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                                        П Р О Т О К О Л  

 

 

Днес, 19.01.2017 г. от 17.00 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: 

Велко Иванов 

Елена Бакова 

Николай Нанков 

Найден Рашков 

Кристиян Калчев 

Мариян Ников  

Радослав Давидов 

Дарена Попова 

 

Отсъстващи по уважителни причини: Яна Вангелова, Пенчо Гуджеров, 

Светослав Димов, Диана Василева, Константин Илиев. 

 

Дневен ред: 

    1.Текущи въпроси от дейността на Националния студентски дом. 

    2.Разни. 
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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, че в началото 

на месеца е внесен в деловодството на Министерство на образованието и 

науката (МОН) годишният доклад за състоянието и дейността на  

Националния студентски дом (НСД) за 2016 г. и националните 

студентските организации в него.  

Г-н Иванов, уведоми присъстващите, че в годишния доклад до 

министъра на образованието и науката, в раздел Предложения до 

министъра и тази година, е формулирал четири предложения за решения, 

които са от компетенциите на министъра на образованието и науката. 

Първо предложение -от началото на 2017 г. НСД да бъде включен в 

постоянния списък с обекти на МОН, за които се планират ремонтни 

дейности;  

- през тази година от държавния бюджет да се предоставят 

еднократно целеви средства за авариен ремонт на покрива на сградата;  

- считано от 2017 г. да се планира и предоставя на НСД редовно 

ежегодна субсидия от държавния бюджет за най-неотложните текущи 

ремонти по сградата;  

- да се възложи на дирекция „Държавна собственост и обществени 

поръчки“ да извърши експертна оценка и да направи количествено-

стойностна сметка за работите по възстановяване на изгорялата част от 

сградата на НСД (малка и голяма театрална сцена). 

Г-н Иванов, уведоми присъстващите, че въпреки предприетите 

стъпки от страна на ръководството на НСД, за финансиране на ремонт на 

покрива на сградата, през почти трите години от неговото ръководство и 

поставянето на проблема в годишните доклада от 2014 г. и до момента 

няма отпуснати средства от МОН. 

По предложението в доклада, за възстановяването на голяма и малка 

театрална сцена, г-н Иванов информира присъстващите на заседанието, че 

са предприети мерки от ръководството на НСД, със съдействието на 

ръководството на Националното представителство на студентските съвети 

(НПСС), които са ангажирали факултета по Архитектура и строителство за 
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изработването на идеен проект, който да се внесе в МОН. Макар, че 

действия по възстановяването на изгорялата част на сградата на НСД ще 

продължи няколко години, представянето на идеен проект ще е основата 

му. 

Второ предложение - да бъде разрешено за 2017 г. еднократно 

закупуване чрез субсидия от държавния бюджет на дълготрайни 

материални активи (в т.ч. два сървъра) за локална компютърна мрежа на 

НСД и за поддържане на Национален студентски интернет портал, 

респективно да бъде включена институцията и в съответния списък и 

лимит на МОН. 

Г-н Иванов, отбеляза че във връзка с развитието на дейността  на 

НСД за тази година е необходимо да бъде разрешено 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, както и да бъдат 

отпуснати еднократно от държавния бюджет необходимите финансови 

средства. НСД няма локална компютърна мрежата, 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. 

Третото предложение - да се запази числеността на персонала на 

НСД, като считано от 2017 г. чрез субсидия от държавния бюджет и 

повишаване на лимита средната заплата на институцията да се изравни с 

обявената от НСИ средна заплата за сектор „Държавно управление“; 

 - да се отпусне ежегодна субсидия от държавния бюджет и лимит за 

наемане при необходимост по граждански договори на допълнителни 

специалисти в НСД: юрист, инженер по ВиК инсталации, инженер по ел. 

инсталации и експерт по локални компютърни мрежи; 

 - да се уреди нормативно възможността за отпускане от МОН за 

сметка на бюджета на оборотни средства за второстепенните 

разпоредители с бюджет, при условие че кандидатстват и участват в 

проекти по съществуващите европейски програми. 

Четвърто предложение - да се разработи съвместно с националните 

студентски организации и да се представи за утвърждаване актуализиран 
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проект на „Правилник за устройството и дейността на НСД“, 

регламентиращ новите реалности в развитието и демократизацията на 

управлението на институцията. 

С тези предложения, г-н Иванов, посочва ясно проблемите в НСД, 

чието решение е в ръцете на министъра и решаването им ще спомогне за 

подобряване работата и активното провеждане на държавната политика в 

полза на студентите в извънучебно време, чрез подпомагане на дейността 

им на национално равнище. В устройствения правилник - НСД е 

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на 

образованието – но на практика дома се самоиздържа от собствени 

приходи от отдаване под наем на обособени части от сградата, т.е. е на 

основата на самофинансиране и не получава субсидия от държавния 

бюджет. Това води до невъзможност да се генерират достатъчно приходи 

необходими за финансиране на дейности в полза на студентите. 

Устройствен правилник на НСД, е не балансиран и не отговарящ на новите 

реалности. Съветът и Експертната комисия на НСД имат консултативен 

характер и нямат реални функции. Всички решенията са в правомощията 

на директора. 

По втора точка от дневния ред, присъстващите бяха информирани за 

предприетите мерките и действията за осигуряване на нормалната работа 

на НСД при зимни условия. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

 

      Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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