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                                  П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 02.11.2017 г. от 17.00 часа, в сградата на Национален 

студентски дом (НСД), стая 414 се проведе редовно заседание на Съвета, 

съвместно с членовете на Експертната комисия. Присъстваха и 

представители на националните студентски организации, поддържащи 

академични центрове в Национален студентски дом. 

 

Председателстващ заседанието: Николай Иванов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева 

Присъстващи на заседанието: 

Мариян Ников 

Линх Нгуен 

Петя Божинова 

Саша Кръстанска 

Ясенка Дамянова 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Светослав Димов, Николай Нанков, 

Диана Василева, Яна Вангелова, Велко Иванов, Елена Бакова, Сергей 

Модев, Росен Петков, Константин Илиев, Ростислав Давидов, Пенчо 

Гуджеров. 

 

      Дневен ред на заседанието: 

      1. Подготовка за честването на 85-та годишнина на НСД. 

      2. Разглеждане на текущи въпроси от дейността на НСД.  

 

     



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 

 

2 

 

Заседанието беше открито от г-н Иванов – директор на НСД. Към 

предварително обявен дневен ред, не бяха направени предложения и 

допълнения от присъстващите на заседанието. 

 

По първа точка от дневния ред, г-н Иванов запозна присъстващите на 

заседанието с направена организация за честването на 8 декември, 

празника на Св. Климент Охридски, който се чества като празник и на 

българските студенти.  

 Кратка програмата ще бъде изнесена във фоайето на III етаж от 18.30 

часа, в която ще се включат двата художествено-творчески колектива на 

Академичния фолклорен ансамбъл и Театър-студия „Студентина“, с по 

десет минутно участие. Академичния хор, който по традиция открива 

празника, тази година няма да участва, тъй като е избран и поканен сред 

10-те световни хора да участва по същото време в международен конкурс, 

който ще се проведе в Португалия между 5-10.12.2017 г. 

За празника ще бъде извършено брандиране на Национален студентски 

дом (НСД) с визуални материали, по случай честването на 85-та 

годишнина от създаването му, която ще се чества на 30 май 2018 г.  

В процес на подготовка са поканите за гостите, които ще бъдат 

поканени на празника - министъра на образованието и науката, главния 

секретар на МОН, членовете на Инициативния комитет за честване на 85-

та годишнина от създаването на НСД.  

 След програмата,  в зала „Галерия“, на организирания коктейл са 

поканени служителите на НСД и всички участници в програмата. Добре 

дошли на коктейла са и членовете на Съвета и на Експертната комисия на 

НСД, както и ръководствата и постоянните сътрудници на всички 

национални студентски организации, развиващи дейности на територията 

на НСД, също така и дългогодишни, изявени представители на 

студентските организации. 

 

По втора точка от дневния ред, г-н Иванов напомни, че на 01.12.2017 

г. изтича мандата на Експертната комисия, а на 08.12.2017 г. на Съвета на 

НСД. За целта е необходимо да се направят писмени предложения от 

студентските организации за състава на Съвета и Експертната комисия за 

2018 г. Предложенията за Експертната комисия, да бъдат на експерти 

юристи, икономисти, строителни инженери, специалисти ВиК. Писмените 

предложения да се представят в деловодството и получат входящ номер, 

срок – 03.11.2017 г. 
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Г-н Иванов, информира присъстващите на заседанието, че предстои  

работа по годишния отчет за дейността на НСД и националните 

студентските организации, които поддържат академични 

центрове/кабинети в него. За целта, е необходимо представянето на кратки 

отчети на дейността на академичните центрове/кабинети за 2017 г. Обясни, 

че иска кратки отчети, качествени и добре подредени материали с обем не 

по-голям от страница, страница и половина А4, максимум до две страници. 

Обръща специално внимание на качеството на годишните отчети, да няма 

преписвания и повторения от миналата година. 

Годишните програми на академичните центрове за 2018 г., да не са 

по-големи от една страница А4. По отношение на предложенията, които 

трябва да залегнат в годишната програма на НСД за 2018 г., г-н Иванов 

уточни, че иска да се направят предложения за мероприятие, които могат 

да се предвидят във връзка с 85-та годишнина на НСД и ще бъде включено 

в годишната програма.  

Отчетите и годишните програми на академичните центрове, както и 

предложенията за годишната програмата на НСД, да бъдат изпратени като 

отделни прикачени файлове, формат Word по електронната поща на e-mail 

на Росица Пенева. Срокът за изпращане на файловете до 15.12.2017 г.   

Мариян Ников, от Националното представителство на студентските 

съвети (НПСС), направи предложение освен плакатите, които ще бъдат 

окачени, да се изготви писмо-обръщение до официалните гости, което да 

им се връчи, заедно с диплянка с проекта за възстановяване на театралната 

зала на НСД. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

 Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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