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Протокол

Днес, 13.09.2021 г. (понеделник) от 18.00 часа, зала „Галерия“, в
сградата на Национален студентски дом (НСД), се проведе редовно
присъствено заседание на Съвета към НСД, съвместно с членовете на
Експертната комисия и представители на студентските организации.
 Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов
 Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД
 Към заседанието се присъединиха колегите от:
 Росен Петков - СОКИ, член на Съвета към НСД;
 Даниела Иванова – АФА, член експертната комисия към НСД;
 Петър Йорданов – Бъни – представител на ТС „Студентина“;
 Илинда Дограманджиева – представител на АБУЧ.
Отсъстваха по уважителни причини представители на двата
съвещателни органа - Даниел Парушев, Мариян Ников, Велко Иванов, Петя
Божинова, Дарена Попова, Станислав Фердов, Кристиян Калчев, Златина
Тодорова и Адриана Любенова.
Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с един час и се
проведе от 19.00 часа, по реда на чл. 5, ал. 9 от Вътрешните правила за
конституиране и работа на помощните органи (съвет и експертна комисия)
на Националния студентски дом.
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Дневен ред на заседанието:
1. Обсъждане на административни въпроси.
2. Запознаване с инициативите в Национален студентски дом.
3. Други.

Г-н Даскалов, откри заседанието и поздрави присъстващи членове за
отзивчивостта и участието им в заседанието. Представи по първа точка от
дневния ред Административни въпроси, една неприятна тема, възникналият
проблем с партньорската организация – Фондация „Мир и щастие“, с която
получихме одобрение и финансиране на проект към НФК. Председателката
на фондация „Мир и щастие“ претендира и желае да се подпише
допълнително споразумение към договора за финансиране, но г-н Даскалов,
заяви, че няма да подпише, поради пълно несъответствие на текста на
споразумението с правилата на програмата и действащото законодателство.
Заяви, че няма да има никакъв друг избор освен да се откаже от този
проект с цел избягване на репутационния риск и да се върне финансирането
на НФК, въпреки хубавите дейности, които са заложени да се случат. Не
възнамерява да въвлича НСД в юридически спорове нито с фондация „Мир
и щастие“, нито с ФМЩ.
Г-н Даскалов, запозна присъстващите с друга неприятна тема,
свързана с бившия хостел, управляван от фирма 6АТО ЕООД.
Информира, че на първа инстанция, решението е в наша полза и те
обжалваха това решение. Но на втора инстанция, претенцията за 250 хиляди
лева, вложени в ремонт и преустройство, е удовлетворена.
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Заедно с разноските по делото, сумата възлиза на 330 хиляди лева.
Информира, че е изпратил писмо до МОН, с молба за завишаване на
бюджета със средства в размер на

14 481,65 лв. с включен ДДС за

обезпечаването на касационно производство по съдебния спор като тази
молба е само частично удовлетворена. Национален студентски дом не
разполага с необходимите за касационното производство средства, тъй като
институцията оперира в условията на противоепидемични ограничения,
които значително намаляват потенциала за генериране на приходи от
собствена дейност чрез предоставяне на репетиционни зали за почасово
ползване от културни организации.
Г-н Даскалов заяви, че е информирал главния секретар на МОН и за
факта, че Студентски дом не може да заплаща за оперативната издръжка на
освободения петия етаж откъм ул. Аксаков и е направил предложение за
намиране на възможност той да се използва за студентски цели по значим
проект с европейско финансиране към който НСД би могъл да се
присъедини като партньор.
Г-н Петър Йорданов, представител на ТС Студентина, попита, дали не
е по-уместно да се предложи на някои университети, да експлоатират петия
етаж.
Г-н Даскалов, заяви, че може да бъдат настанени студентски центрове
за върхови постижения в различни сфери на науката по подобие на
университетските. Друг вариант е да се направи споделено учебно
пространство, което да се самоиздържа чрез заплащане на клубни или
абонаментни такси от страна на студентите, които го използват.
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По точка „Инициативи“, г-н Даскалов, информира за официалното
освещаване на офиса на Асоциацията на българските училища в чужбина
със скромна церемония.
Предстоящо е откриването на офиса на петия етаж на Националното
представителство на студентските съвети. Във финален стадии е и
уреждането на музикалното студио на петия етаж от ТС „Студентина“.
Информира също, за инициативата на Академичния фолклорен
ансамбъл, към него да се сформиране на детско-юношески състав и молбата
за съдействие от страна на администрацията за зала за репетиции.
Г-н Петков, представител на СОКИ, покани през месец октомври на
годишното издание на „Компютърно пространство“ всички колеги да
присъстват. Отправи покана към всички да присъстват на представяне на
неговата книга „Каталог на книгите на българския модернизъм“ на 16
септември от 18 часа в Централното изложбено фоайе.
По точка „Други“ г-н Даскалов информира за интереса на Театър
„Кредо“, ръководен от Нина Димитрова и направеното предложението за
партньорство между НСД и тях по линия на организиране на съвместни
проекти в репетиционно студио „Любен Гройс“. Към това пространство
няма комерсиален интерес и това предложение за партньорство от театър
„Кредо“ идва в подходящ момент. Заяви, че сега имаме голяма заявка за
доста часове през календарната 2022 г. от театър Кредо за образователен
проект, по който ще сме им равноправни партньори и който ще бъде
включен в годишната ни програма за 2022 г. Поясни, че е поел ангажимент
към тях с техен труд и с наши материали да ремонтираме и пуснем в
експлоатация поне една тоалетна и поне една стая за отдих / гримьорна към
обособената репетиционна.
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С изчерпване на точките от дневния ред и коментарите по него,
заседанието беше закрито.

Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов)

Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

