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                            П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 12.12.2017 г. (вторник) от 17.30 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: 

Линх Нгуен 

Ивана Тонкова 

Кристиян Калчев 

Георги Гълъбов 

Даниела Иванова 

Екатерина Попова 

Анатоли Петров 

Росен Петков 

Дарена Попова 

Отсъстващи: Мариан Ников, Яна Вангелова, Мария Великова, Ясенка 

Дамянова, Константин Илиев, Велко Иванов, Петя Божинова, Сергей 

Модев, Светослав Димов. 

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

проведе от 18.30 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. 
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Дневен ред: 

     1. Годишни отчети за дейността на академичните 

центрове/кабинети поддържани от студентските организации за 2017г. 

      2. Предложения за годишната програма за 2018 г. 

     3. Честване на 85-та годишнина от създаването на НСД. 

     4.  Разни. 

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. 

По първа точка от дневния ред, г-н Иванов информира 

присъстващите на заседанието членове на Съвета и Експертната комисия 

за предстоящата работа по годишния доклад за дейността на Националния 

студентски дом 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 2017г. Г-н Иванов, 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 мероприятия, които да се 

предвидят във връзка с честването на 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. 

 Изрично напомни срокът за предаване на отчетите да бъде спазен от 

всички. 

 

По трета точка от дневния ред във връзка с честването на 85-

годишнина на НСД на 30 май 2018 г., г-н Иванов изложи някои идеи, 

които ще бъдат обмислени и ще бъдат включени в отделна програма, която 
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ще бъде изготвена за празника. На 30 май ще се затвори площад Народно 

събрание и ще се разположат няколко щанда, на които ще се раздават 

рекламни материали – фланелки, химикалки, диплянки и т.н. На самия ден 

на празника ще бъде спуснат транспарант на фасадата на сградата. Ще 

имат участие художествено-творчески колектива - Академичния хор 

„Ангел Манолов“, Академичния фолклорен ансамбъл и театър-студия 

„Студентина“. Има идея зала Галерия на НСД да бъде оформена като 

информационен център. Постъпили идеи от страна на студентските 

организации за празника на НСД ще се обсъдят от страна на ръководството 

и включат в програмата. Ще се издаде и специална юбилейна брошура 

„Ние сме студентски дом!“ в която ще се включи информация за всички 

студентски организации, плюс до 3-4 снимки. 

По точка Разни г-н Иванов информира подробно за предвидения зя 18 

декември търг по реда на Закона за държавната собственост за наемане на 

помещения на петия етаж откъм ул. „Аксаков“. Писменото съгласие на 

МОН за провеждането на търга е получено през м. октомври, заедно с 

бележки и предложения по тръжната документация. Съгласието е дадено, 

след като работна група на министерството начело с г-жа Албена 

Михайлова – гл.секретар е инспектирала сградата на НСД и е проверила 

качествата на ремонтите на петия етаж. След провеждането на търга 

документите отново са изпращат в МОН за потвърждаване на резултатите. 

Да се надяваме, че ще се намерят кандидати и ще бъде пуснат в 

експлоатация тази част от сградата, която пустее от близо 15 години. За 

съжаление, не може да се използва от студентските организации, защото 

изисква около 35-40 хил.лв. за ремонт преди експлоатация, а такива пари 

нито МОН нито НСД има. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито 

 

      Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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