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ПРОТОКОЛ

Днес, 28.03.2022 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 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:
Дарена Попова – АХ „Ангел Манолов“, член на Съвета към НСД;
Петър Йорданов – Бъни – представител на ТС „Студентина“;
Илинда Дограмаджиева – представител на АБУЧ, член на експертната комисия към НСД;
Вадим Рошманов – председател на АМУ;
Мариян Ников – представител на НПСС, член на Съвета към НСД;
Велко Иванов – представител на НСК, член на Съвета към НСД.
Отсъстват по уважителни причини: Даниел Парушев, Станислав Фердов, Росен
Петков, Даниела Иванова, Лидия Даскалова, Иван Станков, Георги Гълъбов, Кристиян
Калчев.
Дневен ред на заседанието:
1. Административни - представяне на отчет за дейността за 2021 г., представяне
на задание за проектиране и обсъждане на следващи стъпки по програма "Културно
наследство на С.О."
2. Инициативи - утвърждаване на програма за дейността за 2022 г.
3. Други - актуални въпроси по предложение на студентските организации.
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Г-н Даскалов, откри заседанието, приветствайки колегите с добре дошли и
благодари за тяхното присъствие.
По първа точка от дневния ред Административни, г-н Даскалов представи отчета
за дейността за 2021 г. на НСД.
Сподели, че в момента в залата, в която се провежда редовното заседание, се
отоплява с нов климатик, който е дарение от едно ротарианските дружества. Сподели, че
климатикът не е много мощен, но върши работа и заменя стария климатик, който бил с
„декоративна“ функция. Помоли колегите, когато се ползва залата, да се уведомяват
охраната, за да го включва час- два по-рано, за да се затопли помещението, а през лятото
да се охлади.
Зави, че е предоставил е на вниманието на всички годишния отчет за 2021 г. и
работната програма за 2022 г.
По линия на отчета, г-н Даскалов заяви, че няма какво да добави извън 70-те
страници, които са изпратени за преглед, освен да добави за инициативата относно това
да се извърши преглед и анализ на отразяването на всички събитията, които ежедневно
се случват в пространствата за култура на Студентски дом от 2018 година до момента,
т.е. отразяването на културните събитията в различните медии и пресата. Това ще
възложи да направи на г-жа Росица Пенева. Такъв анализ не е включен в годишния отчет
за 2021 г., тъй като е голям по обем и излишно ще увеличи обема на доклад, но ще бъде
направено и представено на вниманието на всички членове.
По годишния отчет не се изказаха препоръки и забележки и единодушно беше
приет от присъстващите на заседанието.
Г-н Даскалов, заяви, че всички предложения, направени допълнително, ще бъдат
включени в програмата, но тя е индикативна и дори нещо да не включено на този етап,
това не пречи да бъде предложено, обсъдено и проведено в сградата на Студентски дом.
Предложи да приключат с коментара на Програмата. Други мнения не бяха изказани.
По заданието за проектиране и обсъждане на следващи стъпки по програма
"Културно наследство на С.О." бе обсъдено техническото задание, което е разработено
и изпратено на вниманието на членовете на Съвета и Експертната комисия.
Обясни, че анализът на медийното отразяване ще бъде от голяма полза, когато в
края на годината ще бъде завършен както вторият етап - техническото задание, така и
третият – работният проект по Програмата. Разбира се, когато е готов работният проект
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ще се организира обсъждане с архитектите, за да може да се вземат под внимание всички
предложения на студентските организации, които не са постъпили към момента.
Сподели, че съвсем

