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Протокол

Днес, 31.05.2021 г. (понеделник) от 18.00 часа, зала 504 „8 Декември“,
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 – директор на
НСД
 Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД
 Към заседанието се присъединиха колегите от:
 Даниел Парушев – НПСС, член на Съвета към НСД;
 Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“, член на Съвета към НСД;
 Станислав Фердов – БСС, член на Съвета към НСД;
 Росен Петков - СОКИ, член на експертната комисия към НСД;
 Кристиян Калчев – ННЕК ЮНЕСКО, член на Съвета;
 Даниела Иванова – АФА, член експертната комисия към НСД;
 Петър Йорданов – Бъни – представител на ТС „Студентина“;
 Димитър Сивков – АИЕСЕК България;
 Здравко Димитров – представител на АФА;
 Йоана Джамалова – представител на БСС;
 Вадим Рошманов – председател на АМУ;
 Иван Станков – представител на АМУ.
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Отсъстваха по уважителни причини представители на двата
съвещателни органа - Мариян Ников, Велко Иванов, Петя Божинова,
Златина Тодорова и Адриана Любенова.
Дневен ред на заседанието:
1. Отбелязване на 30 май – 90-та годишнина от полагането на
основния камък на сградата на Студентския дом през 1931 г.
2. Запознаване с допълнителните споразумения към договорите
на студентски организации, участвали във втория етап на конкурса,
проведен през март 2021 г.
Г-н Даскалов, откри заседанието и поздрави всички присъстващи с
празника на Национален студентски дом – 30 май бе обявена за Празник на
Студентския дом, тъй като на тази дата през 1931 г. с тържествен водосвет
при полагането на основния камък на сградата на Студентския дом,
извършен от софийския митрополит Стефан.
През 2002 г., тази дата се чества за първи път с концерт, изложба на
архивни материали, предмети и аудиовизуални свидетелства „Из историята
на Студентския дом“ и специално издаден документален сборник „Книга за
Студентския дом“. През миналата година, поради пандемичната обстановка
Празника, бе отбелязан с фотографска изложба на документи от историята
Студентския дом от създаването до днешни дни.
Г-н Даскалов, направи кратък преглед на историята на Студентски
дом от зараждането на идеята, до реализирането й с изграждането на дома и
развитието на студентската общност. Тридесет годишната мисия за
построяването на зданието е завършена на груб строеж само две години след
старта на строителството, през януари 1933 г., когато в сградата се нанася
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редакцията на в-к „Студентска борба“, а репетиции започва наскоро
създаденият Академичен хор при Софийския университет.
Студентският дом функционира едва след 1940 г. Към този период
ръководството на Българския национален студентски съюз (БНСС) е
получило благословията на Негово Величество за това Домът да се
наименува

„Княз

Симеон

Търновски“,

в

чест

на

новородения

престолонаследник, но тази идея така и не вижда реализация. Академичният
съвет на Софийския университет, на когото стопанисването на сградата е
поверено, чрез Закона за Фонда за Студентския дом от 1938 г., държи да го
нарича Дом „Св. Климент Охридски“. Сега е моментът да ви информирам,
че закупихме и осветихме икона на св. Климент Охридски, поставихме на
видно място в фоайето на входа.
Студентският дом възниква през 30-те години на ХХ век като
пространство

на

студентска

солидарност,

което

олицетворява

взаимопомощта като основна ценност сред младите академически
граждани. Принципите на тази солидарност са ярко застъпени по време на
цялата многогодишна акция по изграждането на Дома.
На горните етажи дейност се развива в канцелариите на студентските
дружества, а кино-салонът, художествената галерия и читалнята са местата
за отдих и самоусъвършенстване. През годините на войната цял етаж е
заделен за учебния процес на Физико-математическия факултет. Разкрити
са и десетки места за настаняване на студенти от Македония и Западните
покрайнини, които нямат възможност да се връщат по домовете си през
ваканциите.
Студентският дом е преди всичко споделен продукт на идеята за равен
достъп до висше образование, за солидарност между студентите отвъд

