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ПРОТОКОЛ
Днес, 24.11.2016 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
Николай Нанков
Диана Василева
Яна Вангелова
Кристиян Калчев
Иван Тодоров
Росен Петков
Светослав Димов
Георги Гълъбов

Отсъстващи по уважителни причини: Ангел Георгиев, Цветан Спасов,
Найден Рашков, Йонка Стефанова, Виктор Теофилов.

Дневен ред:
1. Подготовка на отчетните доклади за 2016 г. и предложения за
работната програма на НСД за 2017 г..
2. Текущи въпроси и 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.
По първа точка от дневния ред, г-н Иванов, информира
присъстващите на заседанието, че предстои работа по годишния отчет за
дейността на НСД и националните студентските организации в него. За
целта, е необходимо представянето на кратки отчети от студентските
организации и техните центрове за изтичащата 2016 г. Обясни, че иска
кратки отчети, качествени и добре подредени материали с обем не поголям от страница, страница и половина А4, тъй като те са неразделна част
от годишния доклад и при 10 организации, обема на доклада става много
голям.
По отношение на предложенията, които трябва да залегнат в
годишната програма на НСД за 2017 г., г-н Иванов уточни, че иска да се
направи по едно предложение за мероприятие от организация, което ще е в
сътрудничество с НСД и ще бъде включено в работната програма. И отчета
и предложението за програмата на НСД, да бъдат изпратени на отделни
файлове по електронната поща на e-mail на Росица Пенева. Срокът за
изпращане на файловете да бъде в периода между 15-20 декември.
Г-н Иванов, уведоми присъстващите, че въпреки предприетите
стъпки от страна на ръководството на НСД, за финансирането на ремонта
на покрива на сградата и до момента няма отпуснати средства от МОН.
Заяви, че в годишния доклад до министъра на образованието и науката, в
раздел Предложения до министъра и тази година ще представи на
вниманието му въпроса за финансиране на студентския дом от държавния
бюджет - за ремонт на покрива; за ремонт на голямата и малка сцена;
финансирането на НСД със средства, които да бъдат оборотни и наличието
им ще даде възможност за кандидатстване по програмата.
Председателя на Експертната комисия - г-н Светослав Димов, изказа
становище на комисията по спазването на договорите за съвместна
дейност, между НСД и национално представените студентски
организации, които поддържат академични центрове/кабинети през
отчетната 2016 г. Съобразно с договорите за съвместна дейност,
експертната комисия е осъществявала текущ мониторинг на
центровете/кабинетите, включващ контрол по спазване на работното
време, обезпечаването на дейността с необходимия персонал, техника и
обзавеждане. Извършван е контрол по спазване на дисциплината,
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вътрешния ред и хигиената както в помещенията на центровете, така и из
цялата сграда на НСД.
Констатирани са дребни пропуски и недостатъци, свързани със
закъснения на отделни сътрудници и непълно спазване на работното
време. Експертната комисия е направила четири препоръки за подобряване
на работата и по-добрата организация на центровете, които в общ порядък
са изпълнени.
Общото мнение на Експертната комисия е, че договорите за
съвместна дейност се изпълняват успешно, с което се повишава работата
на центровете, повишава се посещаемостта на студентите на тяхната
дейност.
Предложи, това становище да се приеме като официално становище
в годишния доклад на НСД за 2016 година, който ще бъде представен на
министъра на образованието и науката.
По втора точка от дневния ред, г-н Иванов запозна присъстващите
с направената организация за честването на 8 декември, празника на Св.
Климент Охридски, който от 1916 г. се чества като празник и на
българските студенти.
Кратка програма ще бъде изнесена от 18.00 часа, във фоайето на
третия етаж с участието на АХ „Ангел Манолов“, Академичния фолклорен
ансамбъл и Театър-студия „Студентина “. След програмата, в зала
„Галерия“, на организирания коктейл са поканени служителите на НСД и
всички участници в програмата. Добре дошли на коктейла са и членовете
на Съвета и на Експертната комисия на НСД, както и ръководствата и
постоянните сътрудници на всички национални студентски организации,
развиващи дейности на територията на НСД.
В края на заседанието, г-н Иванов помоли, да се спази срока
/16.12.2016 г./, за подаване на отчетите и предложенията за програмата на
НСД.
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С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше
закрито.

Председател: ………………………..
(Н. Иванов-директор на НСД)
Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)
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