
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 

 

Протокол 

 

През месец март 2021 г.  се проведе редовно заседание на Съвета към 

НСД, съвместно с членовете на Експертната комисия, в дистанционна 

форма, чрез размяна на електронни съобщения между членовете на двата 

органа поради епидемиологична обстановка в страната и забраните от 

здравните власти. 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. 

 

Христиан Даскалов, 22.03.2021 г.: 

 

Здравейте колеги, 

Съжалявам, че и този месец се налага по задочен път да Ви 

информирам за актуалните събития около управлението на Националния 

студентски дом, но това предопределят противоепидемичните мерки 

около КОВИД-19. Както винаги - чувствайте се поканени да коментирате 

напълно свободно в рамките на този формат на отворена дискусия по 

всяка една тема от нашия дневен ред: 

 

1.Ограниченията около КОВИД - 19 - тук няма какво да добавя 

повече от това, което е споделил Министърът на здравеопазването - 

https://coronavirus.bg/bg/855. Старая се вече година тази обстановка да не 

се отразява по никакъв негативен начин на Вашата работа в НСД като се 

https://coronavirus.bg/bg/855
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съобразявам с наложените на национално ниво рестрикции. Всичко, което 

не е забранено в заповедта, остава позволено при спазване на 

задължителните правила за дистанция, дезинфекция и дисциплина. 

Надявам се Вие и Вашите близки да се опазите здрави! 

 

2. Отчет за 2020 г. - в приложения по-долу линк ще намерите отчета 

на НСД за изминалите 12 месеца, който включва всички отчетени от Вас 

дейности. 

 

3. Програма за 2021 г. - в приложения по-долу линк ще намерите 

програма за работата на НСД през 2021 г., която включва всички 

предложени от Вас дейности. 

 

4. Бюджет за 2021 г. - в приложения по-долу линк ще намерите 

бюджета на НСД, който въпреки че следва да обсъдим, традиционно се 

спуска готов от МОН и не се различава от миналогодишния. Тази година 

има ограничение на разходите в размер на 95 % от миналогодишните, 

съгласно чл. 106, ал. 1 и ал. 5 от ЗДБРБ за 2021 г. 

 

5. Визия за развитие 2021 - 2025 г. - визията за развитие на 

Студентския дом се изготвя паралелно с проекта за реновация на сградата 

на фирма "Новиза" ЕООД. Проектантите от "Новиза" завършиха първия 

етап от работата си, който бе свързан с цялостно заснемане на сградата 

и изготвяне на нови архитектурни планове по етажи, тъй като до 

момента сградата нямаше такива. В рамките на етап първи бе изготвена 

и подробна историческа справка за имота и сградата на Студентския дом, 

за функционалното развитие на институцията през десетилетията.  
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Това е предписано още през 1988 г. във връзка с категоризацията на 

обекта като паметник на културата, но никога не е било извършено. Е, 30 

години по-късно, и 90 години след полагането на основния камък на НСД, 

сградата вече си има подробна историческа справка, изготвена от 

дипломиран архитект-проектант на базата на едномесечно документално 

проучване в архивите на държавните институции. Приятно четене! 

 

ЛИНК КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ 

- https://drive.google.com/drive/folders/1r_2cHo6zOXVkVB2qCRdArrK7WGbQlHml?usp=sharing 

 

Оставам на разположение по тези и всички останали други въпроси. 

Отчетът и планът за 2021 г. ще изпратя към МОН идния понеделник, до 

тогава мога да отразя всички Ваши бележки. 

 

П.С. Поднасям извинения на г-н Георги Гълъбов, който не бе включен 

в обсъждането миналия месец. Използвам списък с адреси, предоставен ми 

от служителите на НСД. По същество нашите дискусии са публични и 

може да ги споделяте към всеки Ваш колега, който проявява интерес. 

Материалите се публикуват и на сайта, в т.ч. план, отчет и т.н. 

 

С уважение, 

Христиан Даскалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1r_2cHo6zOXVkVB2qCRdArrK7WGbQlHml?usp=sharing
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Христиан Даскалов, 24.03.2021 г.: 

 

Здравейте, 

 

На 13.03 е имало случай на нахлуване в сградата на джебчийка, която 

е обрала член на "Студентина", докато той е бил в съседното помещение, 

а вратата на офиса им не е била заключена. Публикувано е онлайн видео, 

ще залепя и съобщение на входа 

- https://www.facebook.com/studenthouse.bg/posts/1912604885561668 . 

Записите са предадени на I-во РПУ. 

Моля Ви много зорко да следите дори и при излизане за 5 минути да 

заключвате кабинетите си ако вътре няма друг. Тази джебчийка за 3-4 

минути в сградата добре се е ориентирала и е обиколила изглежда познати 

й репетиционни зали, където въпреки наличието на хора вътре е очаквала, 

че докато те са навън може бързо да нахлуе и да напусне сградата с 

плячка. Моля не оставяйте ценни вещи без наблюдение по време на Ваши 

репетиции в случай, че напускате репетиционните зали за почивки, 

разговори и т.н.!  

