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Протокол 

 

През месец февруари 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, 05.02.2021 г.: 

 

Здравейте, 

Присъствам по същество към най-важната февруарска тема, която 

е от интерес за членовете на Съвета и Експертната комисия при НСД - 

стартиралият процес по проектиране на дейности по реставрация, 

реконструкция и ревитализация на сградата на Студентския дом. 

В понеделник сутрин, 08.02.2021 г., след 09-00 ч. следва да осигурите 

достъп до Вашите кабинети, за да се извърши архитектурно заснемане на 

всички помещения в сградата. Това не означава, че Вашите кабинети ще 

бъдат засегнати от реставрационните дейности, но заснемането няма 
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как да се извърши само частично и само на онези обеми, които ще бъдат в 

обхвата на проекта - то обхваща цялата сграда. 

  Препращам на Ваше внимание молбата на арх. Алексиева от 

проектантско студио "Новиза" ЕООД, което е излъчено след конкурс по 

реда на Закона за обществените поръчки да извърши заснемането на 

сградата и да изработи задание за проектиране и проект за 

реконструкция. Всички тези планове и проекти ще коментираме съвместно 

по същество в идните месеци. 

В случай, че нямате възможност за осигурите физическо присъствие в 

понеделник, има 2 алтернативи. 

 Алтернатива 1 - Да минете днес, в събота, или в неделя, и да 

оставите в запечатан плик на охраната ключ за достъп до Вашето 

помещение. Аз ще бъда единственият, който ще отвори плика и 

ползва този ключ, като в края на работния ден ще Ви го върна отново 

в запечатан плик. 

 Алтернатива 2 - Да предадете ключ за достъп на доверен Ваш колега 

от друг от центровете за студентски услуги, който е потвърдил 

присъствие в понеделник и който ще може да осигури достъп на 

проектантите за заснемането. Всеки от Вас има поне по един такъв 

партньор и не мисля, че това ще е проблем. 

Самото архитектурно заснемане на всеки кабинет ще отнеме не повече 

от 10 минути, които обаче трябва да планирате. Кога точно ще се случи 

през деня, не мога да гарантирам, тъй като зависи от това как ще се 

движат проектантите из пространствата. При нужда, може 

приоритетно да се мине през едно или друго помещение, за да се съобразим 

с графиците Ви. 
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Благодаря за съдействието! 

 

П.С. Отбелязвам, че това архитектурно заснемане засяга както 

работните помещения, така и всички други обслужващи помещения - 

складове, гардероби, покривни пространства и т.н. и т.н. 

 

С уважение, 

Христиан Даскалов 

 

Христиан  Даскалов, 05.02.2021 г.: 

 

По втората актуална тема от дневния ред на НСД Ви информирам 

за развитието на конкурса за разпределение на неразпределените до 

момента общо 4 помещения/пространства на територията на сградата. 

До този момент са кандидатствали 3 организации - 2 за 

надграждане на техните центрове и 1 за създаване на нов център за 

студентски услуги. Благодаря за интереса! Срокът за кандидатстване бе 

удължен както поради удължаването на противоепидемичните 

ограничения, така и поради служебна ангажираност на членовете на 

експертната комисия, която ще се произнесе по кандидатурите. 

Очаквам също така и министърът на образованието и науката да се 

произнесе по процедурата, за втори път в последните месеци, тъй като 

ННЕК ЮНЕСКО е отправило втора жалба по провеждането й. Първата 

жалба не бе уважена от МОН.  

Бих призовал да запазим коректността в отношенията си по тази 

тема, обаче, въпреки различията в мненията ни по въпроса относно 

нуждата от провеждане на процедура. Моето мнение е, че не е коректно 
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ННЕК ЮНЕСКО да обжалва включването на кабинет 406 в процедурата 

след като именно Георги Гълъбов от ННЕК ЮНЕСКО предложи този 

кабинет да бъде включен в процедурата на заседанието на Съвета и 

Експертната комисия от 26.10.2020 г. 

