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ПРОТОКОЛ

Днес, 27.09.2017 г. (сряда) 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
Мариан Наков
Яна Вангелова
Иван Тодоров
Кристиян Калчев
Георги Гълъбов
Ивана Тонкова
Сергей Модев
Росен Петков
Величка Карауланова

Отсъстващи по уважителни причини: Пенчо Гуджеров, Диана Василева,
Радослав Давидов, Светослав Димов, Найден Рашков Николай Нанков,
Линх Нгуен, Константин Илиев, Елена Бакова.
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Дневен ред:
1. Отчет за завършените ремонти в сградата на НСД, извършени в
периода май - септември 2017г.
2. Отчет за извършената ревизия от Агенция за държавен и
финансов контрол (АДФИ).
3. Обсъждане на предварителната програма за честването на 85-та
годишнина на НСД през месец май 2018 г..
4. Разглеждане на текущи въпроси от дейността на НСД.

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 членове на Съвета и Експертната комисия за завършените
ремонтни дейности в сградата на НСД през периода май – септември 2017
г.
Ремонтът на покрива на сградата откъм ул. Аксаков и откъм площад
Народно събрание, финансиран от Министерство на образованието и
науката (МОН) е приключен.
Приключен е и ремонтът на терасата на V етаж, поставено е подово
отопление, по препоръка на комисия от МОН, с цел да не се задържа
снежна покривка и образуват течове в стаите на IV етаж.
Със собствени средства на НСД бяха извършени редица ремонтни
дейности в сградата:
- Възстановена е зала 507 на V етаж, откъм площад Народно събрание и
е пусната в експлоатация.
- Ремонтирани са стаите, които са на петия етаж и се ползват от
Академичния фолклорен ансамбъл и Академичен хор „Ангел Манолов“.
Поставени са нови дограми, нови тапети, LED осветление, подмени се
покритието на пода с нов балатум.
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- Извършено бе саниране на стените от западната страна на сградата на
ниво трети, четвърти и пети етаж.
- Приключи и ремонта и на зала 304, в която бяха укрепени рушащите
се стени и освежени с латекс, подменена и укрепена бе подовата настилка с
ново дюшеме, постави се LED осветление в залата.
- Изпълнени са всички препоръки направени от инспекторите за
пожарна безопасност. Закупени са необходимите три вида пожарогасители
и подредени в специални шкафове на всеки етаж, извърши се ремонт на
вратите на залите, като се промени посоката на отварянето им.

По втора точка от дневния ред, г-н Иванов информира присъстващите,
за извършената проверка от Агенция за държавна финансова инспекция
(АДФИ) към Министерство на финансите от държавен инспектор
Светлозар Табов от 24.07.2017 г. до 18.09.2017 г. Обект на проверката бяха
документи по проведените процедури, търгове, договорите за наем на
площи в НСД за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2016 г.
Проверката обхвана общо 287 договора, в т. ч. 4 договора, сключени
след провеждането на търгове по Закона за държавната собственост, плюс
283 договора за почасово отдаване под наем на помещения в сградата на
НСД.
В заключителния доклад не се констатират закононарушения.
Проверката не констатира несъбрани приходи от наеми, както и
невъзстановени суми за консумативи.
Г-н Иванов предостави на всички присъстващи на заседанието да се
запознаят със заключителния доклад.
Информира, че е изпратена информация за приключилата проверка и
копие от заключителния доклад на АДФИ до министъра на образованието
и науката.
Г-н Иванов поясни, че внедрената система за качество на управлението,
съответстващо на международния стандарт ISO 9001:2015, не позволява
допускането на грешки. Стандартът надгражда съществуващата система за
финансово управление и контрол в НСД.
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По трета точка от дневния ред се обсъди предстоящото честване на
85-годишнина на НСД. Г-н Иванов запозна присъстващите с формирания
Инициативния комитет, от представители на Европейския и българския
парламент, от средите на политическите сили, представители работещи в
областите на образованието, науката и културата. Всички те са
съпричастни към идеята и утвърждаването на НСД като уникална
институция, чрез която се удовлетворяват образователните, научни и
културни потребности на българските студенти. Инициативния комитет ще
има политическо и PR значение.
Програмата за честване на 85-та годишнина на НСД ще включва изяви
на всички студентски организации в Дните на отворени врати, за да се
популяризира дейността на студентските организации, в периода 8
декември – 30 май.
На 8 декември ще се открие кампанията за честването на юбилея, с
традиционната програма във фоайето на III етаж и коктейл в зала
„Галерия“, на който ще бъдат поканени министъра на образованието и
науката, представители на дирекция „Висше образование“ към МОН,
членовете на Инициативния комитет, изявени дейци, участвали в
дейностите на НСД през годините, представители на студентските
организации, участници в програмата.
В програмата ще залегне кулминацията на честването да бъде на 30 май
2018 г., когато ще се проведе хепънинг на площад „Народно събрание“ и
ще се продължи традицията от 2003 г. Изяви ще имат АФА, АХ „Ангел
Манолов“ и театър-студио „Студентина“. Ще се изградят два щанда с
различни рекламни материали. Ще се подготви и постави транспарант на
фасадата на НСД от зала 507, на прозорците на ниво 0 ще се поставят
постери.
Във връзка с обсъждането на предстоящия юбилей, г-н Кристиян
Калчев, председател на Управителния съвет на Национален научен
експедиционен клуб ЮНЕСКО, предложи своята идея, за изготвяне на
предложение от национално представените студентски организации, за
награждаване с държавно отличие на Националния студентски дом, тъй
като през всичките 85 години на своето съществуване, Студентският дом
работи успешно като уникална българска институция, която способства за
удовлетворяването на образователните, научни и културни потребности на
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студентите чрез дейности, развивани извън територията на университетите
и в извънучебно време.
Предложението беше единодушно прието от присъстващите на
заседанието. Взе се решение за целта да бъде подготвено писмено
предложение от студентските организации.
Постъпи предложение и от Яна Вангелова, председател на
Националното представителство на студентските съвети (НПСС), по време
на целия период на изявите за честване на юбилея да се стартира и
кампанията за представяне и популяризиране на изготвения Идеен проект
за възстановяването на залите в НСД. Предложението беше прието и се взе
решение, чрез рекламни материали да се онагледи изготвения проект.

Членовете на заседанието единодушно приеха, че най-подходящото
време за наситени изяви е февруари-май.

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше закрито.

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

Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)
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