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                                          П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 23.03.2017 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: 

Яна Вангелова 

Велко Иванов 

Елена Бакова 

Кристиян Калчев 

Георги Гълъбов 

Пенчо Гуджеров  

Константин Илиев 

Сергей Модев 

Росен Петков 

Отсъстващи по уважителни причини: Светослав Димов, Найден Рашков, 

Николай Нанков, Диана Василева, Радослав Давидов. 

 

Дневен ред: 

    1.Обсъждане на текущи въпроси от дейността на Националния 

студентски дом. 
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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, запозна присъстващите на заседанието с новия бюджет на 

НСД за 2017 г., получен с писмо от главния секретар на Министерство на 

образованието и науката (МОН). По новия бюджет, г-н Иванов изрази 

своите същностни възражения към показателите заложени в бюджета и 

към самата бюджетна философия. По тази причина е внесено писмо до 

министъра, с молба за преразглеждане и съответно коригиране на бюджета 

на НСД за 2017 г. В  писмото изразява мнението си, че в новия бюджет има 

заложени неизпълними собствени  приходи и доходи от собственост, в 

размер на 267 хиляди лева. Тази сума не е основана нито на действащите 

договори, нито отговаря на плановите разчети.  В годишния доклад на 

НСД за 2016 г., г-н Иванов изрично посочва, че НСД има увеличение на 

собствени приходи, получавани от наеми на обособени части от сградата, 

през годините от както ръководи институцията, както следва - през 2014 г. 

са отчетени приходи за 231 хил. лева, през 2015 г. приходите са вече 248 

хил. лева, а през 2016 г. собствените приходи са увеличени още и 

достигнаха 255 хил. лева, но това е максимума. Същевременно отбелязва, 

че за 2017 г. и за бъдещите периоди не може повече да се очаква подобно 

ежегодно увеличение на собствените приходи, тъй като в сградата вече е 

достигната максималната натовареност на отдаваните под наем площи. За 

отдаване на други площи под наем няма получено разрешение от МОН. 

Тези цифри доказват успешната и ефективна работа на администрацията 

на НСД за подобряване на събираемостта и на приходите в държавния 

бюджет. 

   Бюджетите на НСД, както за 2015 г., 2016 г., така и за 2017 г. не са 

планирани от МОН съобразено с резултатите от изминалите периоди, т.е. 

на основата на фактите от действителността. Това налага всяка година да 

се предлага корекция на бюджета на институцията и съобразяваното му с 

цифрите на реалните постъпления.  

Друг въпрос, който беше разгледан на заседанието, е неотложния 

ремонт на покривната конструкция на НСД и помещенията на IV и V етаж, 

които са засегнати от течовете от покрива. Г-н Иванов отново припомни, 

че НСД работи 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 
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за да генерира достатъчно приходи необходими както за финансиране на 

дейности в полза на студентите така и за покриване на най-неотложните 

разходи за аварийни ремонти и поддръжка по сградата. Без субсидия от 

държавния бюджет е невъзможно да се извърши такъв ремонт. Той 

информира присъстващите, че предишния ден е извършена инспекция за 

установяване  състоянието на сградата от представители на дирекция 

„Държавна собственост и обществени поръчки“ на МОН. 

Във връзка с неотложността на ремонта на покривната конструкция, 

Съветът и Експертната комисия на НСД, взеха решение да се  потърси 

методическа помощ от бивши студентски активисти – архитекти, 

инженери и икономисти,  при доброволен труд от тяхна страна, относно 

съставянето на програма за аварийните ремонти и подготовка на 

официално предложение до МОН за тяхното извършване. Обърнаха се към 

председателите на националните студентски организации, поддържащи 

центрове в сградата, с молба в еднодневен срок да съдействат за 

изготвянето на актуализирана количествено-стойностна сметка, съобразена 

с указанията и изискванията  от дирекция „Държавна собственост и 

обществени поръчки“ на МОН за авариен ремонт на сградата, както 

ремонт на покривната конструкция, така и за възстановяването в 

пълноценен вид на тавани и стени на помещения на IV и V етаж, сериозно 

пострадали от течове. Представената актуализираната  количествено-

стойностна сметка да бъде внесена в най-кратък срок в МОН, за да се 

направи включване на НСД в инвестиционната програма за капиталови 

разходи за 2017 г. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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