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

университетски, политически, държавни и дори времеви граници. Такъв
остава той и днес, вече като самостоятелна държавна институция, подопечна
на Министъра на образованието и науката.
В знак на признателност на всички създатели и дарители на средства
за изграждането на Студентския дом ви приканвам след заседанието да
поднесем венец. Фолклорно-вокалната формация „Дилмана“ ще изпълни
няколко песни, под диригенството на Дарена Попова, пред паметната плоча
на дарителите на входа на дома.
Искам също така да ви информирам, че подготвям нова книга от
поредицата от книги за историята на Студентски дом, за периода 1933-1943
г. Това е по точка първа от дневния ред.
По втора точка, г-н Даскалов информира, за приключения конкурс за
разпределението на помещенията, необходими за задоволяване на нуждите
на центровете за студентски услуги, да се извърши съобразно изразеното
желание на кандидатите по ред на класирането им, до изчерпване на
наличните неразпределени помещения, включени в процедурата
Сключиха се договори / допълнителни споразумения към договори за
съвместна дейност с класираните кандидати за наличните неразпределени
помещения, предмет на процедурата за разпределение, както следва:
- допълнително споразумение към договор No Д-02-19/02.01.2020 г.
за разширяване на Ресурсен център за развитие на студентското
самоуправление–съвместно с Н.П.С.С.; Помещения No513/14/15, находящи
се в под покривно пространство откъм пл. „Народно събрание“ (ет. 5),да се
предоставят за нуждите на Ресурсен център за развитие на студентското
самоуправление;
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- допълнително споразумение към договори No Д-02-28/02.01.2020 г.
и No Д-02-22/02.01.2020 г. за разширяване на Ресурсен център за кариерно
консултиране и професионално развитие и Център за развитие на програми
и проекти в образованието, науката и културата–съвместно със С.О.К.И. и
Н.Н.Е.К.„ЮНЕСКО“ Помещение № 409 да се предостави за нуждите на
Ресурсен център за кариерно консултиране и професионално развитие и
Център за развитие на програми и проекти в образованието, науката и
културата при условията на споделено ползване за нуждите на двата
центъра;
- допълнително споразумение към договор № Д-02-25/02.01.2020 г. за
разширяване на Творчески център за съвременни сценични изкуства–
съвместно с Т.С. „Студентина“; Складово помещение, находящо се в под
покривно пространство откъм пл. „Народно събрание“ (ет. 5),да се
предостави за нуждите на Творчески център за съвременни сценични
изкуства
- договор за разкриване на Център за иновации, научноизследователски и приложни дейности – съвместно със Асоциация на
младите учени; Помещение No 406 да се предостави за нуждите на Център
за иновации, научно-изследователски и приложни дейности
-помещенията в под покривно пространство откъм ул. „Аксаков“ №13
(ет. 5) да остават за нуждите на Национален студентски дом.
Г- Даскалов, информира, че директорския кабинет, ще бъде на втория
етаж, стая 202, а администрацията се помещава на четвъртия етаж, 414 стая
като споделено пространство - бек офис.
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Сподели с присъстващите, във връзка с приключилият одит от
Дирекция вътрешен одит на МОН, че колегите проверяваха периода от
януари 2019 г. до април 2021 г.
Обясни, че днес, те връчиха доклада и с задоволство може да кажа, че
това е най-добрия одит от 1999 г. насам. Сподели, че няма регистрирани
финансови нарушения, само две препоръки по отношение на Групата за
управление на риска – да се избере председател и втората забележка, за
липса на подпис на главния счетоводител на договорите за съвместна
дейност със студентските организации.
След приключване на изказването си, г-н Даскалов прикани всички
присъстващи да се включат в поднасянето на венец пред паметната плоча на
дарителите на Студентски дом, пред входа на сградата.
С това се закри заседанието на Съвета и експертната комисия към
НСД.

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

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

