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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 28.09.2020 г. (понеделник) от 18.00 часа, стая 411, офиса на 

Националното представителство на студентските съвети (НПСС), в сградата на 

Национален студентски дом (НСД), се проведе редовно присъствено 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; 

Кристин Пейчева – АИЕСЕК България; 

Джордж Бадеа - АИЕСЕК България; 

Али Мусанков – НПСС; 

Лора Крашевска – НПСС; 

Стоян Иванов – НПСС; 

Ивелина Вълчанова – ЕСН България; 

Даниел Танев – ЕСН България. 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Кристиян Калчев, Ивайло Димитров, 

Петър Йорданов, Златина Тодорова. 
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Дневен ред на заседанието: 

1. Актуални събития в НСД. 

2. Административни: 

 2.1. Актуално развитие на дело с бивш наемател на ет. 5 откъм ул. 

"Аксаков". 

2.2. Актуално развитие по програма "Културно наследство" на 

Столична община. 

    3. Създаване на музейна колекция. 

    4. Други - по предложение на студентските организации. 

 

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. 

 

Христиан Даскалов: Благодаря на домакините от НПСС, това е тяхна 

инициатива да се събираме всеки месец различни колеги. Трябва и аз да отида 

на репетиция на Академичния хор, на фолклорния ансамбъл. Другият месец 

предложих формално на Българския фолклорен съюз, защото те си подновиха 

изцяло техния център, стана много хубаво. Пожелавам им много успех, 

поздравление за идеята. Хубав вариант да се опознават организациите и да 

знаят по какво работят и къде. Не знам дали домакините искат да кажат нещо 

или да продължаваме по дневния ред. 

 

Даниел Парушев: Ако позволите. Даниел Парушев се казвам, председател 

на НПСС, повечето от вас ме познават. За нас е чест да сме домакини и смятам, 

че ще проведем една продуктивна среща. Това, което искам да кажа в началото, 
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е, че няма значение къде ще се проведе дадена среща, важното е да се свърши 

работа. Важни са крайните резултати. 

 

Христиан Даскалов: По дневния ред актуалните събития в Студентски 

дом от изминалия месец и предстоящите дни стандартно се случват в Камерна 

зала и Централно фоайе. Имаме няколко премиери, финансирани по програми 

на Министерство на културата, на независими артисти, не само студенти. Нещо 

много интересно - „Нощ на историите“- двудневно събитие, прилича на TEDx, 

но вместо вдъхновяващи истории, хората разказват истории за столицата. 

Преди 2 дни студент по линия на AISEC организира лекция тип личностно 

развитие. Гост-лектор беше единственият българин… Събитието беше 

благотворително, половината от средствата бяха дарени на НСД (130лв), 

другите отидоха за покриване на разходи на организаторите. И днес предстои 

проект, който стана традиционен, ежемесечен- пърформънс полифония. Това е 

смесица от звук, светлина, танц, това е театрален проект, който е вдъхновен от 

НСД, от визията на Камерната зала, актьорите използват визията и, част от 

разрухата, която има, и съчетават звук и светлина и правят авторски спектакъл, 

който е успешен, че те всеки месец заявяват присъствие и имат доста публика, 

въпреки обстановката, в която се намираме. 

През октомври продължаваме с интересните събития. УТ стартира на 9.10 

с постановка на театъра на НБУ, посветена на историята на Галгамеш. 

Домакини сме на Асоциацията за независим театър - АНТ, които организират 

ежегоден арт фестивал, нарича се „АКТ“. Безвъзмездно приехме да го 

домакинстваме още преди кризата, като в замяна получаваме дарение, 

озвучителен култ, защото нямаме такъв- модерен, съвременен. Наскоро като 

дарение получихме и осветителен пулт. Вече имаме осветление, прожектори. 

Преди това използвахме такива на НБУ, така че вече имаме и собствени. 

Нямаме колони, така че ако някой има желание да дари, е добре дошъл.  
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След тях предстоят събития на нашите организации - СОКИ организират 

ежегодния фестивал „Компютърно пространство“, за втора поредна година ще 

бъде в СД в периода 21-25.10.  

След това в края на месеца предстои едно много голямото събитие, близо 

3-4 седмици- „Лабиринт на сетивата“- това е сетивен театър. Той също е 

вдъхновен от СД и пространствата му, от каузата за възстановяването на тези 

пространства. С подкрепата на СО, излезе съобщение в сайта им за това 

събитие. Целта на събитието е да превежда посетителите през пространствата и 

те чрез различни сензори, обоняние, звук и светлина да се потапят в 

пространството. Тези посетители са водени от артистите, които им разказват 

истории, свързани с Дома, киното, театъра през 30те, 40те години. Много 

интересен авторски проект на едно архитектурно студио и една група на 

„Сетивен театър“. За съжаление това трябваше да се осъществи през март. 

Отложи се. Запазили сме им много дати - от 29.10 до 21.11, като опция да 

компенсираме това, което пропадна. Но най-вероятно и този път ще пропадне, 

защото организаторите нямат необходимия бюджет да го организират наново. 

Ако отпадне, ще се освободи периодът. Ако не, Камерната зала е блокирана в 

тези дни. Това са основните неща. В другите репетиционни зали се случват 

събития. В Конферентните зали се осъществяват и ваши проекти, и други 

конференции, не ги коментирам, защото те са по всяко време. Идват, пропадат, 

други на тяхно място се появяват. 

Това са основните събития, които са през следващите 30 дни. Няма нещо 

по-интересно, което да споделя. Дарена- относно хубавата идея, която сподели 

в началото на заседанието за концерт на Академичния хор, за тържество. Както 

казах: „ще видим“.  

 

Дарена Попова: Имаме много концерти, чакат ни много вече утвърдени 

дати. „Дилмана“ сега има едно първо място и едно второ на два онлайн 
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конкурса. Чакам да дойдат самите дипломи, награди, ще ни ги изпратят през 

ноември и тогава ще ги качим на сайта. 

 

Христиан Даскалов: Прекрасно! Поздравления за новите награди! В тази 

връзка в следващата точка ще коментираме…  

По втора точка от дневния ред актуалните административни въпроси. Два 

въпроса са такива, които си струва да бъдат обсъдени от колегите от Съвета и 

ЕК към НСД. Единият е, делото с бившия наемател на  етаж 5 от към ул. 

„Аксаков“, фирмата „6АТО“, които бяха разкрили там хостел. Те са извършили 

ремонт и претендират за 300 хил. лв, че струва ремонтът и че ние трябва да им 

го платим, тъй като им прекратихме  незаконно, така че тук историята е малко 

„кое е първо- яйцето или кокошката“. Новото развитие е, че бившият директор 

на НСД Николай Иванов е свидетел на ищеца, т.е. той ще свидетелства против 

НСД, в интерес на наемателите. Основната теза на тези наематели е, че той им е 

позволил на направят ремонта и че е поел ангажимент НСД да го финансира. 

Като единственото доказателство, което имат, е един приемно-предавателен 

протокол от 20.12.2017. Когато получават имота, за да стартират дейността на 

хостела си, описват, че имотът е в ужасяващо състояние и на практика бившия 

директор им разрешава да реализират мащабни реконструкции на петия етаж. 

Ние първо твърдим, че не поемаме ангажимент да го финансираме. И второ, 

твърдим, че самият протокол е фалшив. Имаме доказателства, свидетелски и ще 

ги представим на предстоящото заседание в СГС на 6 октомври.  

