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                                  П Р О Т О К О Л  

 

 

Днес, 18.01.2018 г. (четвъртък) 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: 

Ясенка Дамянова 

Яна Вангелова 

Ивана Тонкова 

Доника Цановска 

Екатерина Попова 

Анатоли Петров 

Росен Петков 

Дарена Попова 

 

Отсъстващи: Мариан Ников, Мария Великова, Даниела Иванова, Георги 

Гълъбов, Кристиян Калчев, Константин Илиев, Светослав Димов. 

 

 

 



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.  Текущи въпроси от дейността 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. 

Г-н Иванов информира присъстващите на заседанието членове на 

Съвета и Експертната комисия, че в началото на месец януари, е внесен в 

Министерство на образованието и науката (МОН) годишният доклад за 

2017 г. за дейността на Националния студентски дом и националните 

студентските организации, които поддържат академични 

центрове/кабинети в него. 

 В годишния доклад са засегнати всички наболели проблеми на 

институцията: като състоянието на сградата, която продължава да се 

нуждае от сериозни вътрешни ремонти, както и от освобождаване от 

непотребен и неизползваем инвентар и от складирани стари строителни 

отпадъци. 

Финансовото състояние -  НСД работи изцяло на основата на 

самофинансиране, за сметка на собствени приходи от отдаване под наем на 

обособени части от сградата. Самофинансирането допринася за текущата 

издръжка, но не е достатъчно за да генерира достатъчно приходи 

необходими за дейности в полза на студентите и за покриване на най-

неотложните разходи за аварийни ремонти и поддръжка по сградата. 

Всичко това доведе до разруха на сградата, до минимални заплати за екипа 

на НСД, до постоянна липса на средства за текуща издръжка и за 

подпомагане на ежедневните дейности в полза на българските студенти. 

След задълбочен анализ на финансовото състояние на НСД, през месец 

февруари 2017 г. националните студентски организации единодушно 

приеха важна декларация, адресирана към министъра на образованието и 

науката. С тази декларация студентските организации предлагат да се 

утвърди  нов подход за генерално решаване на проблемите на НСД - да се 

премине от модел на „пълно самофинансиране“ към модел на „частично 

финансиране от държавния бюджет“.   
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Присъстващите на заседанието бяха информирани, че в периода 2014 г. 

- 2017 г. са приети и актуализирани 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, поредица от заповеди с нормативен характер, 

регламентиращи различни аспекти от текущата дейност на институцията. 

На обновения сайт на НСД са качени всички тези документи, с което се 

гарантира публичност и прозрачност в управлението на институцията. 

Друг въпрос, който се обсъди на заседанието, е предстоящото честване 

на юбилея на НСД. В програмата за честването на 85 години от 

създаването на Студентския дом, се предвижда на 30 май на площад 

Народно събрание да се изнесе програма от художествено-творческите 

колектива – Академичния хор „Ангел Манолов“, Академичния фолклорен 

ансамбъл и театър-студия „Студентина“. Ще се разположат няколко 

щанда, на които ще се раздават рекламни материали – фланелки, 

химикалки, диплянки и т.н.  Ще бъде даден коктейл, в зала „Галерия“ от 

ръководството на НСД за всички студентски организации, членовете на 

Инициативния комитет за честване на 85 годишнината от създаването на 

Студентски дом, поканените официални гости – обществени личности, 

депутати, така също дългогодишни, изявени представители на 

студентските организации. 

 

На вниманието на присъстващите на заседанието, г-н Иванов, представи 

идеята за изработване на цветна брошура под наслов „Ние сме студентски 

дом“, която ще има за цел да продължи идеята за пропагандиране 

дейността на студентските организации и ще допринесе за модернизацията 

на имиджа на НСД. Брошурата ще бъде отпечатана за честването на 85-та 

годишнина от създаването на Студентския дом на 30 май. В преамбюла на 

брошурата, ще се представи кратък исторически преглед от зараждането на 

идеята за изграждането от студентски дом до настоящия момент.   

За целта, всяка студентска организация, поддържаща академичен 

център/кабинет в НСД, трябва да  изготви писмена информация - 

представяне на организацията си, с обем до две страници А4, във формат 

Word, така също да предостави и по две снимки с висока разделителна 
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способност. Взе се решение материалите да се представят до средата месец 

февруари - 16.02.2018 г.   

 Постъпи предложение, материалите, които ще се изготвят за 

брошурата да бъдат качени като PDF файл на сайта. Предложението се 

подкрепи от всички присъстващи. 

През 2018 година Академичния хор, който е създаден още през 1933 

г. и е започнал репетиции в още недовършената сграда  на Студентския 

дом, ще чества своята 85 годишнина. Студентското общество за 

компютърно изкуство също ще чества 30 годишнина на провеждания от 

тях международен фестивал „Компютърно Пространство“ -   фестивал за 

компютърни изкуства, който е едно от най-големите и значими събития за 

компютърни изкуства в Югоизточна Европа. 

 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

 

      Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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