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                              П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 12.05.2016 г. от 17.00 часа, в сградата на Национален 

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

НСД, съвместно с членовете на Експертната комисия. 

 

Председателстващ заседанието: Николай Иванов – директор на НСД 

Протоколчик: Росица Пенева 

Присъстващи на заседанието: 

Велко Иванов 

Кристиян Калчев 

Росен Петков 

Георги Гълъбов 

Сергей Модев 

Отсъстващи по уважителни причини: Георги Ангелов, Яна Вангелова, 

Светослав Димов, Йонка Стефанова, Виктор Теофилов, Цветан Спасов. 

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. 

 

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

предварително обявен дневен ред, не бяха направени предложения и 

допълнения от присъстващите членове на Съвета и Експертната комисия и 

беше единодушно приет. 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на текущи въпроси от управлението на дейността 

на НСД. 
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 Присъстващите на заседанието бяха информирани от г-н Иванов, за 

текущия в момента  финансов одит от дирекция „Вътрешен одит“ на 

Министерство на образованието и науката. Със заповед № РД-09-512 от 

22.04.2016 г. са назначени служителите - Диана Зафирова и Елена Деянова.  

Вътрешният одит започна своята работа на 25.04.2016 г. и ще продължи 15 

(петнадесет) работни дни, както е указано в заповедта на министъра. 

 Одитът  е за период от десет месеца от 01.07.2015 г. до 31.03.2016 г. От 

ръководството на НСД бяха поискани документи, свързани с управлението 

на дейността на НСД и финансово управление и контрол: отчетен доклад 

на НСД за 2015 г.; сключени договори с външни контрагенти  (наематели 

на обекти в сградата на НСД, наем на зали), граждански договори;  

финансови и счетоводни документи и справки (годишен касови отчети, 

плащания по фактури, осчетоводяване на приходи и др.); издадени общи 

заповеди от директора на НСД за периода; входяща и изходяща 

кореспонденция.  

Друг въпрос, с който г-н Иванов, запозна участниците в заседанието, е 

отговора на нашето искане за включване на НСД в инвестиционната 

програма за капиталови разходи на МОН за 2016 г. С писмо от главния 

секретар на МОН, ни информират, че е одобрено искането на НСД за 

отпускане на средства за авариен ремонт на покривната конструкция и е 

включено в базата данни със заявки, но финансирането ще бъде извършено 

на по-късен етап.  

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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