Другата актуална административна тема, тя даже е по-важна и стратегическа 

инициатива, която ни засяга. Днес подписах договор с кмета на Столична 

община. Той се сключва по силата на спечеления от нас конкурс по програма 

„Културно наследство“. По нея на предходното заседание всички бяха 

запознати, че СО ще плати на проектант, избран от нея, да създаде проект за 

възстановяване на залите на партера. Проектантът е избран, но не знаем кой, 
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някаква лицензирана проектантска фирма. Следва фирмата да сключи договор 

със С.О., тя да отпусне финансирането и работата да започне. Ние ще работим с 

този проектант дълги месеци, така че ще се провеждат дискусии с тези 

архитекти, всички заедно, за да може студентите да кажат какво да се заложи в 

проекта и как той да се изготви. В следващите месеци ще направим срещи и 

дискусии с проектанта, за да се изрази мнението от всички студентски 

организации и да се постигне максимална актуалност на тези пространства. 

Говоря като функционални параметри на пространствата, така че те да бъдат 

максимално мултифункционални и полезни за вас и вашите проекти.  

Споделям, че, за да може да сключим този договор, съм предприел, нещо 

много важно, да уредя документацията на сградата на Студентски дом. Оказва 

се, че има документи само за част от сградата, за основната част от сградата, без 

голямата сцена. Оказва се, че тя е построена на по-късен етап, след Войната. 

Голямата зала съществува още от началото, но след войната са построили 

високата сцена и реално са излезли извън имота, който е дарен от държавата за 

нуждите на Студентски дом. Благодарение на усилията от последните месеци за 

приобщаване на построените на по-късен етап части от сградата, това вече е 

факт и сградата най-сетне фигурира като една, с един идентификатор. 

Следващата стъпка е да се консолидират имотите публична държавна 

собственост, но това изисква допълнително проучване на имота под голяма 

сцена. 

Друго важно след административните, по трета точка, е една инициатива 

– изграждането на музей на Национален студентски дом, да направим музейна 

експозиция. Помещението, в което ще бъде разположен музея, е бившата 

прожекционна, до зала „Галерия“ на първия етаж. Помоли, всяка от 

организациите да предостави снимки, награди, книги и др. с които ще допълни  

експонатите. За АФА непременно една носия ще сложим, от тези старите, които 

не се ползват вече. Това е бившата прожекционна стая. 
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 Станислав Фердов, председател на Български студентски съюз, член на 

Съвета се обърна с молба към колегите си ако имат някакви документи, снимки 

или друго за историята на БСС да му ги предоставят, тъй като той не е получил 

нищо в наследство от предходния екип. В качеството си на председател на БСС, 

е готов да подпише споразумение за партньорство или меморандуми. В тази 

връзка с всеки, който желае с нас да има партньорство, със студентски живот, 

дух и мисъл, е добре дошъл. 

 

Христиан Даскалов: Искам да ви информирам, че попаднах на нещо 

интересно. Покрай това злощастно дело с бившия наемател  на етаж 5 откъм 

ул.“Аксаков“, открих всъщност, че съществува Министерско постановление № 

161 от 1991 г., което е актуално и засяга Студентски дом - с него се отнема от 

тогавашното ДКМС сградата и се предоставя на МОН. Това постановление е 

отменено като съдържание през 1999 г. на деветдесет процента, но едно нещо е 

запазено, което е хубаво. Че МОН има право да финансира проекти на 

студентските организации и може да се възползваме от това. С това 

постановление Министерството се ангажира да финансира студентските 

организации. С Асоциация на българските училища в чужбина се възползвахме 

на това основание за ремонт на техните кабинети. Всяка организация може от 

лично име да кандидатства  за финансиране, което ако бъде одобрено става през 

сметката на НСД. Хубаво да знаете, че го има този законов път за 

кандидатствате за финансиране.  

И вече в точка „Други“ аз няма какво да споделя. Всеки е добре дошъл да 

предложи нещо за обсъждане. Това е в общи линии днес дневния ред,  който 

исках да ви представя. 
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Лидия Даскалова: Относно хостела. Реално собствениците на хотела знаели 

ли са, че нямат право да правят въпросните подобрения? Какво твърдят в 

делото? 

 

Христиан Даскалов: В делото твърдят, че директорът на Студентски дом 

им е разрешил да правят тези подобрения и имат този документ. Николай 

Иванов е написал резолюция, с която им разрешава. Заяви, че първо, ние 

твърдим, че документът е фалшив. Той е подпъхнат в деловодството на НСД, 

имаме свидетел, който тогава го е завел под нареждането на бившия директор.  

Второ, дори да го няма това, дори НСД да е разрешил на фирмата да 

направи този скъп ремонт, и да се създаде хостел, преди да го реализират, 

директорът е длъжен по ЗДС да съгласува с министъра и с компетентните 

строителни власти, тъй като ремонтът е основен и преустройствен. От 

кабинети, те ги превръщат в помещения за настаняване. Така, че режимът е 

много стриктен. Отделно трябва да го съгласуват с МК, тъй като е паметник на 

културата. Текущ ремонт от типа да си освежиш помещението, не трябва да се 

съгласува, но ако трябва да се сложи преградна стена тук да разделим това на 

две, което те са правили на 5 етаж, разбира се, че трябва да се съгласува. 

Правили са във всяко помещение тоалетни, душове. Така че категорично са 

нарушили ЗДС и ЗКН, и ЗУТ, като не са съгласували ремонта с никого от 

компетентните власти. Единственият, с който са го съгласували, е директорът 

на НСД за който твърдим, че и това не е направил, а го е направил със задна 

дата, след като скандалът е назрял и са искали да оправдаят действията си и са 

подпъхнали 6 месеца по-късно такъв документ за съгласуване.  

 

Дарена Попова: Министерството няма ли да поемат нещо? В крайна 

сметка те са тези, които казаха не на този договор. 
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Христиан Даскалов: Ако ни осъдят, то трябва да платим, т.е. държавата. 

Но ние няма с какво да платим, така че трябва да поемат - да. При това не МОН, 

а МРРБ е редно да поемат разхода, тъй като не НСД, а държавата се е 

„обогатила“ от това „подобрение“. Което всъщност не е никакво „подобрение“, 

а абсолютно увреждане на недвижимия имот чието предназначение незаконно е 

променено. 

 

 Дарена Попова: Споделям, за да имат информация всички, че нямам 

спомен по какъв повод съм подписвала някакво писмо за подкрепа, но всички 

организации, ние, АФА и Студентина се подписахме тогава, доколкото си 

спомня, директорът ни каза: “Ще имате финансиране по 5-6 хиляди лева за 

всеки състав на година“, което нея и Здравко от АФА ги е поблазнило, 

подписали и подпечатали, но не е знае точно за какво се е подписала. Трябва 

всички да го знаят това, защото ние на практика сме на самоиздръжка, изцяло и 

са се поблазнихме от обещанията за финансиране. Специално ние, 

Академичният хор, Студентина и Ансамбъла по този начин подписахме, защото 

имахме уверение, че ще бъдем финансирани. Казвам си го, да, ако сбъркам 

нещо, аз ще си го призная и ще си кажа. Но тогава всеки гледа за състава да е 

по-добре. 

Христиан Даскалов: Дори да са го направили, това няма отношение към 

делото. Те за цял етаж са плащали наем 900 лева на месец. 900 лева с два 

културни проекта в Камерна утре може да ги изработим за Дома. Не се намират 

всеки ден, но може да се изкарат. Въпросът е да се печелят средства от развитие 

на културна дейност, а не от рентиерска дейност. 

