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П Р О Т О К О Л 

 

През месец август 2022 г., се проведе задочно онлайн обсъжданe на 

актуалните теми от дневния ред на Дома, чрез размяна на имейли, вместо 

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. 

Дневен ред на заседанието: 

1. Обсъждане на административни въпроси. 

2. Преглед на актуални инициативи. 

3. Други. 

 

Христиан Даскалов, 03.08.2022 г. 

 

Здравейте колеги, 

Информирам Ви за най-важното в Студентския дом през м. август. 

Оставам на разположение за добавки, въпроси, коментари. 

Ще се видим присъствено в началото на м. септември - на 12.09 

/понеделник/ от 18-00 ч. в зала "8 декември" на ет. 5. 

 

С пожелание за слънчеви летни дни, 

Христиан Даскалов 
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1. Административни 

 Считано от 04.08 - този четвъртък, носенето на маски на 

закрито на територията на Столична община е задължително. 

Моля разпоредбата да се спазва в общите пространства на сградата 

на Национален студентски дом. Отговорни за контрола по 

изпълнението на мярката от страна на посетителите на 

центровете за студентски услуги са екипите на съответните 

центрове и организаторите на съответните събития в залите на 

сградата. 

2. Инициативи 

 Лятна акция по разчистване на ново пространство в сградата - 

знаете, че в Студентски дом не сме спирали да връщаме в 

експлоатация изоставени и разрушени във времето пространства  - 

квадратен метър по квадратен метър. Едно такова се намира над 

репетиционно студио "Любен Гройс" (бивши гримьорни под голяма 

сцена), което студио от своя страна върнахме към живот преди 

година. Малкото складово пространство, което сега подхващаме, 

предстои да бъде изчистено и да се ползва като склад за съхранение 

на инвентар на Дома и студентските организации. Последно такъв 

склад имаше устроен в бившата прожекционна на ет. 2, която обаче 

превърнахме в уютна читалня само преди месеци. Ако някой ден 

имате нужда временно да съхраните на склад определено Ваше 

имущество, консумативи във връзка с предстоящи събития и др., 

можете да разчитате на това ново складово пространство, но аз 

бих разчитал на Вашето съдействие сега, за да разчистим 
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помещението. За по-тежките отпадъци сме ангажирали хамали, но 

ще има още работа след тях. Ако някой има желание да съдейства, 

моля да се свърже с мен. 

3. Други  

 Прогрес по проект за възстановяване на сцените на Дома - през 

месец юли успешно приключи фаза втора от проекта ни по програма 

"Културно наследство на Столична община" - разработване на 

техническо задание за проектиране и съгласуването му с Национален 

институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Считано 

от началото на този месец започва работа по фаза трета и 

последна - разработване на подробния работен проект, което ще 

продължи два до три месеца. До края на есента този проект ще бъде 

изработен от архитектите от студио "Новиза", ще бъде 

представен на Ваше внимание под формата на обществено 

обсъждане с участието на широк кръг заинтересовани страни, ще 

бъдат взети предвид Вашите бележки, а финалната версия ще бъде 

изпратена за окончателно съгласуване с НИНКН. След като НИНКН 

одобри работния проект, той ще може да бъде входиран в 

Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична 

община, за да получи разрешение за строеж от компетентните 

строителни власти. Всичко това се очаква, че ще отнеме не повече 

от 6 месеца. Така, още през първото шестмесечие на следващата 

година, ще имаме възможност да пристъпим към реализирането на 

проекта, започвайки с избора на изпълнител, стига да бъдат 

осигурени средства от държавния бюджет за целта. Общата 

институционална нестабилност в държавата не ми дава 
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възможност да направя точна оценка доколко каузата ни ще бъде 

подкрепена като приоритетна, за да се заложат необходимите 

средства в държавния бюджет за 2023 г., но със сигурност за първи 

път от 20 години ще имаме реализирани всички необходими 

предпоставки и свършена цялата подготвителна работа, за да 

възстановим голямата си зала (и всички околни пространства) и да 

ги ползваме активно без повече отлагане във времето.  

 

Представената информация бе приета от членовете на съвещателните 

органи без отправяне на допълнителни коментари и бележки по дневен ред 

на Дома за м. август. 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

 

Протоколчик: ………………………..  

    (Росица Пенева) 

 


