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ПРОТОКОЛ

Днес, 26.04.2018 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:
Иво Финков
Мариан Ников
Кристиян Калчев
Георги Гълъбов
Линх Нгуен
Даниела Иванова
Велко Иванов
Отсъстващи: Яна Вангелова, Дарена Попова, Мария Великова, Ясенка
Дамянова, Константин Илиев, Светослав Димов, Екатерина Попова.
Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с един час и се
проведе от 18.30 часа, по реда на чл. 5, ал. 9 от Вътрешните правила за
конституиране и работа на помощните органи (съвет и експертна комисия)
на Националния студентски дом.

Дневен ред:
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1. Обсъждане хода на подготовката за честване на 85-та годишнина
от създаването на НСД.
2. Разни.
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, се обсъди въпроса за предвидените
изявите на 30 май – Празника на Студентския дом, на който тази година ще
чества 85-та годишнина от създаването му.
Г-н Иванов информира присъстващите на заседанието членове на
Съвета и Експертната комисия, че Програмата за честване на 30 май на 85та годишнина от създаването на Студентския дом, е изготвена и раздаде на
присъстващите по един екземпляр. В нея са уточнени изявите на всички
творчески организации, информация за наименованията на техните
изпълнения, коя е творческата формация.
В програмата е предвидено, честването да започне в 18.30 часа с кратка
реч от директора на НСД, след него по традиция ще бъде изпълнението на
студентския химн Gaudeamus igitur от академичния хор „Ангел Манолов“.
Хорът ще изпълни още три песни. Театър-студия „Студентина“ ще се
изяви с танцово-музикално представление „Ярък шепот“, а Академичният
фолклорен ансамбъл ще се представи с два танца – шопски и северняшки,
с които ще завърши художествената програма.
След приключване на кратката програма, всички гости,
ръководствата и постоянните сътрудници
на всички национални
студентски организации, развиващи дейности на територията на НСД и
всички участници в програмата се канят на традиционния коктейл в зала
"Галерия" от 19.00 часа, даван от директора на НСД по случай празника.
Постъпи запитване от зам. председателя на Националното
представителство на студентските съвети (НПСС) – Иво Финков, каква е
бройката на поканените на празника и каква ще е сумата, която ще се
заплати от НСД.
Г-н Иванов, запозна присъстващите със списъка на поканените, а
именно: членовете на Инициативния комитет, министъра на образованието
и науката, главния секретар на МОН, ресорния зам. Министър, директора
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на дирекция „Висше образование“, председателя на комисията по
образование в Народното Събрание, осем депутата от настоящия
парламент, също така членовете на Управителните съвети на студентските
организации, които поддържат центрове и кабинети в НСД. По втората
част на въпроса, за цената на цялото мероприятие, обясни че всичко ще
излезе между 5-6 хиляди лева. На коментара, че сумата твърде скромна за
това голямо мероприятие, г-н Иванов отговори, че това са възможностите
на институцията, която е на самоиздръжка.
Информира присъстващите, че рекламните материали като
брошурата, тениски, шапки, ключодържатели, чадъри са готови и са
предвидени за всички гости и управителните съвети на студентските
организации.
Информира, че брошурата под наслов „Ние сме студентски дом“,
която има за цел да продължи идеята за пропагандиране дейността на
студентските организации и ще допринесе за модернизацията на имиджа
на НСД , вече е качена на сайта и всички могат да я разгледат.
В изготвената брошура за първи път се представя в цялост историята на
НСД, заедно със студентските организации, които функционират в НСД,
популяризира се тяхната дейност, така също и публичните услуги, които
организациите предлагат безвъзмездно на студентите. Най-старата
организация Академичния хор, е създаден през 1933 год. Членовете му са
участвали със своя доброволен труд в строежа на сградата на студентския
дом и хора също ще чества своята 85-та годишнина. Академичния хор, е
сред десетте най-добри хора в света. Друга емблематична организация е
Академичния фолклорен ансамбъл, който е създаден през 1957 г. и през
миналата година чества своята 60 годишнина. НЕЕК ЮНЕСКО е създаден
през 1977 г., а Театър-студио „Студентина“ е създадено през 1992 г. Това
са най-старите студентски организации.
Информира присъстващите на заседанието, че на празника, ще бъде
осигурено видео заснемане, което ще бъде качено на сайта на НСД, както и
направата на много снимки. Има потвърждение за медийно отразяване на
събитието от телевизиите БТВ, НОВА телевизия и телевизия България Оn
Air. Г-н Иванов се ангажира се да изготви писма до Българската
национална телевизия и Българското национално радио с покана към тях
да станат официални медийни партньори на НСД.
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Г-н Иванов отново отправи предложение към студентските
организации, при тяхно желание и възможност да съдействат при
медийното отразяване на юбилея, като поканя по тяхно усмотрение медии
пред които да дадат интервюта председателите на студентските
организации, за да се популяризира тяхната дейност сред студентите.
Информира, че поканите са готови и ще се изпратят до всички
членовете на Инициативния комитет за честване на 85 годишнината от
създаването на Студентски дом, до министъра на образованието и науката,
главния секретар, директора на дирекция „Висше образование“ на МОН,
обществени личности, депутати, така също дългогодишни, изявени
представители на студентските организации.
По втора точка от дневния ред, постъпи питане от Мариян Никовадминистратор на НПСС, за предназначението на помещенията на петия
етаж на НСД, откъм ул. „Аксаков“, които са дадени под наем.
Г-н Иванов, даде пояснение, че помещенията на петия етаж са с
предназначение за заседателни зали и организирането на студентски
хостел. Наемателя по договореност се ангажира, студентските организации
в НСД да бъдат с преференциални услуги и цени /10% по-ниски/ в хостела
при настаняването на студенти при провеждане на мероприятия от техните
организации. Друга много важна придобивка за НСД, ще бъде
изграждането на асансьор за сметка на наемателя, които след изтичането
на договора ще остане за ползване от НСД. С това се покриват
изискванията за достъп в сградата от студенти с увреждания.
Мариян Ников направи питане, имал ли е посещение г-н Иванов от
други младежки организации с искане за настаняване в сградата на НСД и
по-конкретно от Националния младежки форум (НМФ).
Г-н Иванов запозна присъстващите, че е имал посещение от
председателя на НМФ, но не с искане за настаняване в сградата на НСД, а
за обсъждане и даване на препоръки от него на предложенията от страна
на НМФ за промени в Закона за младежта, които те смятат да направят,
тъй като в действащия в момента закон има много дефекти. Г-н Иванов,
уточни, че в сградата, наличните помещения за офиси са запълнени от
студентските организации и от администрацията на НСД и свободни
помещения няма.
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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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