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Протокол 

 

През месец януари 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. 

Обобщено са представени основните теми за дискусия: 

 

Христиан Даскалов, 08.01.2021 г.: 

 

Здравейте колеги, 

Отварям възможност за провеждането на месечната ни задочна 

дискусия на членовете на Съвета и Експертната комисия при НСД по 

актуалните въпроси, свързани с Национален студентски дом. Напомням, 

че при обобщаване на съответните дискусии се взема предвид всяко 

постъпило мнение и предложение. В този смисъл, стремежът ми е към 

двупосочна комуникация, поне до момента до който можем безопасно да 

продължим да провеждаме месечни присъствени срещи и комуникацията 

да бъде по-диалогична и съдържателна.  
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Предлагам следните въпроси на Ваше внимание: 

1. Актуални инициативи 

1.1. Събития през януари   

2. Административни въпроси 

2.1. Covid - 19    

2.2. Процедура за разпределяне на неразпределени към днешна 

дата помещения 

2.3. Казусът "6ато" ЕООД 

3. Други 

3.1. По инициатива на студ. организации 

3.2. Годишни отчети за дейност и програми за 2021 

 

1.1. През януари в годишната ни програма, която е в процес на 

изработване, присъстват само единични събития, каквито не са 

забранени, съгласно действащите противоепидемични мерки. А именно - 

няколко постановки на студенти и независими артисти, подкрепени по 

програмите на М.К. и С.О. в Камерната зала на НСД. 

 

2.1. И през м. януари 2021 г. разходите за оперативната издръжка на 

сградата и администрацията на НСД ще бъдат покрити от МОН и в този 

смисъл нямаме възможност за реализацията на самостоятелни 

инициативи, отвъд обезпечаването на безпроблемния режим на работа на 

институцията. 

 

2.2. Към днешна дата разполагам с уверенията на главния секретар 

на МОН, че провеждането на процедура за разпределение на 

неразпределени работни помещения на територията на сградата няма 



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 

 

пречки да се състои, така както бе планирана, и че при нужда, експертите 

на МОН от дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки" ще 

окажат съдействие. Към днешна дата, обаче, няма постъпило нито едно 

предложение от студентска организация за формиране на експертна 

комисия. Мога да изготвя и сведа на Ваше внимание проект на заповед, 

тогава, когато състав на комисията бъде сформиран. 

 

2.3. Казусът "6ато" ЕООД, засягащ бившия наемател на под 

покривното пространство откъм ул. "Аксаков" 13, считам за изяснен и 

затворен. Софийски градски съд реши, че НСД не дължи обезщетение на 

бившия наемател по така заведения от тях иск на стойност 300,000 лв. и 

осъди "6ато" ЕООД да възстанови направените от НСД съдебни разноски 

по делото. Това решение подлежи на преразглеждане на по-висока 

инстанция, а ищецът очаквам, че ще продължи да атакува НСД с нови 

искови молби по същия казус и през 2021 г. Но като цяло, няма нещо ново, 

което да бъде обект на обсъждане по този изяснен фактологично въпрос.  

  

3.1. След проведени разговори по инициатива на НПСС, във връзка с 

отправената молба за съдействие от Т.К. "Любен Гройс", бе осигурена 

подкрепата на Столичен общински театър "Възраждане", които ще 

подкрепят обновяването на фоайето на гримьорните под голямата сцена, 

за да може там да се провежда репетиционен процес по студентски 

учебни спектакли, които да бъдат част от годишнината ни програма за 

дейност. Така няма да се натоварват репетиционните зали на ет. 3 и 4, а 

същевременно с това ще бъдат подкрепени студентите на колежа до 

намиране на постоянно репетиционно пространство. Ще бъде обогатена 

и творческата програма на НСД като културен институт на студентите.  
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Гримьорните ще продължат да функционират като такива, когато 

бъде възстановена голямата зала. Към днешна дата, Столична община е 

избрала проектант, който да изготви инвестиционен проект, но текат 

срокове за обжалване и този проектант не е започнал работата си по 

същество. Очаква се това да се случи по-късно през м. януари и 

проектирането да отнеме около шест месеца. 

