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                              П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 15.01.2016 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 

Десислава Димитрова 

Сергей Модев 

Цветан Спасов 

Борис Филчев 

Оши Сидики 

Крикор Петоян 

Отсъстващи по уважителни причини: Георги Ангелов, Северина 

Кирилова, Росен Петков, Кристиян Калчев, Светослав Димов, Йонка 

Стефанова, Виктор Теофилов, Георги Гълъбов. 

 

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. 

 

 

 



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 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на Доклад за състоянието и дейността на 

Национален студентски дом (НСД) за 2015 година. 

2. Обсъждане на Работната програма на НСД през 2016 г. 

По първа точка от дневния ред, г-н Иванов направи кратко 

представяне на доклада за състоянието и дейността на Национален 

студентски дом за 2015 г. и засегна основните моменти от него: 

състоянието на сградата; финансовото състояние; организационните 

аспекти; предложения до министъра, за решения, които са от 

компетенцията на МОН, за подобряване работата на НСД и финансово 

обезпечение на дейностите.  

Изрази своето становище, че трябва да се продължи съвместната 

работата на студентските организации и НСД за удовлетворяване на 

потребностите на българските студенти за образователни, научни и 

художествено-творческа изяви извън рамките на академичните 

институции, висшите училища и стандартните програми като основна 

стратегическа цел на НСД.  

Изтъкна новите положителни момент в работата и ръководството  на 

НСД: 

        -пълна прозрачност на финансите въпроси: увеличение на приходите, 

спрямо предходната 2014 г., които дадоха възможност да се издължат 

всички стари задължения, оставени от предходния директор; извършване 

на частични ремонти в сградата (фоайетата и коридорите на III и IVетаж); 

подмяна осветителните тела, нови врати на репетиционните зали и  

кабинети, подмяна на огледала; 

       -пълната прозрачност по отношение работата на администрацията и  

обновяване на нормативната уредба - през 2015 г. бяха приети нови 

Вътрешни правила за контрол и документиране на стопанските операции 

на НСД, Инструкция за изграждане и функциониране на система за 

финансово управление и контрол, Вътрешни правила за условията и реда 

за ползване от организации с нестопанска цел на помещения и площи в 

НСД, Правилник за вътрешния трудов ред, Стратегия за управление на 

риска и Етичен кодекс на служителите. Издадени бяха и поредица от 
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заповеди с нормативен характер, регламентиращи различни аспекти от 

текущата дейност на институцията.  

Друг важен момент от работата на директора и администрацията на 

НСД, е възстановения социален диалог с националните студентски 

организации. Активизира се  работа на Съвета и Експертната комисия. 

НСД провежда успешно, реална държавна политика в полза на 

студентите като осмисля техните потребности и интереси и подпомага 

изявите им в извънучебно време.  

Г-н Иванов, резюмира посочените в доклада проблеми, формулирани 

в няколко предложения за решения, които са от компетенциите на 

министъра на образованието и науката: 

1.Във връзка с развитието на дейността за 2016 г. е необходимо да 

бъде разрешено на НСД закупуване на дълготрайни материални активи - 

сървър, специализиран софтуер, рутер и друго мрежово оборудване. За 

целта институцията следва да бъде включена в съответния списък и лимит 

на МОН; 

2.Липсва локална компютърна мрежа в НСД, която е планирана да 

бъде материална основа за функционирането на Националния студентски 

интернет портал - една от най-съществените дейности за развитието на 

държавната политика в полза на студентите; 

3.От началото на 2016 г. НСД да бъде включен в постоянния списък 

с обекти на МОН, за които се планират ремонтни дейности;  

4.Да се одобри предложението за отдаване на допълнителни 270 

кв.м. обособена част от партера на сградата под наем, по установения от 

Закона за държавната собственост ред. 

 Без това ново самофинансиране изпълнението на планираните за 

2016 г. дейности в полза на студентите ще е силно затруднено. 

 

Обсъждането на Годишния доклад на НСД за 2015 г. завърши с 

изказано съгласие с засегнатите в него проблеми и единодушното 

приемане на доклада от присъстващите членове на Съвета и Експертната 

комисия. 
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По втора точка от дневния ред, беше обсъдена Работната програма на 

Националния студентски дом за 2016 г. 

През 2016 г. НСД ще координира, финансира (в рамките на 

възможностите си) и подпомага организацията на следните дейности на 

национално равнище: 

 

1. Международно сътрудничество и взаимодействие със световни, 

регионални и национални студентски организации; 

2. Европейска интеграция; 

3. Социални проекти и подпомагане на студенти в неравностойно 

положение; 

4. Предприемачество и улесняване на достъпа до пазара на труда; 

5. Кариерно и професионално развитие; 

6. Програми и проекти в областта на образованието, науката и 

културата; 

7. Неформално образование и обучение; 

8. Компютърни изкуства; 

9. Театрални изкуства; 

10. Певчески изкуства; 

11. Танцови изкуства; 

12. Информационно осигуряване и издаване на образователни и 

обучителни материали; 

13. Спорт, туризъм и осмисляне на свободното време. 

 Постъпиха предложения за промяна на някои изяви за 2016 г. в 

Работната програма в дейностите - Певчески изкуства от АХ „Ангел 

Манолов“ -  включване на участието в международен хоров конкурс в гр. 

Тбилиси (Грузия), през месец юни; Танцови изкуства от Академичния 

фолклорен ансамбъл - участия в няколко града в Казахстан.  

 След направени промени в приоритетните изяви за 2016 г. по 

дейности,  Работната програма на НСД за 2016 г. беше приета от членовете 

на Съвета и Експертната комисия. 

 

 

 След изчерпване на дневния ред, беше направено предложение от 

Борис Филчев (представител на Академичния фолклорен ансамбъл), във 

връзка с предстоящия юбилея - 90-годишнината на художествения 

ръководител на ансамбъла Иван Тодоров, НСД да се ангажира с 
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афиширането и организацията на юбилея, така също и предложение до 

държавните институции, за почетно отличие. Предложението беше 

единодушно прието.  

 

 

 

 

Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протолчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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