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                              П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 12.02.2016 г. (петък) от 17.00 часа, в сградата на Национален 

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

членовете на Съвета и Експертната комисия. 

 

Председателстващ заседанието: Николай Иванов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева 

Присъстващи на заседанието: 

Росен Петков 

Яна Вангелова 

Иван Тодоров 

Борис Филчев 

Отсъстващи по уважителни причини: Десислава Димитрова, Велко 

Иванов, Светослав Димов, Виктор Теофилов, Ангел Георгиев, Цветан 

Спасов, Георги Гълъбов, Кристиян Калчев, Йонка Стефанова. 

 

Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с един час и се 

проведе от 18 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: 

1. Обсъждане на текущи въпроси от дейността на НСД. 

 

Г-н Иванов, като председател на заседанието запозна членовете на 

Съвета и Експертната комисия с няколко въпроса: 
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1.Информира присъстващите на заседанието, че през месец януари е 

извършен оглед от комисия, назначена от Дирекция „Държавна 

собственост и обществени поръчки“ на МОН, за състоянието на сградата 

на НСД и заетостта на помещенията с оглед, в сградата да бъде настанен 

фонд „Научни изследвания“. 

По първия засегнат въпрос, присъстващите на заседанието изказаха 

остро своето мнение, че с такава идея се прави опит да се подмени 

предназначението на сградата и предмета на дейност на Националният 

студентски дом, който организира и подпомага дейности на студентите в 

областта на изкуството, културата, образованието и науката; предоставя 

информация и съдейства на студентите за намиране на работа, за 

упражняване на спортни занимания, отдих и туризъм. Ще се наруши 

цялостната работа на националните студентски организации. Изтъкна се, 

че сградата е построена окончателно с първоначално дарение от 

Международна университетска взаимопомощ (ISS) със седалище в Женева, 

дарения от български институции, граждански комитети, частни и 

обществени дарители, внасянето на специални студентски вноски от 1920 

г. и с доброволния труд за построяване на дома от българските студенти. 

Ето защо с пълно основание днес сградата приютява българските 

национални студентски организации и е материална основа за дейността 

им. Парцела за студентски дом е даден след приемане от XXII Обикновено 

Народно събрание на закон за отстъпване даром на държавно място за 

построяване му, а през 1931 г. е положен първият камък на НСД. 

През цялата си история Студентският дом съществува като уникална 

институция, която способства за удовлетворяването на образователните, 

културни и научни потребности на българските студенти чрез дейности, 

развивани извън територията на университетите и в извънучебно време.  

 

2.Следващия въпрос, който се засегна на заседанието от г-н Иванов, е 

изтеклия мандат на членовете на Съвета, назначени със заповед на 

министъра на образованието и науката за 2015 г. и разясни, че до  момента 

няма отговор на наше писмо изпратено до МОН от месец декември 2015 г. 

с предложените кандидатури за новия състав на Съвета за 2016 г. Липсата 



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 

 

3 

 

на заповед на министъра на образованието и науката води до 

нелегитимност на този помощен орган на НСД, съгл. чл.7, ал.3 и ал.4 от 

Правилника за устройството и дейността на Националния студентски дом. 

Г-н Иванов информира присъстващите, че  е изпратил писмо с напомняне 

за липса на заповед за новия състав на съвета до Министерство на 

образованието и науката. 

 

3.Последния въпрос, който се засегна на заседанието  е, честването на 

90- годишнината от рождението на художествения ръководител на 

Академичния фолклорен ансамбъл - г-н Иван Тодоров. За организацията 

на тържеството са предприети организационни дейности и годишнината 

ще се отбележи с тържествен концерт на 6 април 2016 г. в Музикалния 

театър. Във връзка с честването, Националния студентски дом се ангажира 

с отпечатването на поканите и плакати за събитието. Директора на НСД ще 

направи предложение за почетно отличие до държавните институции, за 

награждаване на г-н Тодоров, за неговата дългогодишна творческа работа 

в Академичния фолклорен ансамбъл. 

 

 

 

 

Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протолчик: ……………………….. 

                 (Росица Пенева) 
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