 

3.2. Благодаря на тези, които изпратиха своите отчети и 

предложения за годишната програма на НСД през 2021 г. Очаквам и 

останалите с оглед приключването на празничните почивни дни през 

декември и възобновяването на дейността на Вашите центрове. 

 

С пожелания 2021 г. да бъде успешна и здрава, за Вас и Вашите 

екипи! 

 

Мариян Ников, 11.01.2021 г.: 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 

 

Изпращаме Ви настоящото писмо в отговор на Ваше електронно 

писмо от 08.01.2021 година. В писмото си  изисквате предложения от 

студентските организации за членове на експертната комисия, която да 

проведе процедура за разпределение на неразпределени работни помещения 

на територията на Националния студентски дом. Национално 

представителство на студентските съвети предлага следните 

независими експерти за участие в комисията: д-р Станимир Стаматев, 

доц. д-р Драгомир Желчев. 
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Христиан Даскалов, 11.01.2021 г.: 

Благодаря! 

На база на биографиите и следвайки принципа от римското право 

"Първи по време, първи по право", ще включа двете предложения. 

 

Петър Йорданов, 13.01.2021 г.: 

 

Уважаеми г-н Директор,  

От името на сдружение "Студентина" предлагам за членове на 

експертната комисия по оценка на предложенията за развитие на 

студентски центрове в неразпределените към днешна дата помещения в 

сградата на НСД, да бъдат включени двама независими експерти от 

културния и творчески сектор, както следва: 

 - Константин Кучев - музикант, съ-учредител и участник в 

множество творчески състави и социални проекти в сферата на 

сценичните изкуства. 

-  Деян Петров - музикант, педагог и изследовател с опит в Софийски 

университет "Св. Климент Охридски" и Българската академия на науките.  

 

 С уважение, Петър Йорданов 

 

 

Христиан Даскалов, 17.01.2021 г.: 

 

Здравейте колеги, 

 

Информирам Ви, че на сайта на НСД, секция "Студентски 

центрове", е качен окончателният проект на заповед за провеждане на 
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процедура за разпределение на неразпределените помещения за развитие на 

Центрове за студентски услуги на територията на НСД, както и онлайн 

форма за кандидатстване.  

В окончателния вариант на заповед са направени единствено 

отделни корекции, чиято цел е да бъдат взети предвид направените на 

предходен етап забележки – 

 https://studenthousebg.files.wordpress.com/2021/01/procedure-centers-2020.pdf  

 

Напомням, че процедурата засяга само и единствено четирите 

обекта за които към днешна дата няма сключени договори и са удачни за 

ползване за нуждите на Вашите центрове. 

 

С пожелание за успешна седмица! 

 

 

Мариян Ников, 18.01.2021 г.: 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАСКАЛОВ, 

 

Отново изразявам несъгласието си с решението Ви да предоставите 

стая 406 за ползване от студентските организации. В проектът на 

заповед, която изпратихте пише, че мотивите за публикуване на стаята 

са във връзка с предложение от членовете на Съвета и ЕК.  

Доколкото си спомням повече от един представител на съвета 

възразиха тази стая да бъде дадена за ползване от организации.  Смятам, 

че към хората, които работят в стая 406 ще бъде обидно да бъдат 

изнесени, за да се настани която и да е организация.  

https://studenthousebg.files.wordpress.com/2021/01/procedure-centers-2020.pdf


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 

 

         Решението Ви намирам за обидно към служителите на 

администрацията, които се грижат за правилното функциониране на 

институцията.  

         Възразявам срещу решението стая 406 да бъде отдадена на която и 

да е организация.  

        Надявам се, че ще преразгледате решението си! 

 

Христиан Даскалов, 18.01.2021 г. 

 

Г-н Ников, 

Г-жа Росица Пенева ще отрази забележките ви в протоколите от 

съответните заседания, когато бъдат готови.  

Решенията за администрацията на НСД са изцяло в правомощията 

на директора на НСД. 

Благодаря за Вашата загриженост и добронамерено отношение. 

 

С уважение, 

Христиан Даскалов 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 

 