Между другото, преди сключването на договор с този хостел, има 

протокол, че това е обсъждано на заседание. Но е обсъждано да се даде 

одобрение от двата съвещателни органа към НСД просто за разкриване на 
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процедура при която помещенията се ползват по предназначение. Никъде не е 

обсъждано, че наемателят ще развива такава нерегламентирана дейност, да 

бъде хостел.  На 20.12.2017 всички очевидно са подкрепили да се направи търг 

за избиране на наемател. Но в този документ протокол не е обсъждано какво и 

как ще бъде, и нормално, че не е обсъждано, тъй като това е тръжна процедура 

и след това идват хора и предлагат какво да правят. Тоест няма как вие да сте 

знаели. 

 

Дарена Попова: След това не е обсъждано с нас какво ще бъде, просто 

ще се дава, нещо там ще се прави, не знам какво, но ще имаме средства. И 

естествено, че ще съм съгласна. 

 

Мариян Ников: Аз искам да повдигна въпроса по отношение воденето на 

протоколите, защото на мен не ми е известно да сме получавали дневен ред с 

конкретна точка, касаеща това обсъждане с отдаване под наем. 

 

Христиан Даскалов: То е било в точка „Други“. 

 

Мариян Ников: Също така не си спомням аз да съм отсъствал и някой да 

ме е информирал за това нещо. Тук пише, че съм отсъствал. Аз много рядко 

отсъствам от заседания, по принцип на НСД. 

 

Дарена Попова: Пък аз не съм била на това заседание, а ми има името. 

 

Христиан Даскалов: Това е било в „Други“, затова ви няма. 

 

Мариян Ников: Бих искал да предложа да бъде въведен присъствен лист 

с подписи на всички, които присъстват, за да не може в бъдеще да се създават 
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предпоставки, както казва Дарена, нея да я е нямало, пък в същото време да 

фигурира, че присъства, и някакви такива ситуации. Смятам, че е абсолютно 

адекватно това да го има с присъствения лист. Изключително грозно, според 

мен, се случи това с т.нар. хостел горе, където беше отдадено, построено и 

въведено в някакъв вид експлоатация. В този ред на мисли, аз съжалявам, че г-н 

Калчев го няма тук, но бих искал да му отправя едно запитване във връзка с 

писмо, което е изпратено до МОН, в което се казва, че с изключение на НПСС 

всички други 9 организации изразяват пълна и безрезервна подкрепа към 

директора Николай Иванов на НСД, във връзка с действия, изразяващи 

подкрепа за т.нар. отваряне на този хостел. Аз искам да попитам наистина ли 

всички национални студентски организации, не знам кои са тези всички 

останали, подкрепяте този хотел, който е горе. Също в това писмо се казва, че 

един вид се хули по НПСС. Казва се вътре за някакви безпочвени обвинения, 

които най-вероятно се намеква, че идват от нас в онзи период. И аз искам да 

попитам всички ли национални студ. орг. в сградата на НСД, към онзи момент 

са подкрепяли създаването на хотел в сградата на НСД. Или хостел. Хайде да 

не каже някой, че се опитвам да подвеждам аудиторията. Подкрепяли ли сте 

към онзи момент създаването на хостел в НСД, защото такова писмо е 

изпратено към министъра, което означава, че той е бил подведен от някого. А 

предният път г-н Калчев твърдеше, че някой се опитва да злепостави директора 

на НСД и се създават интриги, цитирам го. Моля да ми отговорите, колеги. 

 

 Дарена Попова: Аз мисля, че казах. Аз лично, защото аз подписвам тези 

неща, не съм била на ясно, че подписах тогава, защото ще има финансиране 

подписах. А какво съм подписала честно, точно не знам. 

 

Мариян Ников: Подкрепяли ли сте тогава създаването на такъв хотел? 
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Дарена Попова: Не, не съм знаела, че ще се отваря точно такъв хотел. 

Нещо под наем, че някой ще финансира и ние ще бъдем финансирани. 

 

Христиан Даскалов: Колегите са подкрепили да има процедура за 

отдаване под наем, което е протоколирано в официален протокол, но никъде не 

е казано, че ще е хостел. 

 

Дарена Попова: Такова нещо съм подкрепила с подписа си и печата на 

хора. 

 

Христиан Даскалов: Аз цитирам протокола от 20.12.2017, по т. „Разни“ 

г-н Иванов информира за предвидения търг по реда на държавната собственост. 

Информира, че това е съгласувано с МОН и че г-жа Албена Михайлова, главен 

секретар на МОН, е инспектирала сградата и се е запознала със състоянието на 

обекта. Информира, че след провеждане на търга, може да бъдат информирани 

за резултатите след него. Като никъде не коментира, че ще има хостел. 

Напротив - документите, които той предлага и представя на ваше внимание, 

пишат, че ще бъдат ателиета за работа със студенти. Такива са официалните 

документи по процедурата. А и твърди, че ремонтът ще струва 35-40 хил. лв. 

Месец по-късно се подписва, че ремонтът ще струва 300 хил. лв… 

 

Мариян Ников: Само че искам отново да поясня, че в писмото става ясно, 

че, цитирам: откриването на студентски хостел, т.с. в писмото се твърди, че 

студентските организации подкрепят, насърчават действията на директора и 

затова се обръщам към всички вас и питам: считате ли, към онзи момент сте 

подкрепя ли, или това писмо.. тъй като той каза, едва ли не предният път, и 

хвърли обвинения и към мен, че аз говоря от името на студентските 

организации. Виждам неговия подпис и пише „считаме“. Едва ли не на всички, 
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че откриването на студентски хостел на 5 етаж откъм „Аксаков“ не променя 

предназначението на Дома. Вие, към онзи момент, 26.06.2018 като национални 

организации подкрепяли ли сте действията на директора за откриване на 

студентски хостел в НСД. Моля да ми отговорите. Въпросът е ясен. 

 

Дарена Попова: Тогава съм била на конкурс и не съм била точно тук. 

 

Станислав Фердов: Ако разрешите реплика към г-н Ников. Аз мога 

съвсем честно да кажа, че не мога да говоря от името на предшественика ми, 

какви действия са се извършили и какво е подкрепял и както не, но в качеството 

си на председател в момента мога да кажа, че заставаме зад НПСС в диалога, 

който се води, който се превърна в монолог още от предишната среща, която 

имахме заедно. В която действително се хвърляха едни обвинения, в които 

някой казал, че друг казал. И аз смятам, че това е абсолютно несъществено и 

няма смисъл да го коментираме и да си губим времето. Смисъл, наистина, ако 

някой има нещо срещу някой, да излезе с документа, с твърдението… 

 

 Мариян Ников: Ето, аз излизам с документа, с твърдението. Моля, 

другите колеги да ми отговорят. 

 

Станислав Фердов: Съгласен съм, така е. Нека го постави, иначе може да 

си говорим за слухове страшни неща. 

 

 Даниела Иванова: Аз към онзи момент не мога да кажа какво е било 

мнението на колегите, едва ли сега има значение. 

 

Христиан Даскалов: Колегата се интересува от гледна точка и иска да 

разбере дали твърденията са истина или не. 
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Мариян Ников: Аз се надявам обективно да се получи отговор на този 

въпрос, защото аз, в качеството си на член на този съвет, го задавам към вас. 

Вие сте представители на съответните организации и като зададете въпрос към 

нас, ние имаме механизъм и методология, по който дори от предни 

ръководства, да разберем това дали е така или не. И тъй като предният път се 

хвърляха някакви неща в пространството, аз съм донесъл документа, мога да го 

покажа на всеки да се запознае, защото този документ, е възможно да отиде 

като доказателство в съда и вие да бъдете привикани за свидетели. И аз питам 

вие наясно ли сте, че ви въвличат. 

