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                                  П Р О Т О К О Л  

 

 

Днес, 25.05.2017 г. (четвъртък) 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 

Росен Петков 

Кристиян Калчев 

Георги Гълъбов 

Сергей Модев 

Светослав Димов 

Яна Вангелова 

Отсъстващи по уважителни причини: Мариан Наков, Пенчо Гуджеров, 

Диана Василева, Константин Илиев, Радослав Давидов. 
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Дневен ред: 

    1.Обсъждане на 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. 

По първа точка от дневния ред г-н Иванов информира членовете на 

Съвета и Експертната комисия, че успешно стартира на 09.05.2017 г. 

ремонта на покривната конструкция и терасата на петия етаж откъм пл. 

„Народно събрание“, за които бяха отпуснати средства от Министерството 

на образованието и науката (МОН) след продължителни усилията от 

страна на ръководството на НСД. Срокът за извършване на тези ремонтни 

дейности е 60 дни, но е възможно забавяне, поради продължителния 

период на дъждовни дни, макар че строителите  полагат усилия да 

компенсират забавянето. Успоредно с ремонта на покрива, се ремонтират и 

стаите, които са на петия етаж и са пострадали от многогодишните течове 

от покрива и са в много лошо състояние.  Извършва се полагане на нови 

плочки и изолация на терасата на петия етаж, също така се ремонтира и 

зала 507 – покрив, таван, стени. По искане на МОН и по Закона за 

обществените поръчки, бе наета фирма за  независим инвеститорски 

контрол, който съблюдава за сертификатите на полаганите материали и 

качеството на изпълнение на ремонтните дейности от строителната фирма  

изпълнител. 

Г-н Иванов, информира присъстващите, че през месец юни ще се 

извърши саниране на стените откъм ул. “Аксаков“ на петия етаж и от 

западната страна на сградата на ниво трети, четвърти и пети етаж със 

собствени средства, тъй като там стените са на тухла без никаква замазка и   

с времето са започнали да се рушат. Със собствени средства също ще се 

подменят всички спирателни кранове на радиаторите в сградата, с което  се 

цели рентабилната консумация на топлоенергия и съответно реализиране 

на икономии. 

 През месец август ще се извърши и цялостен ремонт и на зала 304, 

която също е в много лошо състояние. Наложително е, да се укрепят 
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рушащите се стени и да се отстранят течовете, ще се направи външна 

изолация на стените, ще се подмени и укрепи подовата настилка, ще се 

постави LED осветление в залата. На този етап се извършва разчистване на 

старите и изгнили гардероби в залата, за да се подготви за измазване и 

изолация на стените от вътрешната страна. 

Г-н Иванов, информира присъстващите на заседанието, че все още няма 

отговор от страна на Министерство на образованието и науката (МОН) по 

внесеното писмо до министъра, с молба за преразглеждане и съответно 

коригиране на бюджета на НСД за 2017 г., към който има същностни 

възражения - към показателите заложени в бюджета и към самата 

бюджетна философия. 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, но 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.  

 

Всички присъстващи единодушно подкрепиха инициативите на 

ръководството на НСД. 

 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

      Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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