Според мен подобен дисонанс в мненията на една и съща организация, 

по един и същ въпрос, граничи с подигравка с моята административна 

дейност, защото аз приемам най-отговорно и най-сериозно всяко едно 

Ваше предложение, което постъпи на мое внимание и полагам 

необходимите усилия да го инкорпорирам в административните актове и 

процедури, които съм ангажиран да осъществявам.  

 

С уважение, 

Христиан Даскалов 

 

 

Кристиян Калчев, 05.02.2021 г.: 

 

Здравейте, колеги!  

Господин Даскалов, 

Вменявате вина на ННЕК-ЮНЕСКО без да обясните какво 

провокира жалбата. Сега е редно да информирам колегите по всички 

въпроси, за да бъдем обективни в оценките си.  

Така написано съобщението, имам усещането, че се опитвате да 

насочите вниманието на колегите само към една малка част от 

жалбата, без да коментирате всички други закононарушения на 

процедурата. Това е манипулативно и невярно.  

Нека вмъкна разяснение:  
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1. Ние не обжалваме включването на 406 в конкурса, а частта от 

Вашата заповед, в която е написано, че, цитирам "При възможност ще 

бъде отдадена 406".  

Също така пропускате няколко важни части от жалбата. Нека споделя 

и тях: 

2. В нарушение на Закона  сте съкратили срока за кандидатстване на 14 

дни, при минимален срок от 30 дни. И така , за да избегнете това 

закононарушение Вие извършихте второ като издадохте Заповед за 

удължаване на срока на конкурса със задна дата.   

3. След първия конкурс ННЕК-ЮНЕСКО беше единствената организация, 

чиято материална база бе съкратена за сметка на нови организации.  

4. В 5 членна комисия, 3-ма от членовете са във връзка с един от 

кандидатите. Това е предизвестен край на конкурса. Защо не обърнахте 

внимание тогава на този факт и не взехте управленско решение?  

5. ННЕК-ЮНЕСКО не е отправяло жалба в тази част на конкурса ! Това 

е неистина, меко казано. ННЕК-ЮНЕСКО е информирал МОН за създала 

се ситуация, а от там отговориха на нашето писмо, което не е 

"отхвърляне на жалбата", а е знак, че в министерството разбират какво 

сме казали.  

  В заключение ще кажа, че не е етично да се обвинява колега, още 

повече член на експертната комисия на НСД, без да го включите в 

мейл листа с получатели и да получи правото да се защити.  
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Христиан Даскалов, 05.02.2021 г.: 

 

Г-н Калчев, 

Благодаря Ви за възможността, да отправя дуплика по темата, 

която както цялата ни дискусия, е част от архивите на Институцията и 

ще остане за поколенията. 

1. Първо, Вие сте част от съвещателните органи към НСД. Ваше 

институционално задължение е да изложите мнение ако смятате, че има 

един или друг пропуск в една или друга процедура. Нещо, което в нарушение 

на задълженията Ви, изглежда, че не сте направил щом смятате, че 

представения на Ваше внимание проект на заповед е бил неточен. Разбира 

се, аз не мога да се съглася с коментара Ви за сроковете, които са напълно 

в реда на изискуемите. Процедурата има половин годишен период на 

обсъждане и съгласуване към днешна дата. 

2. Второ, заповедта за удължаване на сроковете е издадена с дата 

04.02, а не със "задна дата" каквото внушение правите тук. Давам Ви 

възможност да се извините за коментара си по отношение на внушението, 

защото инак си запазвам правото да защитя доброто си име по друг ред. 

Разбирам, че най-вероятно сте подведен от емоцията си.  