 

Христиан Даскалов: Това е документ, който е против Студентския дом, 

който хотелиерите използват като доказателство, че студентските организации 

са подкрепили да има хостел в сградата на НСД, а това е лъжа. 

  

 Мариян Ников: Предвид това, че това е против Студентски дом, против 

институцията, която пък представлява - МОН, то това ще стигне най-вероятно и 

до министъра. Вие ще имате ли отношение по въпроса и какво ще бъде то 

предвид това, че вие се помещавате в сградата на НСД и се ползвате от всички 

предимства и в същото време сте против институцията от гледна точка на 

заведеното дело, защото това се казва в писмото. Подкрепяте безрезервно и 

какво още там беше и т.н. Аз затова задавам въпроса, защото тук ние сме 

нахокани, очевидно сме опозиция в това писмо. 

 

Христиан Даскалов: Колегите очевидно не знаят, тъй като имат 

конфронтация на съставите, тъй като нито АИЕСЕК имат информация и не 

могат да предоставят. Но аз мога да кажа, на нашите адвокати съм казал, че 

това писмо съдържа откровени лъжи, тъй като единственият документ, който 
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показва черно на бяло какво е състоянието, това е протоколът от заседание от 

2017 г, когато студентските организации чуват в точка Разни, че ще има търг, 

етаж 5 ще се отдаде на търг, но по документацията за студентски и творчески 

ателиета. Студентските организации, по официалния протокол не знаят, че ще 

има хостел. Твърденията на колегата, че те подкрепят и са подкрепили да се 

разкрие такова нещо, на практика са лъжа. Това е официалната версия на НСД. 

 

 Мариян Ников: Което фактически води до терминологията, че това е 

интрига. 

 

Христиан Даскалов: То не е интрига, това, е по-неприятно. Това, е 

доказателство на наш колега срещу Студентски дом в съдебно дело. 

 

 Мариян Ников: Интригата знаем е лъжа, която цели да създаде 

предпоставки… 

 

Станислав Фердов: Аз предлагам, в качеството си на представител на 

всички ни в шапката на НСД, чисто и просто като арбитраж да мине, дали под 

формата на среща, на която всички да се съберем и да обсъдим, и да излезем с 

обща декларация, като това може да стане и днес. Да излезем с обща 

декларация, ако всички са съгласни, че не подкрепяме това нещо. 

 

Христиан Даскалов: Има протокол, в който е ясно, че няма такова нещо.  

 

Станислав Фердов: въпросът е още един път, ако желаете от НПСС, да 

препотвърдим ориентацията си. 

 

mailto:director@studenthouse.bg


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 

   

 Мариян Ников: Аз не знам, г-н председателя да каже. Мен това 

изключително много ме смущава от гледна точка на това, че аз като човек, 

винаги лоялен към този съвет, участвал съм, винаги съм давал конструктивни 

предложения, аз бях един от хората, които беше против в сградата да има хотел, 

хостел или всички там производни. Смятам, че е редно вие да бъдете запознати 

с това нещо, защото означава, че вие се въвличате в едно нещо, където утре ще 

трябва да ходите, независимо, че сте нови представители, вие да давате 

обяснения. Аз ако съм министър, ще се подразня на това нещо.  

 

Христиан Даскалов: Ние сме призовали като свидетел нашия 

протоколчик, който ще посочи това, което пише в протокола - че създаване на 

хостел не е обсъждано с колеги от Съвета и експертната комисия към НСД. 

 

Мариян Ников: Никога не е обсъждано, аз мога да го потвърдя като 

човек, който също е бил в състава на този Съвет по това време. 

 

Станислав Фердов: Пак казвам, да излезем с една обща декларация, с 

която да изчистим този момент. 

 

Даниел Парушев: Ако позволите. Г-н Даскалов,  това писмо е написано 

от г-н Калчев. Вие свързахте ли се с него, той да даде обяснения, защото той 

липсва днес? 

 

Христиан Даскалов: Не, не съм обсъждал с него, защото не мога да 

търся сметка на г-н Калчев или на когото и да било друг сред вас за изразени 

становища, дори и да са в ущърб на интереса на СД. Мога само да ги оборя с 

аргументи. В случая това писмо представлява частно правен документ, т.е. 

документът, въпреки твърденията му, не обвързва нито вас, нито СД. Този 
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документ го получихме чрез съдията по делото. Той е доказателство срещу 

НСД, хотелиерите го вкарват в съда в тяхна подкрепа, съдията го праща на нас 

да се запознаем. Единственото, което съм направил, е да кажа, че това е лъжа на 

база на автентичния протокол, в който по всичко личи, че никой не е знаел, че 

ще има хостел, следователно няма как да има изразена подкрепа за хостел. 

 

Даниел Парушев: Много хубаво казахте, че това е една лъжа. 

 

Христиан Даскалов: Да, това е лъжа.  

 

Даниел Парушев: Ние питахме всички организации, обаче Росен, ако 

може и той да каже подкрепял ли е такова нещо или и вие не знаете? 

 

Станислав Фердов: Ако може БСС да получи копие от протокола. 

 

Христиан Даскалов: Протокол има. Между другото, всички протоколи 

аз ги качих на сайта от 2001 г. насам. Това е нещо, което направих още в 

началото.  

 

Мариян Ников: Аз мога само да каже, че доколкото ми е известно, 

Росене, тогава в нашата комуникация, моята лична комуникация с теб, ти не 

беше ок с идеята в сградата да има отваряне на такова пространство за 

хотел/хостел/хоспис и каквото и да било в тази насока. А в същото време това 

засяга и теб, защото пише всички останали, с изключение на НПСС. Тоест ти 

какво би коментирал по това писмо? 

 

Росен Петков: Не помня тогава какво точно сме дебатирали и протокола 

как сме… Достатъчно е, че е възразено… 
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Мариян Ников: Необходимо е, г-н Даскалов се е справил прекрасно. Но 

аз мисля, че ние също трябва да вземем отношение по делото, защото това 

засяга много финанси, които трябва да излязат от джоба на НСД. И с оглед на 

това, изключвам нас, но вие сте въвлечени с участието на това писмо. Аз мисля, 

че вие трябва да вземете отношение  и от тази гледна точка с председателя ще 

коментираме и някаква подкрепа към вас, ако евентуално е необходимо. 

 

Даниел Парушев: Ние подкрепяме НСД и това, което каза Даскалов, че е 

лъжа. Ние няма как да се съгласим с тях и каквото е необходимо, ще 

предприемем в подкрепа на НСД и призоваваме и другите студентски 

организации също да го направят. 

 

Христиан Даскалов: Призовавам да мислим и за напред и за този имот, 

защото дори да е в момента в съдебен спор, спорът е дължим ли на някого пари 

за подобрение, но имотът е свободен. Тоест,  ако утре някой от вас намери 

програма международна, европейска, национална, по която да се вземат 

средства да се създаде нещо, аз съм казал: НПСС, ако намерят, целия етаж- 

кабинети, студия, предназначение, веднага всички ще стигнем до… ситуацията 

е неприятна, когато трябва, примерно едни помещение да се чудим къде и какво 

да го правим, но имаме цял етаж, където ще се обединим всички, че ако някой 

намери средства за въвеждането му в експлоатация по предназначение… 

 

Росен Петков: Независимо какви са били мненията тогава, за което 

трудно може някой да си спомни, Комисия и Съвета имат съвещателна 

функция. Решението винаги е било на директора и отговорността е негова. Така 

че хайде да не се умиваме с комисията, независимо кой какво е казал. В крайна  
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сметка директорът е този, който решава, поема отговорност, така е по 

правилник.  