на скоро на среща със Студентския съвет на НБУ, са

представени нови идеи за втори сутерен на НСД, където архитектите предвиждаха
изграждането на автомобилен паркинг, но това се оказа невъзможно от техническа точка.
Студентите предложиха да се изгради паркинг за велосипеди. Една много добра идея,
която може да се реализира за разлика от реализирането на паркинг за автомобили.
Всички тези неща ще може да се изговорят още веднъж и да се направят нови
предложения, да се представят нови идеи на такава среща с архитектите. Заложено е, да
се направи подмяна на дървените дограми на фасадата на Дома с нова - също дървена,
но със стъкло-пакет, с по-добри качества.
Г-н Даскалов, информира, че е заявил и ще настоява реновацията на сградата да се
осъществи на две фази:
- първата фаза - това е по-важна за нас фаза, да бъде планирано приоритетно
възстановяването на голямата театрална сцена и прилежащите пространства - камерна
зала, централно фоайе, гримьорни и др., тъй като това е „Сърцето на дома“;
- втората фаза – да бъдат включени и останалите пространства по етажи, в т.ч.
подмяна на дограми, подмяна на изолация на фасадата откъм ул. Аксаков и т.н. Заяви, че
това са промени, които могат за се направят, след възстановяването на голямата сцена и
не може да се допусне да бъде заложник сцената на промени от по-маловажно значение,
защото за всички е ясно, че не могат да се отпуснат необходимите средства за
предвидените от архитектите дейности наведнъж.
Приемайки, че до края на годината ще стане готов проектът, г-н Даскалов призова
всички да положат усили да лобират чрез своите канали за отпускане на средствата за
финансиране на първата фаза на проекта.
Г-н Вадим Рошманов, направи предложение да се организира среща с отговорни
фактори от МОН за провеждане на разговор във връзка с отпускането на необходимите
средства.
Г-н Даскалов, уточни, че организирането на такава среща е много добро начинание,
но това е добре да стане не по-рано от късната есен, тогава, когато ще бъде готов
цялостният архитектурен проект със сроковете за реализацията му, за да може на
организираната среща да се говори конкретно.
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Изтъкна, че тук е мястото на въпросния анализ и преглед на медийното отразяване,
с който ще покажем многобройните инициативи и събития случващи се през последните
4 години, въпреки условията. Ежедневно има изяви и голямата необходимост от
възстановяването

на голямата сцена

като

пространство за образователна и

художествено-творческа изява на академичната младеж.
Г-н Даскалов, заяви, ще от коментарите разбира, че Отчета за 2021 г. и Работната
програмата за 2022 г. се приемат без забележки от Съвета и експертната комисия и ще
ги изпрати в Министерство на образованието и науката още на следващия ден.
По втора точка Инициативи – г-н Даскалов даде думата на колегите:
Думата взе г-жа Дарена Попова, диригент на Академичния хор и заяви, че предлага
в Програмата на Национален студентски дом да влязат следните изяви на академичния
хор и фолклорната формация към НСД:
Участие на АХ „Ангел Манолов“ и Фолклорната формация „Дилмана“ на 16 април
2022 г. във фестивала „България пее“, който ще се проведе в гр. Дупница; На 30 април в
гр. Елена ще участва в конкурсната програма с Фолклорната формация „Дилмана“;
Между 30.05 и 07.06. в гр. Поморие, ще участва в конкурса АХ „.Ангел Манолов“.
Г-жа Попова, заяви, че това са сигурни участия на двата състава.
Г-н Даскалов взе думата и заяви, че това ще влезе в работната програма и тъкмо на
време се подава като информация. Информира, че са постъпили и предложения и от
Национална студентска конфедерация, които вече са потвърдени и те също ще се
включат в годишната програма.
Няколко са мероприятията: -провеждане на Meждународен семинар за младежки и
студентски лидери “От социално дистанциране към социално ангажиране и участие“,
София, 26 април- 3 май 2022 г.; -Честване на Деня на Европа – на 9 май; -провеждане на
Международен семинар „Да увеличим ролята на младите хора в обновлението на ЕС”,
София, 30 октомври- 6 ноември .
Думата взе г-н Вадим Рошманов, председателя на Асоциацията на младите учени
(АМУ), за да информира за проект, който са подали в колаборация между Висшето
училище по телекомуникации и пощи, съвместно и с Националното представителство на
студентските съвети, партньор от турска страна университетът, който са подали от
висшето училище и от литовска страна, наш устойчив, дългогодишен партньор,
кандидатствахме по европейска програма Еразъм+, за създаване на ментори за млади
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изследователи учени и създаване на чат бод асистент за младите учени, студенти и
младежи, да разписват

