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П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 12.09.2022 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 

Представители на студентската общност: 

1. Петър Йорданов-Бъни – представител на ТС Студентина; 

2. Вадим Рошманов – председател на АМУ; 

3. Велин Димитров – председател на АИЕСЕК-България 

Отсъстващи членове на Съвета и експертната комисия по уважителни причини – 

ангажираност и болест: Даниел Парушев, Мариян Ников, Росен Петков, Велко Иванов, 

Станислав Фердов, Дарена Попова, Лидия Даскалова, Даниела Иванова, Иван Станков, Георги 

Гълъбов, Илинда Дограмаджиева. 

 

Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане на административни въпроси. 

2. Преглед на актуални инициативи. 

3. Други. 

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. 

Г-н Даскалов откри заседанието като поздрави с „Добре дошли“, уважилите с 

присъствието си представители на студентските организации, първото редовно заседание на 

двата помощни органа към Национален студентски дом след лятната ваканция. 

Представи на присъстващите на заседанието, новият председател на АИЕСЕК-България, 

Велин Димитров. Поздрави го, със заеманата позиция и изрази готовността на НСД, да оказва 

подкрепа в работата на организацията, на която е председател. Макар, че значително са 

ограничени възможностите на НСД по отношение на финансирането на студентските 

организации. Посочи пример в това отношение – въпреки намалените разходи на институцията 

на ток, парно, увеличаващите се цени на тези услуги изяждат приходите, които се събират. За 

същия период миналата година НСД е заплатил 1500 лв. за консумация на ток, а тази година, 

при същата консумирана мощност, сумата вече е 7000 лв., ако не се отчетат компенсациите, 

които се получават по линия на правителствена програма за подкрепа.  
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Обезпечаването и подкрепата на студентските организации от страна на НСД, става вече 

много трудно. Трудно става и поддържането на инвентара в сградата и г-н Даскалов се обърна 

към студентските организации с молба, за отговорно отношение към сградата и да бъдат много 

внимателни и да пазят инвентара, тъй като няма средства, заделени за закупуването на нов. 

Сподели, че голям форум на Асоциацията българските училища в чужбина през месец юли, 

организиран в НСД, са счупени едно бюро, повредена е мраморна маса. 

По първа точка Административни въпроси – г-н Даскалов, запозна присъстващите, за 

интереса на Министерството на образованието и науката към 5 етаж на НСД , откъм ул. „Аксаков“, 

който се обособи по инициатива на директора като споделено учебно пространство за нуждите 

на студентите, със средства набрани от дарения. МОН проявява интерес към този етаж, с идея 

евентуално да се настани там едно от звената на министерството. Той сподели, че тази идея е 

предложил самият той да бъде обсъдена със студентските организации, но при положение, че 

бъдем осъдени да заплатим над 300 хиляди лева на фирма „6АТО“ ЕООД, които НСД не може 

да заплати, т.е. срещу погасяване на задължението от страна на МОН. При това положение те 

биха могли да стопанисват етажа, който е в тежест на Дома и към който студентските организации 

не са проявили интерес при последната процедура за разпределение на помещения в сградата. 

Директорът припомни, че в рамките на инициативата „Споделено учебно пространство“, 

пространството беше предоставено за нуждите на съвместни проекти с Центъра на бесарабските 

българи - за психологическа помощ и адаптация на бежанците, а по-късно и на БЧК за обучение 

по български език на украински деца. 

Г-н Даскалов, обясни, че НСД не получава държавни средства, а средства за издръжката 

на дома идват от таксите за почасово ползване на зали и пространства в НСД, които се заплащат 

при организацията и провеждането на културни, обществени и академични събития. От тях се 

формират около 30% от бюджета, а останалите около 70% идват от наема на сутерен 1 - 

дискотеката. Тази година по това време трябваше да се проведе нова тръжна процедура за 

наемане на пространството, но поради забавяне заради обжалване на наемния срок в МОН от 

страна на наемателите, срокът за провеждане на нова процедура, се удължи с няколко месеца и 

е до края на годината.  

Припомни, че идеята, която той представи, и която се обсъжда на предходно заседание - 

за собствено управление на това пространство, може да се осъществи само при положение, че 

МОН осигури средства, които да са поне равни на средствата, получавани от наема, с две думи, 

ако се предвиди държавна субсидия. Изрази мнението си, че много се съмнява, че това може да 

стане като има предвид писмото от Дирекция „Държавна собственост“ на МОН, в което има 

препоръка, администрацията на НСД да организира и проведе процедурата, тъй като по думите 

им „това е много важно перо за издръжката на Студентския дом“. 

