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П Р О Т О К О Л 

 

 

През месец август 2020 г. редовното заседание на Съвета към НСД, 

съвместно с членовете на Експертната комисия, се проведе в дистанционна 

форма, тъй като много от студентски организации заявиха, че ще излязат в 

отпуска през този месец. 

 

 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, 24.08.2020 г.: 

 

Информирам Ви за актуалните новости от Национален студентски дом 

през м. август. 

 

1. Събития - през м. август се състояха снимките на сцени от два нови 

български късометражни филма, единият от които изцяло студентски 

проект. Освен тях, в Камерна зала на НСД продължиха репетициите на 

театрални проекти, на които сме партньори по линия на спечелени проекти 

по Национален фонд "Култура". Първите премиери за сезона предстоят в 

началото на септември. В края на седмицата в Централното фоайе на НСД 
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предстои представяне на книга на млад автор - второ такова събитие за 

месеца в това пространство. Актуалните заявки за м. септември можете да 

откриете и разгледате при нашия секретар-деловодител. 

 

2. Сграден фонд - завърши ремонта и въвеждането в експлоатация на 

вътрешната тераса на ниво ет. 2, до която излаз има от бившата 

прожекционна зад охраната и от студио "Метроном" над Камерна зала. 

Достъп до терасата може да има всеки, който желае, макар че най-полезна 

ще бъде за ползвателите на Камерна зала, които вече ще имат място за 

глътка свеж въздух и прекарване на почивките на открито. В случай, че 

бившата прожекционна бъде ремонтирана, терасата би могла да се ползва и 

за отдих и кафе-паузи при провеждане на събития в зала "Галерия", която 

също се намира в съседство. Завърши и частичното хидроизолиране на 

голямата покривна тераса над големия салон на НСД - тази, която 

причиняваше течове в помещенията на БСС. Там основното усилие бе по 

нейното почистване и отводняване - 5 контейнера с боклук бяха събрани и 

напълнени, благодарение и на усилията на Академичен фолклорен ансамбъл и 

БСС. На терасата също може да се излиза при сухо време, но с внимание към 

опазването на дюшемето на зала 304 от замърсявания от кал, прах и пр., тъй 

като това е единственото помещение с директен вход-изход към терасата. 

 

3. Административни - Следващото си заседание ще проведем 

присъствено през м. септември, с домакин НПСС, като подробности за точна 

дата и час ще получите от г-жа Росица Пенева. През м. октомври най-

вероятно ще гостуваме на Асоциацията на българските училища в чужбина в 

техните кабинети откъм ул. Аксаков 13, които предстои да се ремонтират и 

обзаведат с целевата подкрепа на МОН.  
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С пожелания за приятно лято, 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 
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