и статии. Той ще бъде на английски език, тъй като имат

чуждестранно партньорство и е по-удачно. Трансферът на иновациите, е темата на
всички наши разговори с партньорите, за патентите, създаването на добавена стойност
и дори днес е имал разговор с представители на Фонд на фондовете и те проявяват
интерес да участват във всички инициативи на НСД и студентските организации. Те са
за включване на иновациите във висшите училища, иновативните продукти, които
подпомагат прилагането в Стар-ъп, Заяви, че активно работят за разширяването на тази
мрежа.
Г-н Даскалов, направи предложение на АМУ, да се свържат с колегите си от
Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ) и да си сътрудничат в това
направление и да бъдат в полза за неделните училища в чужбина с чат бод асистента.
Г-жа Илинда Дограмаджиева, представител на АБУЧ и член на експертната
комисия, взе думата и уточни, че това е чудесна идея и ще подаде информацията на
ръководството на асоциацията. Г-жа Дограмаджиева, използва възможността да покани
всички присъстващи ръководители на студентски организации на предстоящото през
месец юли (27 и 28 юли), годишно събрание на Асоциацията на българските училища в
чужбина, което ще се проведе в залите на НСД.
Г-н Даскалов, предложи, на това събитие да направят специален щанд на
студентските организации в НСД, на който да представят и запознаят с всички иновации
на студентските, които могат да бъдат приложени в неделните училища в чужбина и да
се направи преход от системата на висшите училища към средните.
Г-н Даскалов, заяви, че всички предложения, направени допълнително, ще бъдат
включени в програмата, но тя е индикативна и дори нещо да не включено на този етап,
това не пречи да бъде проведено в сградата на Студентски дом. Предложи да приключат
с коментара на Програмата.
По трета точка Други - г-н Даскалов сподели, че в връзка с подобряване на
материалната база на студентските центровете – в частност енергийната ефективност,
НСД е подпомогнал Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), с подмяната
на стъкло-пакетите в една от стаите им с цел генериране на икономии. Студентски дом,
е подпомогнал и други центрове като центъра, който се поддържа от НПСС, от ТС
„Студентина“, офиса на АБУЧ, също така може да се разчита на подкрепа за стаите на
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АФА и АХ „Ангел Манолов“. Във връзка с това г-н Даскалов, се обърна към
представителите на ансамбъла и академичния хор, ако се налага нов ремонт на покрива
над техните стаи, да се ангажират с намирането на майстори, а Студентски дом ще
финансира ремонтните дейности.
Тъй като нямаме подходящи майстори, които да предложим, а се оказва голям
проблем намирането на такива, посъветва да се свържат с Петър Йорданов, който може
да сподели своя опит в това отношение с отстраняване на теч от едно място и появата на
теч на друго място. Той може да предостави координатите на майстори, които е ползвал
и е доволен от тяхната работа. Уточни, че представители от двата състава, трябва да се
ангажират с проследяването на ремонта и неговия контрол.
Г-н Даскалов, информира, че има да сподели за още три актуални теми с членовете
на Съвета и комисията, преди заседанието на приключи ако няма други предложения от
студентските организации:
Първо – Информира, че днес се състояло заседание по съдебното дело с фирма
„6АТО“ ЕООД. Това е делото, за не доизплатени суми за наем към НСД. Тези
неизплатени суми за наем - около 20 хиляди лева, се е формирала от това, че фирма
„6АТО“, е поискала намаляване на наема за сметка на което намаляване ще изградят
асансьор, който не е изграден и те дължат пълния размер на наема. Следващо заседание
ще има през юли месец.
По другото дело, иск от страна на „6АТО“ за възстановяване на вложени средства
от тяхна страна, на първа инстанция НСД спечели делото, а на втора инстанция загуби.
Делото, е обжалвано пред трета инстанция - пред ВКС. По сведения на адвокатите,
делото ще бъде насрочено не по-рано от края на годината и тогава може да се очаква
произнасяне.
Другата тема, за която информира присъстващите, е свързана отново с това
пространство на 5 етаж откъм ул. „Аксаков“. Днес, г-жа Албена Михайлова, главен
секретар на МОН, се е свързала с него и заявила желание да види пространството и
неговото състояние. Според него, това най-вероятно е с цел, да преценят, как може да се
оползотвори пространствата и какво може да се направи в него. Г-н Даскалов, припомни,
че в това пространство се вложиха средства от закупуването на книгата "Домът и
Университетът. Споделени истории от Царство България" и се изгради като Споделено
работно пространство за нуждите на студентите. Но ако от МОН предложат нещо по-
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добро, той ще запознае всички студентски организации с предложението и ще бъде
обсъдено на заседание.
Третата тема е, изтичане на договорните отношения през месец септември с
фирмата, която поддържа дискотеката на ниво сутерен 1 в НСД. Информира всички
присъстващи, че от наема се генерират минимум 60 % от приходите на НСД и с тези
средства се плащат сметки за ток, парно, охрана, почистване, заплати. Предишният
договор е бил за срок от 10 години, това е максималният срок. Има индикации, че
наемателите ще поискат няколко месечно удължаване на срока за времето за което им е
било забранено от държавата ползването на имота поради противоепидемичните мерки,
но това е от компетенциите на МОН да реши дали е допустимо.
Г-н Ников, попита възможно ли е, да се подпише договор с по-кратък срок за
ползване на пространството.
Г-н Даскалов, заяви, че това е възможно и че може да поставят алтернативни
предложения, включително да представим на вниманието на министър Денков, да се
поиска да