Мариян Ников: Съгласен съм, че крайната дума е на директора, но 

говорим, че този Съвет има основната мисия, цел и дейност да подпомага 

директора. В този случай мисля, че Даскалов има нужда от подкрепа от гледна 

точка на това, че е заведено делото. Ние не трябва да бъдем странични 

наблюдатели, а да сме участници, защото това е важно за крайния резултат на 

делото. Все пак не става дума за малко пари. Извинявайте, аз съм бил в някаква 

комисия за оценка. Ами то нищо не е направено горе, освен да се сложи един 

гипсокартон и някакви климатици, голямото подобрение. 

 

Росен Петков: Разбира се, това е важно, иска се подкрепа от МОН. 

 

Мариян Ников: Министерството беше подведено по отношение на 

всичко, което се прави горе на петия етаж. 

 

Христиан Даскалов: Не, министерството помага, защото те плащат 

адвокатските разходи в момента. Ние нямаме 10 хил. лева да си платим 

представителство към адвокатската фирма. А иначе, министерството с право е 

наредило да се прекрати договора, защото директорът е казал на министъра: 

моля да разрешите да правим студентски студиа, министърът е разрешил. Само 

че от студиа са направени стаи за хостел. Отделно от това, предишния 

директор, министъра го е питал: имате ли свободни помещения да настаним 

една дирекция, без значение правилно ли е било да се настанява дирекция. Той 

е казал: не, нямаме свободно помещение. Един месец по-късно прави хотел. 

Министерството има право да се счита за заблудено и на база на това да 

препоръча прекратяването на договора. Аз подкрепям политиката им. Ако 

господата от хостела бяха взели разрешителни да си направят ремонта и 
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класификация по всички нормативни документи, най-вероятно никога нямаше 

да се прекрати този договор. Без значение дали ни харесва или не, договорът си 

е договор, ако не го наруши ответната страна.  Може да не ни харесва, че в 

мазето има чалга клуб, но той си е спечелил договора, направен е търг и до 

2023г. ще има чалга клуб. 

 

Лидия Даскалова: Това, което аз разбирам, е, че в момента има дело. По 

това, което Мариан каза, наистина е смущаващо, но не съм сигурна ние колко 

може да направим. 

 

Христиан Даскалов: Няма нужда да правим нещо. 

 

Лидия Даскалова: По думите, това, което претендират от хотелът, е, че те 

са действали добросъвестно и направените подобрения са на база този договор 

и се опитват да го докажат. Ако се докаже, че не са действали добросъвестно, 

тогава не следва да им се изплатят тези средства. В случай, че в крайна сметка 

им се изплатят, то, вие правилно казахте, имаме право на регресия, иск от 

предишния собственик. 

 

Христиан Даскалов: Проверяваме в момента дали имаме право, защото в 

търговското право, ако беше управител на дружество, бихме могли. Но в случая 

проверяваме дали към държавен служител може да се заведе иск, който е 

освободен без претенции от страна на МОН.  

 

Лидия Даскалова: Аз съм „за“ да напишем декларация, подкрепление, 

ако има значение към доказателствата в съда. 
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Христиан Даскалов: Ако трябва да съм честен, няма да има за Съда 

никакво значение. Затова казвам, че може би няма смисъл. Хубава е 

инициативата, но няма да има ефект. За Съда няма значение даже и това писмо, 

което го обсъждаме - това е документ, който е частно правен, колегата може да 

си пише каквото иска. И ние може да приложим протокол от днешното 

заседание, в който очевидно има консенсус по въпроса, че никой не подкрепя и 

не е подкрепял извършването на подобно закононарушение – отваряне на 

незаконен хостел, каквато е истината, но това по делото няма да има реално 

влияние. Ако Съдът все пак попита, ще кажа: ето, обсъждали сме го, колегите 

твърдят, че не е имало такова нещо. Но това не е проблемът. Проблемът е друг. 

Че на предходно заседание се коментира, че никога никой не си е позволявал да 

говори от името на останалите студентски организации, а ето че това се е 

случвало. При това са писани лъжи, които ви вменяват една или друга позиция, 

която освен, че не сте изразявали, днес вреди на Студентския дом. 

 

Даниел Парушев: Което е много грозно! В този ред на мисли искам да 

повдигна въпроса, защото предния път не съм бил и е коментирана 

прословутата 409-та стая. Прочетох вашето писмо, което е от 08.09.2020 г. и 

там трябва да стигне до някакви ваши виждания и решения, но аз още сега ви 

предлагам, защото тук има представители на най-различни висши у-ща, и на 

Общо събрание взехме решение, че на нас такава зала ни е нужна и в частност 

тази. От Благоевград, от Велико Търново тези хора са тук и изразяват подкрепа 

за тази зала. И в този ред на мисли, аз ви предлагам да се прави нов етап по 

този конкурс и свикване на нова конкурсна комисия, която да проведе 

абсолютно всичко и тогава нека да видим каква е ситуацията. 

 

Христиан Даскалов: Добре, това ще го протоколираме, но процедурата е 

такава. Аз еднолично не мога да направя конкурс. Но предлагам да не го 
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гласуваме днес, защото няма да е коректно в „Други“, може да е в другото 

заседание комисията да приеме провеждане на конкурс за неразпределените 

помещения. 

 

Даниел Парушев: Това, което сте описали, е факт. То няма сключен 

договор. 

 

Христиан Даскалов: Така е. Но пак казвам, вие трябва да го решите с 

консенсус, не пълен, но ако решите да се свика. Аз сам не мога да направя 

комисия, това искам да кажа. 

 

Росен Петков: Аз съм против подобно нещо и ще ви кажа защо. Първо, 

това писмо, което ние сме изпратили, го имате само вие, г-н Даскалов. Нека го 

пратим на останалите, за да видят нашите аргументи за тази стая, че не е 

коректно искането и т.н. 

 

Станислав Фердов: Г-н Даскалов има ли писмо? 

 

Христиан Даскалов: Аз го имам, да. То е между организацията и 

Студентски дом, затова не съм го изпращал. 

 

Росен Петков: Там ние сме изтъкнали нашите мотиви, защо не е 

коректен този въпрос да се дебатира. Конкурс имаше, така или иначе в него ние 

заявихме тази стая. Поради упражнение натиск от страна на НПСС тази стая не 

ни беше предоставена, сега да си играем на конкурси отново, толкова скоро, е 

меко казано не много сериозно. Може да се направи конкурс след година или 

две, когато има други помещения, с които заедно да се направи конкурса, не 

mailto:director@studenthouse.bg


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 

   

защото сега трябва точно за тази стая да се видят някакви битки. Отделно, ние 

изтъкнахме в това писмо, че и преди, и сега има свободни помещения. 

 

Христиан Даскалов: За протокола: има само един друг свободен 

кабинет, допълнителен, срещу охраната на 2 етаж, и реално не е точно кабинет, 

а преградено пространство от кабинета. 

 

Мариян Ников: И е незаконно преградено. Не отговаря на никакви 

противопожарни изисквания. 

 

Росен Петков: Преди конкурса имаше 5-6 свободни помещения. Имаше 

две, които се дадоха на нови организации. 

 

Христиан Даскалов: Не, не са се дали. Това беше просто на 

организацията, която не се яви. АБУЧ взеха помещенията на „фантомната“ 

организация, която аз предупредих, че няма да допусна отново в Студентския 

дом - тя просто не кандидатства, тъй като вече е със затихващи функции и 

нямах никакво намерение да толерирам.  