По отношение на административните въпроси, г-н Даскалов припомни за предстоящото 

честване на 90-та годишнина от създаването на Студентския дом и академичните колективи, 

които започват своята дейност още от 1933 г. като Академичния хор.  
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Сподели, че въпреки трудните финансови времена, НСД ще подпомогне с минимум 1000 

лева подновяването на сценичното облекло на дамската част от хора. Изрази своето 

разочарование от отсъствие на представители на този колектив на днешната среща. 

Запозна присъстващите с развитието на изготвяния архитектурен проект за 

възстановяване на НСД и заяви, че той е към финала. Архитектите са го уверили, че проекта ще 

бъде готов в края на месец октомври. Заяви, че на  следващото заседание ще подготвим за всяка 

организация папка с проекта, за да се запознаят всички организации и на планирано обществено 

обсъждане през ноември месец, ще могат да вземат отношение и да предложат идеи. С тези 

папки ще могат представителите на студентските организации да го представят и лобират за 

осъществяването му пред държавните институции, за подсигуряване на средства и включването 

ни в държавния бюджет за възстановяване на голямата сцена на НСД. 

По втора точка от дневния ред Инициативи, г-н Даскалов сподели, че започва 

обучителния етап по едногодишната Резидентската програма „Start Up“, която стартира на 17 

септември.  На първо място, от месец септември нататък, ще се започне с няколко 

работилници/обучения/ателиета, които ще се организират с участието на експерти в съответните 

области, чрез които да подпомогне за структуриране на идеи за творчески проекти. 

  На следващо място, ще се предостави паралелно достъп до работни / творчески 

пространства в Студентския дом, където участниците да работят по своите проекти. 

 А към края на годината ще се направи оценка относно това кои 5 от общо 12 включени 

за участие проекта ще може да подкрепи финансово, за да достигнат до успешна финализация. 

Сподели, че е поканил за лектори и ментори по програмата Вадим Рошманов и Петър 

Йорданов, да споделят своя опит и знания с участниците. Предложи на председателя на 

АИЕСЕК-България да обмисли участие в обучението и от тяхна страна, тъй като смята, че те 

могат да помогнат. 

Представи първия лектор и ментор по програмата - Петър Йорданов. Той ще бъде на 

разположение и ще предостави консултация по проектите през идните два месеца в процеса на 

тяхната концептуализация и практическо развитие. 

Петър / Бъни, е един от основателите на групата "Оратница", а и на много други 

музикални формати. Повече за тях можете да се научи от неговото скорошно интервю във връзка 

с поредната му изява в Национален студентски дом. 

Петър Йорданов, е основно лице зад редица успешни независими, но и институционално-

подкрепени културни проекти, реализирани през последните години като Music Elevator и 

"Фолклор в джоба" на сдружение "Концерти.бг". Ето защо тъкмо Петър е поканен за ментор и 

лектор по темата на първото ни обучение за "Управление на творчески проекти" . Той ще сподели 

за свои успешни (и неуспешни) проекти, за наученото от тях, за практическия му опит като 

независим артист по призвание и мениджър на творчески проекти "по необходимост". 

Поради изненадата, която Петър е подготвил обучението, ще стартира малко по-рано от 

предварително обявеното. Началото ще бъде в 09-30 ч. тази събота, на терасата на Студентския 

https://koncerti.bg/projects/music-elevator-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8a%d1%82/
https://koncerti.bg/projects/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%b1%d0%b0/


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 

 
дом на ет. 5, където Петър ще организира за участниците "Drum Circle" като импровизирано 

обучение за взаимодействие в група и практическо упражнение за развитие на усещане на 

колективен ритъм. 

Г-н Вадим Рошманов, председател на Асоциацията на младите учени, взе думата и 

изказа своето мнение по трудната финансова ситуация, в която се намира Студентски дом. 

Заяви, че трябват съвместни усилия, в търсенето на решение за подобряване на финансовото 

състояние на дома и за поддържането на дейността му.  

С изчерпване на темите от дневния ред, заседанието беше закрито. 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

Протоколчик: ………………………..  

    (Росица Пенева) 