3. Помещение 305 бе отнето незаконно от бившия и печално известен 

директор на НСД през 2017/2018 г., без провеждане на процедура, по 

напълно анти-демократичен път. Отнето бе от активите на 

Международния център, опериран от AIESEC, за да бъде предоставено на 

ННЕК ЮНЕСКО. В исторически план, то винаги е било част от Центъра 

на AIESEC и бе възстановено на този Център след разширяването му и 

включването на ESN в него. За какво съкращаване става тук въпрос? 
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4. На 16.01.2021 г. е проведен телефонен разговор с г-жа Петя 

Божинова от ТС Студентина в който г-жа Божинова е помолена да не 

излъчва номинации за експерти в оценителната комисия, цитирам: 

"Докато не минат изборите". Г-жа Божинова ми се обади лично, за да ме 

информира. По този начин е поставено историческо петно върху нашата 

обща кауза, Студентският дом, чрез политизацията на Дома.  

Освен, че това събуди моето огромно възмущение в чисто човешки план, 

това породи и нуждата да се откажа от първоначалната си идея 

комисията да се формира изцяло по предложение на студентските 

организации и същата да бъде формирана от експерти от академичния и 

културния сектор. Това беше единственият начин да възпра опитите за 

всяване на раздор между организациите и за вмешателство на 

политическите процеси в страната в нашия вътрешен дневен ред.  

В заключение, благодаря Ви искрено, г-н Калчев, че ми предоставихте 

възможност да изкажа публично някои свои  съображения,  с които дълго 

време се опитвах да не занимавам колегите. Мога да споделя още от тях, 

но не бих желал да натоварвам аудиторията в таза петъчна вечер. 

С уважение, 

 

Мариян Ников, 06.02.2021 г.: 

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 

Мисля, че всички вече свикнахме с похватите на представителя на 

ЮНЕСКО, а именно да вменява в хората вина за водещи местни и световни 

конспиративни теории, които раждат имагинерни представи.  

Лично се нагледах на достатъчното теории около опитите да 

злепоставят НПСС във всички възможно институции във времето, в което 
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категорично не бяхме съгласни в НСД да има хотел /бардак/. Тогава по 

същата аналогия бяха изпратени сигнали, сигналчета, жалби и прочие. 

Както се казва "този филм сме го играли". 

Бяхме свидетели и на това, че представителя на ЮНЕСКО отново се 

опита да вмени на НПСС, че говорим от името на всички организации в 

МОН срещу хотелЪТ, а в същото време с писма той е изпращал подкрепа 

за този хотел от името на всички НПО-та в сградата. 

Бяхме свидетели на обвиненията му срещу мен, че съм правил заговори 

в МОН, че този директор трябва да се смени и тн, но уви и това не се случи. 

Случват се само очевидните интриги, сплетни, заговори, които 

представителя на ЮНЕСКО създава с цел да манипулира множеството 

от колегите, които четат и това ми писмо. Всъщност става така, че 

човека, който твърди, че някой друг прави заговори и интриги се оказва, че 

именно той стои в дъното на всичко. Това намирам за срамно и непочтено 

спрямо всички ни. Мисля, че вече всички сме наясно със ситуацията около 

внасянето на напрежението между нас. Не е редно и хубаво това да се 

случва и в общата ни кауза следва да сме единни, а именно добруването на 

всички ни в НСД. 

Не намирам за нормално всички стаи в НСД да бъдат окупирани от 

две организации, които в същото време ползват голямата си част от 

стаите за архиви, складове и т.н.  

Г-н Даскалов, познавайки Ви смятам, че изказването Ви е пречупено 

през призмата на имагинерни представи и виждате, че и срещу Вас е 

сътворена една интрига, която има за цел да Ви злепостави пред 

множеството колеги.  

Скъпи колеги от НПО сектора, бъдете по креативни и гледайте над 

нещата на сервираната поредна порция тюрлю-гювеч, за да Ви се 
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замажат очите, че този път Директорът е маскара и трябва да бъде 

линчуван. Виждате много добре как стоят нещата и можете сами да 

прецените. 

 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 

 

 

 

 

 

 