 

Росен Петков: Да де, но конкурсът беше на два етапа и още на първия 

беше ясно, че тази организация няма да кандидатства. Както и да е. Препрати го 

писмото, ако искаш на всички, за да видят колегите. 

 

Христиан Даскалов: Аз ще го препратя, но колегите, ако искат другия 

път да се гласува провеждане на конкурс за свободните помещения, следва да 

знаят, че няма законово основание на вече разпределените помещения да се 

прекратяват договорите. Правя уточнение, че това не го повдигам аз, а 

колегите. Не мога да не им позволя да не го дебатират. 
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Росен Петков: Нека да довърша. Мотивацията нека се препрати, за да 

видят колегите. Второто нещо, което искам да помоля, е директорът да не 

прехвърля всичко на Комисията, защото в края на краищата директорът е 

отговорен за даването на помещенията. 

 

Христиан Даскалов: След конкурс, аз не мога сам да разкрия конкурс. 

 

Росен Петков: И трето, не бих казал, че в случая, ако изпаднем в този 

субективизъм да се води така да се каже битка за една стая, дори да се проведе 

конкурс, то това ще бъде уязвимо. Независимо кой ще спечели. Помислете си 

го просто. Ще бъдем уязвими по ред причини, помислете си го просто. Няма да 

се борим ние, зависи разбира се Комисията как ще бъде съставена и т.н., но ако 

се направи такъв конкурс е изключително важно Комисията, как ще бъде 

съставена, защото при предишния конкурс НПСС се забави с проекта си, не 

беше внесен в срок, така че за тези помещения, в които е НПСС…  

 

Мариян Ников: Добре, ако искате да обявим конкурсът за невалиден и да 

почнем от начало. Да видим кой каква дейност има, колко студенти са се 

включили в дейностите на всички, да покажем доказателствени материали, и да 

проведем нов конкурс. Да анулираме конкурса и да проведем нов. 

 

Росен Петков: Това не ми звучи като … вариант. 

 

Мариян Ников: Това е демократичен процес. Ако вие сте имали 

възражения, защо тогава не възразихте, когато имаше насрочен конкурс, че има 

пропуски в конкурса. Аз искам нещо друго да кажа по отношение на 

подадените документи. Само да отразя, че в подадените документи от 
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тогавашния председател на националната организация, а и преди това, НПСС 

два пъти е поискало през времето по-назад, да бъдат осигурени допълнителни 

помещения, включително и при предишния директор Николай Иванов.  

Тогава ни беше отговорено, че няма такива пространства и няма такава 

възможност това да се случи. Беше отговорено по един изключително нагъл 

начин, но това е тема, която сега няма да коментирам. По отношение на 

подаденото заявление – в него националната организация е описала, че иска и 

кандидатства за кабинет 409 и това мога да го потвърдя аз. Това, че комисия не 

е отразила това искане и не е взела  предвид искането и на другите 

организации, и подаденото от нас заявление, може би е някакъв пропуск в 

работата на Комисията. И в тази връзка, тъй като вие казвате, че трябва да се 

проведе нов такъв конкурс, аз предлагам да бъде свикано извънредно заседание 

на Съвета, за да бъде взето по-бързо решението за провеждането на такъв 

конкурс.  

 

Христиан Даскалов: Ако бъде взето такова. Иначе на г-н Парушев, тъй 

като се опитвам да съм коректен към всички, на срещата с НПСС аз поех 

ангажимент, първо казах, че не подкрепям за редно най-голямата студентска 

организация да има по-малко помещения и от други организации, ясно да е 

изразила желание да има повече помещения за работата си и да не може да и се 

помогне. Това съм го казал като лична подкрепа. Но без конкурс 409 и след 

съгласуване с висшестоящия орган, не мога да се произнеса еднолично. 

Предложих на двете организации, в частна кореспонденция с тях, предложих 

заедно да го администрират това помещение, защото без конкурс форматът 

може да бъде единствено, че това е помещение на НСД и е предоставен на 

двете организации за достъп равноправно и може да си го считате за свое, 

макар че е общо. Тоест не би нарушило духа и буквата на закона, но не бих 

могъл да удовлетворя без конкурс вашето искане, на база на становището на 
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МОН. Колегите също не мога да ги премахна „насилствено“ от кабинета, 

въпреки че е изтекъл договора, нито пък имам такова желание. Това се прави 

през областен управител. Това е публична държавна собственост и ако някой не 

иска да освободи помещението,  начинът не е директорът на някоя институция 

да ги гони, а областният управител да стартира административно производство 

и така да бъде изведен някой, който е в обект публична държавна собственост. 

Това е само по линия 409 без произнасяне на комисия по конкурс. Нищо не 

мога да направя, освен да призова за разбиране и съвместно развиване на 

дейността. 

 

Росен Петков: Все пак за протокола да кажа, че ние също вписахме 409 

стая за конкурса и имахме най-много точки.  Въпреки всичко, стаята не ни беше 

дадена с обяснението, че има претенции от НПСС. Което беше странно 

обяснение, предвид, че това никъде го няма в регламентите на конкурса. Ние 

тогава, факт е, не вдигнахме пара, защото не искахме да се конфронтираме, но 

виждаме, че някак си тази толерантност тогава е била излишна. Трябвало е, 

може би, да кажем: как така, след като е имало конкурс, след като ние имаме 

най-много точки, помещението не ни е дадено. Но както и да е. 

 

Христиан Даскалов: Членовете на комисията бяха излъчени от вас, 

студентските организации. Аз мога да потърся сметка на човека, който беше 

излъчен от Студентския дом - г-жа Пенева. С нея като сме говорили е станало 

ясно, че представителите на студентските организации в Комисията не искат да 

се конфронтират и 4 от 5 души не искат да вземат решение кой да вземе тази 

стая. Г-жа Пенева няма как сама да каже какво и как да бъде, защото ще 

означава, че Студентският дом някого е ощетил за сметка на другия. По–скоро, 

когато правим нова комисия, обърнете повече внимание на номинациите за 

членове на оценителната комисия, за да има поне един юрист, да има хора с 
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повече опит, които да развържат подобни казуси, а не да ги оставят нерешени. 

Защото колегите, които сте предложили,  не са искали да се конфронтират по 

между си и вашите организации, любезно са замълчали по казуса. 

 

Мариян Ников: Затова ще свикаме независими. 

 

Христиан Даскалов: Те и тези бяха независими, които предложихме. 

 

Росица Пенева: Моля да ми позволите, макар че съм техническо лице на 

заседанието и нямам право да се изказвам, а и нямам и желание, но сега съм 

предизвикана. Искам да напомня на всички ви, че комисията нямаше предмет 

на обсъждане и разглеждане ползване на брой стаи, стаи като номера, колко е 

голяма/малка, или колко точки има или няма дадена организация. Това не беше 

в полезрението на комисията изобщо.  

 

Христиан Даскалов: Имаше обсъждане с организациите, където в 

интерес на истината и комисията можеше да повдигне това. 

 

Росен Петков: А кой решава този въпрос?  

 

Христиан Даскалов: Директорът го решава чрез своя заповед, но на база 

на това, което комисията препоръча. Аз мога да ви кажа какво съм преценил 

като управленец, колкото и да звучи „префърцунено“. Всички организации, 

които са кандидатствали, съм направил така че да кандидатстват без  

конфликти помежду си, а с мисъл за партньорство. Новата организация - 

Асоциация на българските у-ща в чужбина, съм препоръчал да кандидатстват за 

помещенията, които ги освобождава друга организация. АИЕСЕК са 

кандидатствали за две помещения, едно от които незаконно им е било отнето 
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преди няколко години, и съм им препоръчал - кандидатствайте за него, заедно с 

ESN, защото ви е било незаконно отнето, няма смисъл да се конкурирате, щом 

искате да работите в една и съща посока, а място има. И те така го направиха.  

