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П Р О Т О К О Л 

 

 

През месец юли 2022 г., се проведе задочно онлайн обсъждания на 

актуалните теми от дневния ред на Дома, вместо присъствено заседание на 

Съвета към НСД, съвместно с членовете на Експертната комисия. Онлайн 

обсъжданията се проведоха, чрез размяна на имейли между директора на 

НСД и членовете на двата органа. 

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, 13.07.2022 г. 

Здравейте колеги, 

 

През м. юли, както и през м. август, съвместните ни месечни 

дискусии относно най-важните събития и дейности в Студентския дом 

ще се проведат задочно, съгласно коментираното през м. май.  
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Присъствено ще дискутираме в началото на м. септември, а до 

тогава Ви желая много слънчеви летни дни. 

 

И така, най-важното за м. юли: 

 

1. Административни  

 Националният студентски дом се нуждае от Вашата 

комуникационна и маркетингова подкрепа! Моля да споделите през 

каналите си - сайтове, социални мрежи, на срещи и чрез други 

средства информацията за първата в историята на Дома 

"Резидентска програма" - https://studenthouse.bg/startup/ , за да може 

повече студенти да научат за нея  и съответно - да кандидатстват 

за участие.  

 Има поне още два удачни за споделяне материала, достъпни на сайта 

на НСД -  https://studenthouse.bg/2022/06/20/residency/ 

и https://studenthouse.bg/2022/07/12/residency-media/ .  

 Бихте могли да споделите и някой от приложените по-долу в 

писмото рекламни плакати със свободен текст по Ваша преценка или 

да ползвате следния: "Резидентската програма на Националния 

студентски дом -  https://studenthouse.bg/startup/ дава достъп на 

млади творци до работни и сценични пространства за подготовка и 

представителна изява през академичната 2022 / 2023 г., 

менторство, обучения за развитие на предприемачески нагласи и 

мениджърски умения, както и микро-грантово финансиране до 4000 

лв., с цел подпомагане реализацията на премиерни творчески проекти 

– самостоятелни или в колектив, от всички сфери на креативните 

https://studenthouse.bg/startup/
https://studenthouse.bg/2022/06/20/residency/
https://studenthouse.bg/2022/07/12/residency-media/
https://studenthouse.bg/startup/
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индустрии. Кандидатствайте онлайн до края на м. юли - програмата 

стартира през м. септември!". 

 Разчитам на Вашата подкрепа като членове на Съвета и 

Експертната комисия и предварително благодаря за навременното 

съдействие, защото кандидатстването приключва в края на м. юли 

и се нуждаем от по-голям отзвук сред студентите. Специалността 

няма значение, стига да имат концепция за "творчески проект" в 

една от следните области - сценични изкуства (театър, танц, 

пърформанс и др.), музика, концерти, музикални фестивали и др, 

радио, телевизионни и online продукции, компютърни изкуства, 

визуални изкуства, фотография, издателска дейност (печатна и 

електронна), дизайн (продуктов, графичен и др.), мода, архитектура, 

културно наследство, музейно, галерийно, библиотечно дело, занаяти 

(crafts), производството на продукти и предоставянето на услуги с 

пряко приложение в тези или други сфери на изкуствата и 

творческите дейности в по-широк смисъл.  

 

2. Инициативи  

 В края на м. юли в Национален студентски дом ще се състои 

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. Повече подробности ще намерите тук 

- https://www.eurochicago.com/2022/07/konf-abuch/ 

 

https://www.eurochicago.com/2022/07/konf-abuch/
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3. Други 

 Академичният ни хор се завърна от успешен самостоятелен концерт 

в Германия, където представи пред международна публика 

изключително сложно произведение, което не е било поставяно от 

български хор до сега - адмирации за положените усилия и 

постигнатия успех! НСД ще подкрепи според възможностите си 

усилията на хора във връзка с предстоящия юбилей - 90 години от 

основаването на А.Х. "Ангел Манолов".  

Оставам на разположение за Вашите коментари, предложения, 

обратна връзка. 

 

 

 

Представената информация бе приета от членовете на съвещателните 

органи без отправяне на допълнителни коментари и бележки по дневен ред 

на Дома за м. юли. 

 

 

 

Председател: ………………………..  

               (Христиан Даскалов)  

 

Протоколчик: ………………………..  

    (Росица Пенева) 


