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П Р О Т О К О Л 

 

 

Днес, 20.06.2022 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: Христиан Даскалов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД 

Присъединиха колегите от художествено-творческите дружества:  

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

Даниела Иванова. 

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. 
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2. Преглед на актуални инициативи. 

3. Други. 

 

След подновяване на заседанието от 19 часа, г-н Даскалов, благодари 

на представителя на художествено-творческите дружества за присъствието 

му.  

Откри заседанието и заяви, че по точката Административни въпроси 

няма какво съществено да сподели освен за предстоящото заседание по 

делото с фирма „6АТО“ ЕООД, което ще се състои на 24.06.2022 г. в 

Софийски районен съд. Това е делото, за недоизплатени суми за наем към 

НСД. Тези неизплатени суми за наем - около 22 хиляди лева, са се 

формирали 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.  

 По втора точка от дневния ред – Инициативи, г-н Даскалов запозна  с 

предстоящите събития през месец юли: 

- Предстои в края на месец юли годишната международна 

конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Ще има 

както дискусии по актуални въпроси и политики, така и научна част - с 

представяне на доклади. 

- Провеждането за пореден път в НСД на фестивал 180 градуса; 

- Започна работата по реализирането на Резидентската програма за 

млади творци ‘StART-up”/„СтАРТ-ъп“/ и  навлиза в своя ЕТАП 0 /м. ЮЛИ 2022 

г. – м. АВГУСТ 2022 г. 

 Популяризация на Резидентската програма онлайн, 

по университети (чрез националния форум „Летен 
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университет“) и по творчески гилдии (чрез базата-данни с 

партньорски на НСД организации), както и създаване на уеб 

страница на проекта и разпространение на информацията в 

медийното пространство. 

 Селекция на първата кохорта от 10 участници в 

програмата, които ще се включат в „Етап I“ (тримесечен цикъл 

от съботно-неделни обучителни ателиета).  

Г-н Даскалов, представи инициативата на Българска музикална 

асоциация да станат партньор на НСД и техните изяви да станат част от 

календара на Студентския дом, а от своя страна асоциацията ще инвестира 

в закупуването на озвучителна и осветителна техника, която да бъде на 

разположение за ползване в Камерна зала „Академик“. 

Думата взе г-жа Дарена Попова, диригент на Академичния хор и заяви 

ще през есента предстой и честването на Фолклорна формация „Дилмана“ 

– 5 години от създаването на формацията и ще го отбележат през ноември, 

декември 2022 г.  

Г-жа Попова, постави въпроса пред г-н Даскалов за необходимостта 

от подмяна на тоалетите на жените от АХ „Ангел Манолов“ и предстоящите 

международни изяви  -  самостоятелен концерт в Германия,  и предстоящия 

юбилей - 90 години от основаването на АХ "Ангел Манолов".   

По точка Други - г-н Даскалов, заяви, че финансовите възможностите 

на НСД позволяват инвестирането на 1000 лева, с които да се закупи платът 

за роклите, а ушиването да бъде за сметка на хористите.  

Изказа благодарност на г-жа Вяра Лилова от АХ „Ангел Манолов“, 

дарила на НСД пиано, което вече е позиционирано в Камерна зала. 
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С изчерпване на точките от дневния ред и коментарите по него, 

заседанието беше закрито. 

 

Председател: ………………………..  

    (Христиан Даскалов)  

 

Протоколчик: ………………………..  

    (Росица Пенева) 

 


