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                              П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 17.03.2016 г. от 17.00 часа, в сградата на Национален 

студентски дом (НСД), в 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 

Сергей Модев 

Георги Гълъбов 

Ивайло Тодоров 

Славея Йорданова 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Георги Ангелов, Яна Вангелова, 

Росен Петков, Светослав Димов, Йонка Стефанова, Виктор Теофилов, 

Цветан Спасов, Десислава Димитрова. 

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, свързани с работата на 

Национален студентски дом. 

Заседанието беше открито от г-н Иванов, директор на НСД. Той 

направи кратко представяне на един много важен проблем за сградата-  
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проблема с покривната конструкция на НСД, която е в много лошо 

състояние от дълго време. Вследствие на повреди в покривната 

конструкция, когато вали дъжд и сняг има течове в някои помещения на IV 

и V етаж, електроинсталациите се мокрят и съществува реална опасност от 

токови удари и пожари.  

Това състояние е констатирано от комисия на дирекция „Държавна 

собственост и обществени поръчки“ на МОН, която през м. юли 2014 г. 

извърши оглед на крилото откъм пл. „Народно Събрание“. Допълнително 

са констатирани течове на покрива и в крилото откъм ул. „Аксаков“.   

Сградата на НСД се нуждае от спешен авариен ремонт на покривите 

и на двете крила. Многократно е поставян проблема пред МОН и г-н 

Иванов е настоявал НСД да бъде включен в постоянния списък с обекти на 

МОН, за които се планират ремонтни дейности. Проблемът с ремонта на 

покрива на сградата има авариен и неотложен характер, но изисква много 

средства, които НСД няма и за това е необходима финансовата подкрепа 

на министерството. За период от година и половина дирекция „Държавна 

собственост и обществени поръчки“ на МОН не е направила нищо за 

решаването на този проблем. 

Във връзка с Доклада за състоянието и дейността на НСД за 2015 г. и 

направените конкретни предложения от директора, се получи писмо от 

Министерство на образованието и науката и указание от РИО за 

необходимостта от подаване на заявка с искане за ремонт на покрива. 

 Г-н Иванов отбеляза, че е предприел действия в съответствие с 

утвърдените от министъра на образованието и науката Правила за работа 

при изпълнение на инвестиционната програма на МОН, като ще подаде 

заявка с искане за ремонт на покрива - изготвяне на доклад, придружен с 

количествено-стойностна сметка, която да е в съответствие със средните 

цени за страната по стандарт на строителната камера,  за да влезе НСД в 

списъка с обекти, за ремонтни дейности от инвестиционната програма на 

министерството. До края на следващата седмица това ще бъде изпълнено и 

ще бъдат внесени необходимите документи в МОН. 

На заседанието Ивайло Тодоров, представител на театър-студия 

„Студентина“, постави въпроса, че им е необходимо още едно помещение 

за работа,  за период от два месеца, от 9.00 до12.00 часа, тъй като по едно и 

също време се застъпва работата по два проекта.  
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Директора на НСД, г-н Иванов даде съгласието си за ползване на 

една от залите, но припомни на г-н Тодоров, че е необходимо да внесат в 

деловодството молба с искането си, в която да са фиксираните дни и 

часове за ползване на залата, за да залегнат в седмичния график и 

съответно за това да бъде уведомена охраната, която ще им осигурява 

достъпа до залата. 

Представителя на Академичен фолклорен ансамбъл Славея 

Йорданова, постави въпроса за вписване на ЕГН в докладите за ползване 

на костюми от членовете на ансамбъла и академичния хор, в съответствие 

с утвърдените вътрешни правила относно сценичните облекла на АФА и 

АХ. 

Г-н Иванов информира, че всички изисквания по утвърдените 

вътрешни правила трябва да се спазват, с цел опазването, правилно 

поддържане на костюмите и предотвратяване на увреждане или загуба на 

костюм от гардероба на НСД. Информира представителя, че НСД е 

регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД и не бива да има 

никакви притеснения по отношение на обработването и съхранението на 

личните данни. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протолчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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