
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 

 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 

Днес, 30.05.2022 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. Заседание се посвещава на Празникът на Студентския 

дом - 30-и май, по традиция се отбелязва годишнината от церемонията по 

поставянето на основния камък на сградата през 1931 г. 

Председателстващ: Христиан Даскалов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева – главен специалист в НСД 

Представител на студентската общност: 

Мариян Ников – номинация на НПСС и член на Съвета към НСД;  

           Георги Маринов - представител на БСС; 

           Йоана  Джамалова - представител на БСС; 

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. 
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Отсъстващи по уважителни причини – ангажираност и болест: Даниел 

Парушев, Росен Петков, Велко Иванов, Станислав Фердов, Лидия 

Даскалова, Иван Станков, Георги Гълъбов, Илинда Дограмаджиева. 

 

Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане на административни въпроси. 

2. Преглед на актуални инициативи. 

3. Други. 

 

По първа точка от дневния ред - Административни въпроси, г-н 

Даскалов, представи юбилейно издание – „Алманах на Студентския дом – 

2018-2022“ г., съдържащо информация относно културните и просветни 

събития, организирани в залите на Дома откакто през 2018 г. бе 

възстановена дейността на Студентския дом като държавен културен 

институт след над 15 годишен застой, причинен от опожаряването и 

изоставянето на голямата зала на НСД през 2001 г.  

Източник на информацията в обем от 450 страници са над 325 

публикации в националната преса, репортажи в националните телевизии, 

записи от националните радиа.  

В Алманаха е включено единствено медийното отразяване на 

събитията, организирани в представителните зали за академично 

творчество на Студентския дом като към тях следва да се добавят десетки 

https://studenthousebg.files.wordpress.com/2022/06/almanah_30_05-1.pdf
https://studenthousebg.files.wordpress.com/2022/06/almanah_30_05-1.pdf
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други материали относно дейността на отделните национални студентски 

организации по кабинети и центрове за услуги в сградата. 

Г-н Даскалов, информира, че "Алманах на Студентския дом", ще бъде 

качен и на  сайта на Национален студентски дом. Това е, обемен труд, който 

обобщава повечето медийни съобщения за дейността на Студентския дом 

за периода 2018 - 2022 г. Този алманах ще се поддържа актуален и за 

напред. Г-н Даскалов, заяви, че неговата стойност е не само историческа - 

изданието показва на всички заинтересовани страни колко богата и 

социално-отговорна е дейността на нашия културно-просветен институт, а 

това е от особено значение за генерирането на обществената и 

институционална подкрепа, необходими за възстановяването на голямата 

ни зала.  

Обърна се към представителите на двата органа, ако имат запазени 

медийни публикации от периода 2018-2022, свързани със събития, които са 

провеждали в Дома или в партньорство със Студентския дом и това е 

нагледно отразено в съответните публикации (статии, аудио-интервюта, 

видео-репортажи), можете да изпратят линкове на г-жа Пенева, за да бъдат 

включени в Алманаха.  

Г-н  Даскалов, заяви  пред членовете на Съвета и Експертната комисия, 

с убеденост, че с предстоящото възстановяване на Голямата зала на НСД, 

която е с 5-пъти по-голям капацитет от най-голямата ни действаща зала към 

момента, коефициентът на полезно действие на институцията ще се повиши 

многократно, в т.ч. и информационният поток от институцията към целевите 

групи и широката общественост.  

https://studenthouse.bg/2020/07/23/sofia-municipality/
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 По втора точка от дневния ред – Инициативи, г-н Даскалов запозна 

присъстващите с предстоящите събития през месец юни: 

- Ще се проведе студентска научна конференция за студенти и 

докторанти за културно-историческото наследство, организирана от ННЕК 

ЮНЕСКО; 

- Предстои семинар на Асоциацията на българските училища в 

чужбина; 

- Асоциацията на младите учени, е спечелила проект, който е насочен 

към връзката между университетите и бизнеса; 

- Инициатива на НСД по спечелен проект ще реализира Резидентската 

програма за млади творци, която НСД предлага за адресирането на така 

дефинирания проблем, се нарича „StART-Up“. Наименованието 

представлява „игра с думи“, която обвързва понятието за стартиращо 

иновативно бизнес начинание и съставната частица „art“ / изкуство, която 

може да се интерпретира както като част от цялото, така и в контекста на 

„StART“ – начало в изкуството и „ART-Up“ – издигане в изкуството. 

