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ПРОТОКОЛ

Днес, 18.04.2022 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.
Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД
Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД
Към заседанието се присъединиха колегите от художествено-творческите
дружества:


Дарена Попова – диригент на АХ „Ангел Манолов“, член на Съвета към
НСД;



Даниела Иванова – представител на Академичен фолклорен ансамбъл,
член на експертната комисия към НСД.

Отсъстващи по уважителни причини – ангажираност и болест: Даниел Парушев,
Мариян Ников, Росен Петков, Велко Иванов, Станислав Фердов, Лидия Даскалова, Иван
Станков, Георги Гълъбов, Илинда Дограмаджиева.
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.
Дневен ред на заседанието:
1. Обсъждане на административни въпроси.
2. Преглед на актуални инициативи.
3. Други.
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След подновяване на заседанието от 19 часа, г-н Даскалов, благодари на
представители на художествено-творческите дружества за присъствието им.
Откри заседанието и заяви, че по точката Административни въпроси няма какво
съществено да сподели – няма развитие по въпросите, обсъдени в хода на предходното
заседание.
По точка Актуални инициативи – сподели, че предстои голям международен
семинар за младежки и студентски лидери „От социално дистанциране към социално
ангажиране и участие“, организиран от Национална студентска конфедерация, в периода
26 април – 3 май 2022 г. в залите на Национален студентски дом.
Друго важно събитие ще се проведе в Централното изложбено фоайе на 27 април
– честване на 135 години от раждането на Димчо Дебелянов. Екипът на вестник "Словото
днес", посветен на Дебелянов, и видни съвременни поети ще представят изданието пред
студентската общност. Ще прозвучат стихове на Димчо Дебелянов на 10 езика.
Думата взе г-жа Дарена Попова, диригент на АХ „Ангел Манолов“ и съобщи за
участието на хора във фестивала „България пее“, проведен в гр. Дупница, от където се
връщат с почетни грамоти. Г-жа Попова разказа някои факти от историята на
академичния хор, който през 2023 г. ще чества 90 годишнината си. Историята му започва
със сформирането на първия мъжки състав на академичния хор към Софийския
университет през 1933 г., около 30 човека и започват репетиции в сградата на Студентски
дом още от първите дни, след завършването на грубия строеж на сградата.
Репетиционната зала е била без прозорци, без дюшеме и осветление. През първите
години Ангел Манолов е бил не само диригент на мъжкия хор и организатор, но е отделял
от личните си средства за набирането на нотен материал.
През 1939 г. академичния хор става вече смесен и увеличава своя състав. В
следващите години започват и връзките със сходни академични хорове от Балканските
държави, а по-късно и в централна Европа.
През 1945 г. Академичния хор започва да се именува като АХ “Георги Димитров“
на името на проф. Георги Димитров, създател на школата за хорови диригенти. Много
по-късно хорът е кръстен на името на маестро Ангел Манолов.
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Изказа се и г-жа Даниела Иванова, представител на Академичния фолклорен
ансамбъл „Иван Тодоров“. Тя представи вече потвърдените изяви на ансамбъла през
2022 г.
- Творчески лагер, проведен в гр. Банско в периода 15-17 април, участвали са 45
човека. На този лагер са разучавали танцът общо българска ръченица.
- Благотворителен концерт в Национален студентски дом през месец април;
- Флашмоб, който ще организират в градинката на Националния дворец на
културата (НДК) по великденските празници, с цел популяризиране на ансамбъла и
набиране на нови членове;
- участие на международен фестивал „Гергьовско веселие“, който ще се проведе
в Кремиковци на 6 май;
- участие в Азиатски фестивал през месец юли, провиждан в София;
- участие във фолклорен фестивал „Витоша“ провеждан в София през месец юли;
- През лятото ансамбъла ще осъществи лятно турне в Мехметчик на 29 юли и в
Кипър на 4 август;
- Участие във фолклорния фестивал провеждан в гр. Китен – 25-30 август;
- АФА ще изнесе концерт – 65 годишен юбилей на АФА „Иван Тодоров“ и 95
години от рождението на акад. Иван Тодоров през месец ноември.
Г-жа Иванова, поясни, че водят разговори с администрацията на Музикалния
театър за провеждането на концерта на тяхната сцена. Сподели, че трудности срещат при
договарянето на цената на залата.
Във връзка с юбилейния концерт през месец ноември, г-жа Иванова, изрази
желанието на целия състав на академичния ансамбъл за провеждането на коктейл след
концерта в централното изложбено фоайе на НСД. Обърна се към г-н Даскалов, с молба
да бъде одобрено тяхното желание.
Г-н Даскалов, заяви, че одобрява желанието за провеждане на коктейла в НСД и
няма никакъв проблем, но направи предложение, ръководството на АФА да се свърже с
председателя на НПСС, г-н Даниел Парушев и обсъдят с него евентуалната възможност
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да им съдейства пред ректора на УАСГ, за наемане на тяхната аула, която има много
хубава сцена, която е голяма и отговаря на изискванията на ансамбъла. Сподели, че
според него и заплащането ще бъде разумно и при договорка, биха могли да ползват и
фоайето пред залата в УАСГ за провеждане на коктейл.
Заяви, че могат да разчитат за съдействие от НСД при всеки един вариант.
С изчерпване на точките от дневния ред и коментарите по него, заседанието беше
закрито.

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

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