При наличието на групи от по 35-40 танцьори, хористи и т.н. трудно 

може от охраната да се установи вмъкването на още един 

недобронамерен "гостенин" измежду останалите. Ако забележите 

подобни индивиди, непременно информирайте дежурния охранител, дори и 

само на вид или като поведение някой да Ви се стори съмнителен. 

Охранителите са инструктирани да ескортират подобни лица извън 

сградата. 

 

С уважение, 

Христиан Даскалов 

https://www.facebook.com/studenthouse.bg/posts/1912604885561668
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Мариян Ников, 25.03.2021 г.: 

ЗДРАВЕЙТЕ, Изключително неприятно е това, което се е случило, но 

е редно да се обърне много специално внимание на охраната. Аз няколко 

пъти съм бил свидетел на хора, които влизат с мен в сградата и охраната 

въобще не се помръдва, за да има контрол на влизащите в сградата. Въпрос 

на време беше да се случи такова нещо и то няма да е първото, а дори и 

последното при положение, че не се обърне внимание на охраната. Сигурен 

съм, че оправданието се крие в това, че "толкова им се плаща", но всички 

трябва да разберем, че не им се плаща да охраняват столовете на които 

стоят по цял ден в този импровизиран аквариум на 2 етаж. Смятам, че 

трябва да бъде проведен сериозен разговор от г-н Даскалов към шефа на 

охранителната фирма. Да се вземат мерки при влизате на непознати хора, 

проверявайки къде и при кого отиват. Редно е да се правят редовни обходи 

на охранителите по етажите на коридорите и да се вижда присъствието 

на охраната в сградата, а не в този импровизиран аквариум. Да се следят 

редовно камерите от съответните дежурни охранители, за да се избегнат 

бъдещи подобни инциденти.  

         Казвам го от гледна точка на това, че можеше спокойно да се види, 

че тази дама обикаля етажа. Това обаче ще се забележи само при следене 

на камерите. Хубаво е да се има предвид, че институцията плаща за услуга, 

която очевидно не използваме в капацитета и, защото това няма да бъде 

последния случай за опит за обир. Охранителната фирма е редно да  поеме 

своята част на отговорност , преди да се иска от нас да пазим вещите и 

имуществото си.  

Поздрави, 
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Георги Гълъбов, 25.03.2021 г.: 

Г-н Даскалов,  

Благодаря ти за споделената информация. Много неприятна 

ситуация, която за съжаление може да се случи на всеки и то на всякъде. 

Аз лично винаги си държа ключа в джоба и въпреки неудобството от 

топката на врата, затварям след всяко излизане. Сградата въпреки всичко 

е обществена и ако трябва да се мислят мерки за ограничаване на достъпа 

до нея, би следвало да се поставят бариери с магнитни карти, защото 

студентските организации са много и с най-различни членове, а джебчиите 

по центъра на София рядко са с неприятен, нехигиеничен външен вид или 

трудно измислящи лъжи. Повече от 5 години посещавам НСД, но и до сега 

има моменти, в които охранта ме спира за проверка и за къде съм се 

запътил, затова не счита работата им за неефективна. Не случайно във 

всички сгради (частни/държавни) с интензивен човекопоток са поставени 

табели, които да приканват посетителите към внимание. Ако 

джебчийството беше лесно за изкореняване от обществата по света, а не 

занаят, до сега да бе изчезнало ! 

 

 

 

Христиан Даскалов, 28.03.2021 г.: 

 
 

Благодаря за всички коментари по темата. 

Както ще видите в черновата за "Стратегическата визия" за 

развитието на Дома за периода 2021-2025 (в папката, достъпна през линка 

по-долу) , освен по-значимите теми, разгледал съм и този въпрос, свързан с 

охраната на сградата.  
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Охранителят следва да бъде на входа на сградата, на мястото на 

Библиотеката. Следва да се направи отвор за наблюдение на мястото на 

информационното табло. По този начин пряко може да се наблюдава 

всеки, който влиза и излиза, и достъпът да се осъществява с карта или чрез 

отключване от охраната през бутон. А при събития - при показване на 

билет, но тогава се предвижда да има и служител "Билетна каса", за да 

бъде фокусирана охраната върху основната си задача.  

За момента обаче, нещата са каквито и където са. Провел съм 

разговор с управителя на охранителната фирма с цел заостряне на 

вниманието, но възможността да се случи нещо подобно в бъдеще не е 

изключена - винаги някой може да каже, че "отива на репетиция" или "има 

час за среща" и т.н. Следователно, трябва да сме със заострено внимание. 

Поемам ангажимент да поставя подобна табела, каквато Георги 

препоръча на база на практиката в други обществени сгради. 

 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 

 

 