НПСС, СОКИ и ЮНЕСКО, макар да не си спомням да съм говорил за 

409-та в разговор лично, са решили, че трите организации не могат да стигнат 

до единодушно решение и трите са казали: не, ние ще си кандидатстваме за 

409-та. Оттам насетне аз нямам възможност без указания от някого да взема 

еднолично решение кой е по заслужил след като комисията само ми е 

препоръчала да сключа договори без да упомене по спорния казус как да 

процедирам – да го дам ли на организация с по-малко пространство или на 

организация с повече кабинети, но и с повече точки. Второто изглежда 

справедливо за едните, но несправедливо за другите. Могъл съм еднолично да 

се разпоредя, без решение на Комисията, но не съм го направил, защото не е 

редно. 

 

Лидия Даскалова: Може ли да попитаме студентските организации - 

ЮНЕСКО и СОКИ колко помещения имат към момента? 

 

Христиан Даскалов: ЮНЕСКО имат два кабинета за един център, за 

който са кандидатствали, защото се кандидатства за центрове, които се 

разглеждат и одобряват на проектен принцип. СОКИ имат 2 одобрени центъра, 

кандидатства за всеки център да има по 2 кабинета т.е. имат общо 4 

предоставени кабинета за двата си центъра. С това помещение, ако им беше 

дадено, щяха да имат 5 стаи. 

  

Лидия Даскалова:  Мисля, че на тук присъстващите става ясно, че при 

нас не става дума за някакви претенции. Ние не искаме да влизаме с конфликт 

със СОКИ. Въпросът е, от фактите е ясно, че ние имаме един кабинет, и това не 
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е някаква прищявка, както беше казано преди малко, не е нещо, което сме си 

навили на пръста. Ние наистина имаме нужда от втори кабинет, защото, в 

крайна сметка, представляваме над 220 хил. студенти и тук ни е доста тясно.  

Тъй като се заговори за някакви стари комисии, аз не виждам смисъл да 

се обсъжда миналото, било каквото било. Единственото логично решение е да 

се свика нова комисия и този въпрос да се реши веднъж завинаги. Така че, ако 

може в момента да се вземе някакво решение да се състави нова комисия. 

 

Христиан Даскалов: В момента може всеки да каже дали подкрепя това 

нещо, но формално аз наистина призовавам да е на октомврийското заседание, 

защото колегата, който не присъства и който е заинтересована страна, със 

сигурност ще бъде силно възмутен, че не  е фигурирало в дневния ред това 

нещо. А следващото заседание може да се проведе следващия понеделник. 

 

Лидия  Даскалова: И тогава да се избере комисия. 

 

Христиан Даскалов: Тогава да се гласува за разкриване на процедура и 

да се избере комисия. 

 

Росен Петков: Следващият понеделник аз лично не мога. Никой няма да 

пострада толкова да се направи нормална комисия, щом толкова искате да го 

повдигаме този въпрос. Да се вкара като нормална точка, за да може колегата 

да присъства. И също за протокола, нашите стаи са много мънички и ако ги 

измерим като квадратура, ще са като три наши стаи. 

 

 Даниел Парушев: Добра идея е, това да ги измерим като квадратура. 

 

Христиан Даскалов: Имаме квадратурата на всички помещения. 
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Даниел Парушев: Каква е квадратурата на една стая? 

 

Христиан Даскалов: Ще проверя и ще напиша за обсъждането на 

следващото заседание. 

 

Росен Петков: Все пак да бъдем коректни. Да не се вземат хиляда 

решения в точка „Други“. 

 

Мариян Ников: Извинявай, те в точка „Други“ са взели решение за 

„бардак“ горе да се открие, но ние сега за една стая… 

 

Христиан Даскалов: Личи си, че не е бил „ОК“ резултатът. Но няма 

лошо всеки да си каже мнението. 

 

Лидия Даскалова: Нямам предвид да се пришпорва нещо. Въпросът е 

това да се реши. Не е нужно да става другиден. Въпросът е да има някакво 

решение и да не спорим за това догодина по това време. В никакъв случай не 

казвам да се пришпорва и на всяка цена да стане другата седмица. 

 

Станислав Фердов: Чест прави на директора, че така демократично е 

направен процесът, че всеки може да се изказва. Аз като един страничен 

наблюдател мога да подкрепя следното нещо: тъй като, може би, и на нас ще ни 

се наложи да изпаднем в такава ситуация, според мен не е парадокс това, нека 

да направим следното нещо: всяка организация да си изложи съответните 

искания, съответните доказателства, и вие като един арбитър да решите ще 

направите ли комисия, какво ще направите.  
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Христиан Даскалов: Аз ще направя комисия, ако има 50% подкрепа за 

това от колегите от организациите, това ми е работата… Но ще помоля 

организациите да предложат членове, които са отдадени на работата си, и с 

необходимата квалификация.  

 

Станислав Фердов : Нека да излезем с едно такова решение днес, с което 

да подкрепим на следващото събрание да обсъдим този конфликт. 

 

Даниел Парушев: Случвало ли се е друг път? 

 

Христиан Даскалов: Не, аз съм от две години тук и до сега не се е 

случвало. 

 

Мариян Ников: Случвало се е. 

 

Даниел Парушев: Значи не  е някакъв прецедент, това е нещо напълно 

нормално в хода. 

 

Христиан Даскалов: Благодаря ти за изказването. Нека да не гледаме 

конфликта, той е естествен - две организации желаят едно помещение и не 

подкрепят заедно да го използват. 

 

Станислав Фердов: Но не е нещо грандиозно. 

 

 Христиан Даскалов: Градивното е не да се изговаря това 250 пъти, а 

просто, министърът го е казал, аз го подкрепям, ходът е нова комисия. Съветът 

е този, който трябва да вземе решение - да се направи нова процедура за 

разпределяне на свободните незаети помещения към 28.09.2020. Ако догодина 
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някоя организация се изнесе, ще направим нова процедура за незаетите. Това е 

нормално. Затова на следващото заседание няма нужда да се карат 

организациите, а просто да се реши има ли мнозинство да се прави конкурс за 

незаетите помещения. 

 

Станислав Фердов: Да дадем възможност да се подготвят още повече и 

ако искате, ще обявим само тази точка да се обсъжда. Казвам го най-

добронамерено, за да може вие да се подготвите, да няма обидени. Аз се 

опитвам да съм балансьор. 

 

Али Мусанков (от Югозападния университет-Благоевград): Искам да 

попитам г-н Петков, с цялото ми уважение, според вас националната 

организация, която защитава по ЗВО студентските интереси, разбира се не 

всички 200 хил. студенти идват тук да се заседават и срещат, това са два органа, 

изпълнителен съвет, председател, администрация, контролен съвет, ние 50-

членен Студентски съвет  в Югозападния Университет, сравнително среден 

университет, не като СУ, имаме 3 такива кабинета. Според вас колко 

помещения трябва да имат НПСС? С цялото ми уважение, благодаря! 