Названието на програмата насочва вниманието към целевата група – млади 

творци, които правят първи крачки в изграждането на успешни 

предприемачески проекти около своите творчески идеи и таланти. 

Национален студентски дом планира да развие този пилотен формат, 

акцентирайки не върху развитието на специфични творчески умения в тясна 

област на изкуствата, а върху развитието на „преносими“ предприемачески 

умения (личностни „меки“ умения и професионални организационни и 

бизнес компетенции). По този начин се осигурява възможност да бъде 

достигната и подкрепена максимално широка общност от заинтересовани 

страни (студенти и наскоро дипломирани млади творци до 30 г. възраст), 
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която не се ограничават до определена област на изкуствата, а по примера 

на научно-изследователския проект „Център за интелигентни решения в 

креативните и рекреативните индустрии“ предвижда подкрепа за 

осъществяването на интердисциплинарни проекти в най-широк кръг от 

творческите индустрии, в т.ч. проекти в сферата на културното наследство, 

културния и фестивален туризъм, дизайна, издателската дейност, 

компютърните изкуства, производството на стоки и предоставянето на 

услуги с пряко приложение в тези и други сфери на изкуствата и културата. 

Практическият компонент на програмата (Eтап II) спомага не просто за 

развитието на обещаващи млади творци и техни проекти, но и за 

осъществяването на търсената „пресечност“ между приоритетите на 

Фондация „Лъчезар Цоцорков“ – в рамките на обучителните ателиета ще 

бъдат разработвани, консултирани и подкрепени такива проекти, които 

насърчават местното икономическо развитие, съхраняват българското 

културно наследство, осигуряват достъп на хората до него, представляват 

инструмент за създаване на диалог около належащи социални проблеми. 

Ще бъде разработена и реализирана премиерно авторска творческа 

продукция, която ще утвърди имената на петима стартиращи творци. 

Творческата продукция ще бъде представена в читалища от цялата страна 

като по този начин се създадат нови публики за съответните културно- 

просветни читалищни институти. 

По точка Други -  г-н Даскалов, заяви, че във връзка с честването на 90 

годишнината на НСД през 2023 г., към края на годината – ноември, 

декември, ще инициира сформирането на  Инициативен комитет, за 

честване на годишнината.  
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Обърна се към студентските организации да направят предложения 

на техни бивши членове, които са тръгнали в своя професионален и 

обществен път от НСД, да влязат като членове на комитета. 

Г-н Даскалов информира, че следващото месечно заседание, ще се 

проведе на 20-и юни /понеделник/ от 18-00 ч. в зала "8-и декември".  То ще 

бъде последното присъствено за сезона като през месеците юли и август ще 

се проведат задочни онлайн обсъждания на актуалните теми от дневния 

ред на Дома.  

 Тази година, Празникът на Студентски дом се отбеляза с кратка 

художествена програма, с изпълнение от  Фолклорно-вокалната формация 

„Дилмана“, на няколко песни под диригентството на Дарена Попова, пред 

паметната плоча на Дарителите, поставена пред входа на Студентския дом. 

В знак на признателност към всички създатели и дарители на средства 

за изграждането на Студентския дом, след приключване на деловата част 

на  заседанието беше поднесен венец. Тази година венеца поднесоха 

представители от художествено-творческите дружества - г-жа Дарена 

Попова, диригент на Академичния хор „Ангел Манолов“ и г-жа Даниела 

Иванова от Академичния фолклорен ансамбъл „Иван Тодоров“. 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

    (Росица Пенева) 


