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ПРОТОКОЛ
Днес, 29.03.2018 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:
Яна Вангелова
Мариан Ников
Кристиян Калчев
Георги Гълъбов
Ивана Тонкова
Линх Нгуен
Екатерина Попова
Анатоли Петров
Даниела Иванова
Росен Петков
Дарена Попова
Велко Иванов
Петя Божиловa

Отсъстващи: Мария Великова, Константин Илиев, Светослав Димов.
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Дневен ред:
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
Съвета и Експертната комисия, че се пристъпва към изготвяне
Програмата за честване на 30 май на 85-та годишнина от създаването
Студентския дом. За целта всички творчески организации трябва
представят в най-кратък срок /до 20 април/, информация
наименованията на техните изпълнения, кой ги изпълнява /коя
творческата формация/.

на
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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“,
който е направил заявка за още едно изпълнение от фолклорната формация
към хора. И трите художествено-творчески студентски организации Академичния хор, Театър-студия „Студентина и Академичният фолклорен
ансамбъл ще трябва да представят своите изпълнения в рамките на 6 до 8
минути. Кратката програма ще бъде изпълнена в зала 304 на третия етаж.
Г-н Иванов предложи да бъдат по две изпълнения на колектив. Помоли да
се уточни бройката на изпълнителите, кои ще бъдат изпълненията и да се
предостави информацията на Росица Пенева, за да залегне в програмата.
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.
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Информира присъстващите, че до десетина дни ще бъде готова
брошурата под наслов „Ние сме студентски дом“, която ще има за цел да
продължи идеята за пропагандиране дейността на студентските
организации и ще допринесе за модернизацията на имиджа на НСД , която
ще се издаде по случай юбилея. Тя ще бъде разпространена за мнения,
препоръки и одобрение от студентските 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.
Г-н Иванов направи предложение на 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.
Също така направи предложение, заедно с представянето на брошурата
за юбилея „Ние сме студентски дом“, студентските организации да
представят и свои брошури, с които да представят дейността си. Във
връзка с това, Яна Вангелова, председателя на Националното
представителство на студентските съвети /НПСС/, направи предложение
да се закупи стойка на която да се изложат материалите. Г-н Иванов
отбеляза, че НСД има стойка, и за целта ще бъде извадена от склада.
Информира, че ще се изпратят покани до всички членовете на
Инициативния комитет за честване на 85 годишнината от създаването на
Студентски дом, до министъра на образованието и науката. Ще бъдат
поканени и официални гости – обществени личности, депутати, така също
дългогодишни, изявени представители на студентските организации.
По втора точка от дневния ред, постъпи питане от представител на
Академичния фолклорен ансамбъл Даниела Иванова, има ли възможност
за финансова подкрепа за провеждането на творческия лагер и изяви на
АФА в началото на април. Г-н Иванов отговори, че такава възможност има
и че трябва да подготвят писмено искане, което да се заведе с входящ
номер в деловодството. Напомни, че трябва фактурата да се пусне на името
на НСД и да се запише точно за какво се разходват парите, също че по
банков път ще се преведат парите.
3

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ
София 1000, пл. “Народно събрание” № 10, тел. 02/ 987 22 86
www.studenthouse.bg, email: director@studenthouse.bg

Яна Вангелова от името на НПСС, направи запитване към всички
участници в заседанието, дали са запознати с Идейния проект на НПСС за
възстановяване на театралната зала на територията на НСД. На
запитването беше отговорено положително, а г- н Иванов, отговори, че все
още са изложени паната с архитектурния план в зала Галерия и ще останат
и по време на юбилейното честване, за да се популяризира идеята за
възстановяване на театралната сцена.
Г-ца Вангелова, поясни, че вече е изготвено и остойностяване, от
ангажираните по изготвянето на идейния проект студенти от факултета по
архитектура и строителство – на стойност 2.5 млн. лева. Информира, че
има намерение да проведе индивидуални срещи с председателите на
студентските организации за търсене на подкрепа и защита на идейния
проект, изготвен по инициатива на НПСС. Декларацията, която подготвят
и с която ще се обърнат към държавните институции за финансова помощ
за възстановяването на театралната сцена е добре да бъде подкрепена от
всички студентски организации. Предлага, председателите на всички
студентските организации да изготвят подкрепителни писма към тяхната
декларация.
Думата бе взета от г-н Иванов, който отбеляза, че е информирал още на
предишното заседание на 21 февруари, че на 10 февруари 2018 г. е
получено писмо с инвестиционно намерение за възстановяване на
театралната зала на НСД, което писмо е докладвано на министъра на
образованието и науката – изпратено с придружително писмо в МОН. До
момента няма получен на това докладване от министъра или от други
длъжностни лица от МОН.
Г-н Иванов, разясни, че два са подходите за възстановяването на
разрушената театрална зала на територията на НСД:
Първият подход, е чрез държавния бюджет да се предвидят
необходимите средства от 2.5 млн. лева и отпуснат за възстановяването на
театралната сцена. Това обаче е въпрос на политическо решение, което
трябва да се вземе от министъра или от държавното ръководство по
предложение на министъра.
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Вторият подход, е по реда на Закона за държавната собственост да се
отдаде под наем и след изтичането на наемния срок да остане
възстановената сцена за обществена полза.
Г-ца Вангелова, декларира, че за НПСС съществува само един вариант
и това е, държавата да се погрижи за ремонта и това да остане за ползване
от всички студенти. Тя представи идея за декларация по въпроса.
Г-н Иванов направи предложение по подготвяната декларация - да бъде
обща декларация от студентските организации, в която да се изложат само
фактите и на тяхно основание да се настоява за държавна подкрепа с
искане за 2.5 млн. лева еднократно държавно финансиране за
възстановяването на театралната сцена.
Ивана Тонкова, представител на АИЕСЕК – България, изказа своето
мнение, че според нея отделни писма от студентските организации, с
подкрепа на идейния проект за възстановяване на театралната сцена на
НСД, ще имат по-голяма тежест.
По въпроса за искането за финансова подкрепа от страна на държавата,
се изказа Росен Петков, председател на СОКИ, и изказа мнението, че
искането за финансова помощ трябва да се ограничи до площта на
неизползваемата част на НСД, а не за цялостен ремонт на сградата.
Изказа се Мариян Ников, администратор на НПСС, по негово мнение
подкрепителните писма ще имат по-голяма тежест, отколкото една обща
декларация с десет подписа.
В края на заседанието представителите на НПСС, изразиха своето
желание да получат копие от инвестиционния проект на фирмата, подала
писмено своето предложение. Г-н Иванов, отговори, че няма никакъв
проблем да им предостави копие от исканото предложение, включително
ще им предостави и копие от своето придружително писмо, което е
изпратил на министъра на образованието и науката.
С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше
закрито.
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Председател: ………………………..
(Н. Иванов-директор на НСД)

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