 

Росен Петков: И аз благодаря! С цялото ми уважение към вас. Ето там, 

ако погледнете портретите, може да питате първия Ивайло, който е кмет на 

Елин Пелин, може да го питате, че аз бях човекът, който подкрепи вие да 

влезете в Студентски дом. Тогава мнението и на министерството беше, че има 

много помещения и в университета, т. е. вие си имате локални помещения, но 

ние казахме: НПСС е хубаво да е тук, защото все пак те представляват 

студентите, макар и не всички, защото и ние представляваме част от 

студентите. И тогава ние дори направихме заедно първата верига от студентски  
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информационни центрове, даже документите са при мен и ще ви ги дам да ги 

видите с подпис. Винаги сме били добронамерени към студентските съвети и 

сме си партнирали по редица проекти. Уважавам това, че имате много хора, 

уважавам това, че ви трябват помещения. Разбирам, че не е удобно, когато се 

събират много хора, че двете стаи не са достатъчни, но единствено не мога да 

разбера, когато имаше конкурс, имаше свободни помещения, това не беше 

решено по един безконфликтен начин. А сега се решава на принципа „стани да 

седна“. Това не мога да разбера и затова съм настроен така. Ако не беше тогава 

това нещо и врътките да се вкарат нови организации, да се заемат нови стаи, 

щях да кажа „няма стаи“. Но при условие, че се направи съответното 

разпределение, вкараха се нови организации, имаше и други свободни стаи, 

които можеха да се използват… взе се стая от ЮНЕСКО. 

 

Христиан Даскалов: Имаше само една стая - 305, която бе прехвърлена 

като офис площ от една на друга организация в резултат на процедурата. Тази 

стая не беше на ЮНЕСКО в исторически план, беше на АИЕСЕК. А бившият 

директор Иванов им я бе отнел година по-рано, през 2017, и им беше 

предоставил в замяна достъп до банята на НСД под стълбите на третия етаж, да 

я ползват за склад. Абсолютно по никакъв закон не е направено това действие. 

Аз, на база на заявлението на АИЕСЕК и Еразъм, им възстанових достъпа до 

305 като нормално работно пространство. Няма и не е имало свободни, няма и 

не е имало „хиляди стаи“, които да са сменили ползвателите си в резултат на 

процедурата. Има 2 нови организации в НСД, с прекрасна визитка, което е 

отлична новина, както и една стара студентска организация, която отпадна, 

защото на база на активността си в последните години не заслужаваше да бъде 

в НСД – те сами прецениха шансовете си и не кандидатстваха. 

 

Али Мусанков: Не разбрах конкретно отговора на въпроса ми.  
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Росен Петков: Не ми е работа да коментирам какво ви трябва. В нашите 

помещения имаме сървъри… 

 

Христиан Даскалов: Може би е моя грешка, че тогава не съм взел 

еднолично решение за 409. Но нямах категорична позиция на комисията по 

казуса, на която да се позова. Нека да се разходим на този свободен етаж, който 

имаме днес – откъм ул. „Аксаков“, да разгледаме всички този етаж. Може 

НПСС да превърнат целия етаж в студентски студиа и кабинети за работа, аз 

съм сигурен, че министърът ще ги подкрепи и ще отпусне средства, за да се 

заличат следите на предходния наемател, който е сменил предназначението на 

помещенията…  

 

Мариян Ников: се обръща към Росен: Чух думата „врътки“. Кажи кой 

прави врътките? Двете организации са много отговорни и международен 

авторитет. Не може да се каже за такива сериозни организации, че правят 

врътки… Настоявам за конкурс да се проведе по- скоро. 

 

Росен Петков: Изкарваш нещата от контекста. Конкурсът има 

предистория. Тогава никой не предяви претенции да се разшири.  

 

Али Мусанков: От двете страни да видим къде може да отстъпим, на 

направим крачка назад. 

 

Христиан Даскалов: Призовавам да запазите от времето и енергията си, 

за да хвърлим едно око на петия етаж. Той е отворен и мисля, че ще се намерят 

средства да се ремонтира. Имаме сходни като конструкция подпокривни  

помещения и откъм пл. „Народно събрание“. Те също не могат да се ползват по 
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предназначение днес, превърнати са в складове, но след ремонт биха се 

превърнали в прекрасни работни кабинети. Трябва да усвоим по 

предназначение и реновираме всеки метър на сградата за студентски нужди. 

 

Станислав Фердов: Нека този разговор да се пренесе в кабинета на 

директора. Ние сега нямаме отношение по този въпрос. Нека колегите да си го 

обсъдят и да се съберем, когато трябва да се вземе решение по този проблем. 

Но решението да не е в наше присъствие, защото се водят лични разговори, на 

които ние няма нужда да ставаме свидетели.  

 

Христиан Даскалов: Другото заседание може да стане след 12 октомври, 

не по-рано. 

 

Росен Петков: Най- добре след средата на месеца. 

 

Даниел Парушев: Ще помоля следващият път да има отделна точка по 

този въпрос и провеждането на нов конкурс. 

 

Христиан Даскалов: Трябва да се направи нова комисия и да се реши 

този въпрос за свободния етаж. Разбира се, че ще бъде в отделна точка и ще се 

обсъди от всички. До сега няма поставен въпрос от студентска организация и да  

не съм го поставил за обсъждане. Не може да се възразява срещу обсъждане на 

даден въпрос. Може да си против дадено решение, но не и за обсъждане. 

 

Лидия Даскалова: По отношение на делото за този етаж откъм 

„Аксаков“… 

 

Христиан Даскалов: Имота може да се ползва, делото ще тече години. 
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Лидия Даскалова: А ако се окаже, че трябва да се премахнат 

„подобренията“, които са направени? 

 

Христиан Даскалов: Само ДНСК може да направи това, но аз нямам 

никаква реална подкрепа от държавните институции по този казус, въпреки че 

са били надлежно сигнализирани от МОН. Те следва да напишат протокол да се 

премахнат „подобренията“, но ще трябва да се търсят пари как да се разруши 

направеното, ще ни бъде съставен акт заради безчинствата на бившия наемател.  

 

Али Мусанков: Дали НПСС или друг, който и да вземе етажа, да си 

намери пари… 

 

Мариян Ников: Желая наистина да се въведе присъствен лист от 

следващото заседание. 

 

Христиан Даскалов: Да, от следващото заседание ще се въведе 

присъствен лист. Може и от това заседание да се въведе. Нека всички да отидем 

на 5 етаж да разгледаме и да видим, какво имаме. 

 

Даниела Иванова: Искам да попитам, стая 409-а в момента се ползва от 

СОКИ, от колко време? 

 

Христиан Даскалов: Тя се ползва, откакто е изтекъл договорът. Аз не 

възнамерявам да вляза в конфликт с колегите, доколкото администрацията на 

НСД няма нужда от това помещение. Но очевидно през етап втори на 

проведената процедура този казус следва да се реши, наред с разпределяне на 

останалите незаети помещения – подпокривните и административния офис на 
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втори етаж, който аз лично ремонтирах в първите дни на стъпването ми като 

директор. Иначе и това помещение беше просто склад за стари мебели. И 

Библиотеката, която направих на партера, беше склад.. 

 

Росен Петков: Председателя на ННЕК ЮНЕСКО не присъства, защото 

той възрази, че заседанието се провежда в офиса на НПСС и прати своето 

възражение до всички. Аз подкрепих неговото становище заседанието да не е 

тук, но дойдох все пак да чуя… Трябва заседанията да са в общите помещения, 

те са по-широки, тук е ясно, че не се спазват ковид мерките. … това е 

прецедент, но мисля че е ползотворно… 

 

Мариян Ников: Лично съм се погрижил залата да е напълно чиста и беше 

почистена и дезинфекцирана преди заседанието.  

 

Христиан Даскалов: Колеги, заповядайте да видите помещенията на 

петия етаж, за да се знае, какво имаме и какво трябва да се разпределя в бъдеще 

време. 

 

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

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева)  
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