри и професионално 

ориентиране, нови професии, нови методи за комуникация, като подкаст, 

видеоконферентни връзки, системи с портфолио и други бяха сред акцентите. 

Бяха демонстрирани добри практики по програма „Еразъм+“. Участваха 

водещи студентски кариерни центрове и организации работещи в областта на 

кариерното ориентиране. Събитието се проведе при спазване на 

противоепидемичните мерки. 

Съвременното кариерно консултиране променя своите форми и 

технологии. Самоориентирането и новата дигитално-медийна грамотност, 

изкуственият интелект и множеството алгоритми за структуриране и 

предлагане на информацията в търсачките, инструментите за комуникация и 

социалните мрежи изискват преквалификация и постоянно модернизиране на 

кариерните услуги. Участници от водещи студентски кариерни центрове, 

педагогически консултанти, представители на държавни институции и 

неправителствени организации, както и фирми обсъдиха тези актуални теми на 

традиционния годишен семинар за новостите в областта на кариерната 

ориентация. 

На 14 юли Центърът за европейско сътрудничество и насърчаване на 

активното европейско гражданство съвместно с Ресурсния център за кариерно 

консултиране и професионално развитие организираха дискусия на тема 

„Новата програма Еразъм+ очаквания“ в Централното фоайе на Националния 

студентски дом. Дискусията се проведе под патронажа на министъра на 

образованието и науката г-н Красимир Вълчев. 
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Г-н Даскалов, информира че тече стажантската програма на МОН вече 

два месеца, макар в по-малък обем от изразения интерес към дома, поради 

пандемията от една страна и лошата организация на вузовете, забавяне 

назначаването на академични наставници на практикантите, различни 

условности, които забавят стартирането и това довежда до отказ или 

разсрочване на практиката през есента. 

По трета точка Разни, информира, че тече ремонт на открита тераса 

пред пространство „Метроном“ като за първи път от 20 години тя ще бъде 

въведена в експлоатация и ще може да се ползва за отдих на открито. От 

началото на август ще започне частичен хидроизолационен ремонт на 

покривната тераса пред офисите на Български студентски съюз на третия етаж, 

който ще цели да спре влагата, която се просмуква в техния кабинет. Основен 

ремонт на терасата не се предвижда поради високата му стойност, но за първи 

път от 20 години същата ще бъде почистена из основи, за да може да се направи 

излизането на нея безопасно и удачно за почивка през топлите дни на годината. 

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

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 
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