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                              П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 27.10.2016 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 

Найден Рашков 

Мариян Ников 

Яна Вангелова 

Ясенка Дамянова 

Ивайло Димитров 

Саша Кръстарска 

Иван Тодоров 

Славея Йорданова 

Отсъстващи по уважителни причини: Ангел Георгиев, Цветан Спасов, 

Росен Петков, Светослав Димов, Йонка Стефанова, Виктор Теофилов, 

Кристиян Калчев, Георги Гълъбов. 

 

Дневен ред: 

1. Обсъждане на препоръките, направени от одита през месец 

май 2016 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. 

Г-н Иванов, информира присъстващите на заседанието, за  

проведения одит от дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на 

образованието и науката през месеците април-май 2016 г. и за направените 

препоръки в доклада. Отбеляза, че в доклада няма забележки по отношение 

на финансовото управление и контрол и законовата част. Информира 

присъстващите на заседанието, че на администрацията на НСД през тази 

година и бяха направени 3 одита – един вътрешен от МОН и два външни 

от италианската организация RINA, одитираща и сертифицираща 

институция. Националният студентски дом (НСД) успешно приключи 

тримесечния тестов период и външния одит относно внедряването на 

Система за управление на качеството (СУК) по европейския стандарт EN 

ISO 9008:2015.  СУК надгражда съществуващата система за финансово 

управление и контрол и гарантира високо качество на предлаганите 

публични услуги. 

 Отбеляза, че НСД е първата държавна институция, която е 

сертифицирана по новата версия на стандарта от 2015 г., въведена в 

България на 25.09.2015 г. С това се създават твърди и ясни предпоставки за 

ликвидиране на всякакви бъдещи външни посегателства върху сградата и 

статута на институцията, работеща в полза на студентите.  

Препоръки от вътрешния одит са направени по отношение 

вътрешната нормативна уредба в две направления: за представителите на 

комисиите и по организацията и провеждането на конкурси за ползване на 

площи/помещения в сградата на НСД от организации с нестопанска цел - 

конкретно във Вътрешните правила за условията и реда за ползване от 

организации с нестопанска цел на помещения и площи в НСД. Отпада 

възможността за провеждане на вътрешен конкурс,  регламентирана в 

чл.10, ал. 1, т. 1. По препоръки са предприети мерки и са отстранени  

всички предпоставките за непрозрачност, конфликт на интереси и статукво 

във вътрешните правила. 

Възражения по предприетите действия от ръководството на НСД за 

изпълнение на препоръките на одита не бяха направени. 

По втора точка от дневния ред, г-н Иванов запозна присъстващите с 

предприетите мерки за подобряване състоянието на сградата на НСД.  
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1. Предприе се разчистване на мазето на НСД, с цел осигуряване на 

нормален достъп до главно електрическо табло, главния водомер и 

абонатната станция за топло  захранване на сградата -  извозване на 

строителните отпадъци от мазето и застилане с баластра.  

2. Направена беше подмяна на цялата хоризонтална водопроводна 

инсталация в мазето на НСД от водомера до вертикалния щранг, с тази 

подмяна се премахна проблема с течовете от спукани тръби и високите 

сметки за консумираната вода. Поставена беше изолация на същата.  

3. Направи се подмяна и узаконяване на главното електрическо табло  

на сградата.    

4. До няколко дни ще се монтира и велосипедна стоика пред сградата 

на НСД. 

5.Извърши си разчистване на под покривните пространства на 

сградата в подготовка на предстоящия ремонт на покрива. Но основния 

ремонт на покрива не е решен, до момента не са отпуснати одобрените 

средства от МОН за авариен ремонт на покривната конструкция.  

6. Със собствени средства беше извършено подмазване на терасата 

на петия етаж, за да се отстрани теча в офисите на IVетаж. 

Разрешаването на въпроса с ремонтирането на малката и голямата 

театрални зали, не може да бъде решен от ръководството на НСД. Поради 

модела на финансиране на НСД, който не позволява да се извършват 

големи ремонти. Не е възможно и кандидатстване по програми, тъй като 

НСД няма необходимия административен капацитет, необходимите 

собствени средства, а също и оборотни средства.  НСД е второстепенен 

разпоредител с бюджет, като работи на самоиздръжка от собствени 

приходи. Системата СЕБРА за финансиране в администрацията, е много 

тромава.  

През последните две години и в текущата 2016 г., екипът успя да 

постигне изпълнение на заложените от МОН показатели за приходите в 

бюджета, което гарантира успешната поддръжка на сградата и изпълнение 

на дейностите в полза на българските студенти, но те не са достатъчни. 

Необходима е постоянна субсидия от страна на държавния бюджет за 

капиталови разходи, с помощта на която да се извършат в близките години 

най-неотложните ремонти. 
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  Председателя на НПСС, Яна Вангелова, изказа увереност, че ще се 

промени политиката към НСД, от страна на МОН през следващата година. 

На въпрос, от страна на председателя на АИЕСЕК, Найден Рашков, 

какви са опциите за финансиране на някои ремонти от страна на бизнеса и 

физически лица, чрез дарения, г-н Иванов отговори, че ръководството на 

НСД, е отворено за разговори по въпроса за дарения и разчита на 

съдействието на студентските организации в това отношение, но че е по-

добре даренията да се използват за проекти на студентските организации. 

Друг въпрос, който беше разгледан, е наближаващият студентски 

празник - 8 декември. За отбелязване на празника, г-н Иванов, предложи, 

студентските организации да организират и изнесат кратка програма във 

фоайето на третия етаж, преди коктейла, който ще се организира 

ръководството на НСД в зала „Галерия“. С програмата на празника се 

ангажираха АФА, АХ „Ангел Манолов“ и Театър-студия „,“. 

В края на заседанието, г-н Иванов помоли, да се спази срока 

/10.11.2016 г./, за подаване на мотивираните предложения на 

упълномощени от студентските организации представители, за членове на 

Съвета и Експертната комисия, придружени от съвсем кратка кадрова 

справка. 

С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше 

закрито. 

 

 

      Председател: ……………………….. 

                  (Н. Иванов-директор на НСД) 

 

Протоколчик: ……………………….. 

                       (Росица Пенева) 
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