няма частна дискотека на територията на НСД и да се ползва това

пространство за нуждите на студентите, при условие, че МОН ни субсидира с въпросните
средства от минимум 150 хиляди лева за компенсиране на наемите на годишна база плюс
индексация за инфлацията, поне още толкова за оперативната издръжка на
пространството и сходна сума за основен ремонт, тъй като всичко в имота, което
представлява нетрайно подобрение е на наемателя – техника, обзавеждане и пр.
Друг проблем е, че за да се промени преназначението на това пространство, а то е
такова по документи - дискотека, е много тежък и дълъг процес. Равносилно е, на
процедурата по строеж на нова сграда – тежък, дълъг и скъп процес, какъвто вече втора
година водим, но за ремонт на голямата зала, а сме все още по средата на пътя.
При положение, че наемът от дискотеката покрива голяма част от разходите за
издръжката на Дома, трябва да се проучи като част от процедурата на търга за отдаване
под наем и един смесен вариант - наемателят да се ангажира да създаде условия за нов
тип дискотека - да бъде event space пространство като „София Лайв Клуб“. Да не е
класически тип нощен клуб, а да има възможност за провеждане на културни събития.
Най-важно е, в случай, че не получим зелена светлина да менажираме обекта с
обезпечаване на необходимите средства от МОН, да не се допусне дупка в бюджета и да
се подготви процедурата за отдаване под наем, която да се проведе в края на лятото и на
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нея да се явят повече от един кандидат, което ще доведе до по-висок наем - колкото
повече кандидати, толкова повече ще се наддава.
Г-н Петър Йорданов от Т.С „Студентина“ сподели личен опит, че предоставянето
на подобен клуб за отделни концерти носи добри приходи на собствениците като за
пример даде „София Лайв Клуб“ и условията там, но разходите, свързани с издръжката
му – за персонал, професионално оборудване и други, са в действителност много големи
и трябва да бъдат обезпечени отнякъде.
По темата не бяха изказани други коментари или мнения.
Г-н Мариан Ников, постави два въпроса на вниманието на заседанието: мястото на
охраната да се промени, да бъдат преместени на партера, с цел по-добра охрана и вторият
въпрос – затваряне на отвор на калкана откъм ул. „Аксаков“.
Г-н Даскалов, уточни, че по проекта на архитектите, е заложена промяната на
мястото на охраната именно на партера на мястото на библиотеката. По втория въпрос,
той също е видял въпросния отвор, но не се знае откъде може да се осъществи това
затваряне, тъй като няма излаз към отвора. Но ще се потърси решение на въпроса ако
поставената в момента мрежа не е достатъчна.
С изчерпване на точките от дневния ред и коментарите по него, заседанието беше
закрито.
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