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Протокол 

През месец април 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. Изцяло онлайн протече априлското заседание, 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, 20.04.2021 г.: 

Здравейте, 

Бързам да Ви информирам, че първото ни присъствено заседание от 

месеци насам ще се проведе на 10-и май от 18-00 ч. в зала "Галерия". От 

вчера е позволено провеждането на подобни обществени мероприятия, но 

с оглед на предстоящите Великденски и майски празници, това е първата 

удачна дата.  

Ето защо за м. април ще направя преглед на основните теми, който 

представям на Ваше внимание за обсъждане: 
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1. Финализиране на конкурс за разпределение на неразпределени 

помещения 

1.1. Приложено ще намерите проект на заповед, която ще издам 

за сключване на договори с избраните за целта организации. Става 

въпрос основно за допълнителни споразумения към вече сключените с Вас 

договори (НПСС, СОКИ, ЮНЕСКО, Студентина). Ще се разкрие, също 

така, нов Център за иновации и научна дейност, управляван от 

Асоциацията на младите учени в България. По думите на министъра на 

образованието и науката, това е единствената подобна Асоциация на 

младите учени у нас и ще бъде прекрасно ако НСД чрез партньорство с тях 

засили дейността си в научно-изследователско отношение, в допълнение на 

множеството обществени, академични и културни проекти, които 

реализираме заедно. Срокът на действие на тези договори е до изтичане 

на основните договори от етап първи на процедурата (т.е. началото на 

2025 г.) 

2. Управление на сградния фонд 

2.1. Програма "Културно наследство на С.О." - След като наскоро 

завърши етап първи по проекта ни по програма "Културно наследство" - 

за възстановяване на чертежите на сградата на НСД, в момента 

архитектите, избрани от Столична община, работят по създаването на 

техническо задание за проектиране. Именно след като имаме готово 

задание (което стъпва на нашата стратегическа визия за развитие) ще се 

направи "обществено обсъждане", за да може да се запознаете в детайли 

с планираните дейности по реновация преди да се пристъпи към 

изработването на подробен инвестиционен (разбирайте архитектурен) 

проект за реновация.  
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Общата стойност на привлеченото от НСД безвъзмездно 

финансиране по програма "Културно наследство на С.О." е на стойност 

208,000 лв. с ДДС (средства от бюджета на С.О., които се влагат за 

каузата на НСД). Това покрива всички етапи на инвестиционното 

проектиране, наред с упражняването на авторски надзор от проектанта 

по време на строителството. Средствата се изплащат на изпълнителя 

директно от Столична община, а надзор упражнява координатора на 

програмата - инж. Каменов, който е директор на ДИРЕКЦИЯ "ГРАДСКО 

И ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО" към Направление "Архитектура и градоустройство" при 

С.О.  

2.2. Нови пространства за работа в сградата - Две нови 

пространства за работа със студенти отвориха врати или ще отворят 

врати съвсем скоро в сградата. Става въпрос за репетиционна във 

фоайето на бившите гримьорни (наречена Репетиционно студио "Л. 

Гройс" на името на известния български театрал от ранния екип на 

"Студентина")  и нов работен кабинет с конферентна зала на ет. 5 в 

подпокривното пространство откъм пл. "Народно събрание". 

Инвестицията в гримьорните от страна на НСД се изразява (освен в 

почистване) единствено в закупуване и монтаж на каси и врати, ремонт 

на съществуващо ел. табло / инсталация и предстоящ монтаж на 

климатично тяло, а инвестицията на ет. 5 е изцяло за сметка на МОН и 

ще се реализира в срок от 45 дни, считано от днешна дата. 

3. Събития и инициативи. Други 

3.1. Събития - основните събития, които бяха позволени през 

последните месеци бяха театрални. Ето защо те доминират календара ни 

през м. април. Те носят скромни постъпления, но достатъчни, за да 
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покриват режийните разходи, свързани с тяхната реализация и други 

злободневни нужди на институцията. Особено в период в който МОН 

покриваше само най-неотложните разходи и следваше да предложа план 

за оптимизация на бюджета на НСД.  

Благодаря на Петър Йорданов от "Студентина", който привлече за 

Дома по линия на спечелен проект по програма на М.К. близо 2000 лв., които 

ще бъдат вложени в климатизацията на Репетиционното студио "Л. 

Гройс", защото в месеците откак е готово, то не можеше да се ползва 

поради ниските температури.  

Надявам се успешно да можете да възстановите 

представителната, семинарната и конферентната си дейност от м. май 

нататък като разбира се, фокусът остане върху здравето на Вас, Вашите 

екипи и Вашите гости. 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

   (Росица Пенева) 


