ÏÐÎÒÎÊÎË N 13
îò çàñåäàíèå N 13 íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì
Äíåñ, 20 септември 2001 ã. (четвъртък) îò 16,00 ÷àñà çàïî÷âà
тринадесетото çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì (ÍÑÄ).
Çàñåäàíèåòî çàïî÷âà â ïðèñúñòâèåòî íà Ñëàâè Ïà÷àëîâ è Èâàí Ïåòðîâ ïðåäñòàâèòåëè íà Ïðåäñòàâèòåëñòâî íà ñòóäåíòñêèòå ñúâåòè, Êîíñòàíòèí
Èëèåâ è Ñâåòîñëàâ Äèìîâ - ïðåäñòàâèòåëè íà ñòóäåíòñêè îðãàíèçàöèè,
îñúùåñòâÿâàùè äåéíîñò â îáëàñòòà íà èçêóñòâîòî, êóëòóðàòà,
îáðàçîâàíèåòî è íàóêàòà è Ïëàìåí Äîéíîâ - äèðåêòîð íà Íàöèîíàëåí
ñòóäåíòñêè äîì. Íà çàñåäàíèåòî ïðèñúñòâà Áîðèñëàâà Èâàíîâà ñïåöèàëèñò èíôîðìàöèîííî îáñëóæâàíå â ÍÑÄ è ïðîòîêîë÷èê íà
çàñåäàíèåòî.
Ïëàìåí Äîéíîâ: Îòêðèâàì тринадесетото çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà
ÍÑÄ. Ïðåäëàãàì ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä íà çàñåäàíèåòî:
1. Информация за състоянието и дейността на Национален студентски
дом преди началото на новата академична година.
2. Обсъждане на кореспонденция на Национален студентски дом.
3. Вземане на решения по постъпили предложения в НСД.
4. Разни

Ïëàìåí Äîéíîâ: Èìà ëè äðóãè ïðåäëîæåíèÿ? Êîéòî å ñúãëàñåí ñ
íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà.
“ÇÀ” - 5 ãëàñà
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà
“ÂÚÇÄÚÐÆÀË ÑÅ” - 0 ãëàñà
Äíåâíèÿò ðåä å ïðèåò â ñëåäíèÿ âèä:
1. Информация за състоянието и дейността на Национален студентски
дом преди началото на новата академична година.
2. Обсъждане на кореспонденция на Национален студентски дом.
3. Вземане на решения по постъпили предложения в НСД.
4. Разни
Пламен Дойнов: Първо искам да Ви подаря по един компактдиск на
Академичен хор “Ангел Манолов”, който беше издаден тази година съвместно с
Национален студентски дом. И преминавам към т.1. Както знаете има вече ново
ръководство на МОН. На 19.09.2001 г. бях поканен на среща в МОН от новия
главен секретар на министерството. Срещата не беше персонална, а с всички
директори на звена. Беше поискана информация за структурата на НСД. Утре
трябва да предоставя тази информация. Това съвпада и с т.1 от дневния ред.
На вас повечето неща са ви известни. Искам да спра вниманието ви на
предложения за оптимизиране работата на Национален студентски дом – това е
и част от това, което иска главния секретар на МОН:
1. Все още не е утвърдена програмата на НСД за 2001 г.
2. Бюджета на НСД за 2001 г. получен на 6 юли 2001 г. е нереален – налага се
преразглеждане. Бюджетът, който ни е даден надхвърля с пъти реалния
бюджет на НСД.
3. Съдействие от МОН на равнище министър с Министерство на културата
относно Народен театър за младежта.
4. Молба за държавна субсидия за ремонт на НСД.

Иван Петров: НТМ няма ли да семестят на ул “Дондуков” ?
Пламен Дойнов: На последното заседание на предишния Министерски съвет
беше решено да се ремонтира сградата им. Дали промените ще повлияят на
решението на НЕК да инвестира в сградата им, не зная. Ако има воля в МОН да
се реши въпроса аз имам идеи. Да се оперира с част от площите на НТМ –
например фоайет. Но това може да стане, само ако министрите на МОН и на
Министерство на културата се споразумеят.
Слави Пачалов: По т. 4 – молбата за субсидия мисля, че може да се реши поне
частично. Но трябва да сме конкретни със сума или дейност, която ще се
извършва.
Пламен Дойнов: Мисля да предложа, тъй като ще се ремонтира терасата и
фоайето на НСД, предлагам да се ремонтират инжнерните инсталации - ОВ,
ВиК. Също така и зали за репетиции. Други предложения? Преминаваме
нататък. Т2. Внесена е жалба от ФНСД при нас и в МОН, внесено е становище
на НСД в МОН.
Пламен Дойнов: По т.3. С вх. № 146 от 28.08.2001 г. в НСД постъпи писмо от
управителя на Радио “Скиптър” ООД, г-жа Илиана Беновска, с което тя иска да
сключи договор с НСД и да ползва площта на терасата и принадлежащото към
нея помещение. По този въпрос има становище от адвокат Ивона Йотова,
юридически съветник на НСД. Имате думата.
Слави Пачалов: Предлагам този въпрос да бъде разгледан на следващото
заседание, когато вече ще има нова заповед за членове на НСД.
Пламен Дойнов: Който е съгласен решението да бъде отложено за
следващото заседание, поради открита процедура за промяна на състава на
Съвета, моля да гласува.

“ÇÀ” - 5 ãëàñà
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà
“ÂÚÇÄÚÐÆÀË ÑÅ” - 0 ãëàñà
ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ ïðèåìà äà áúäе
отложено решението за следващото заседание, поради открита процедура за
промяна състава на Съвета на НСД.
Пламен Дойнов: Второто нещо. Водени са разговори със собственика на
италианското кафе до нас. Той има желание да наеме част от фоайето, в
момента ползвано от НТМ. Много е изгодно по принцип. Деликатната ситуация
е с НТМ.
Слави Пачалов: Трябва МОН да разреши ползването на фоайето.
Пламен Дойнов: Става въпрос за принципна нагласа, дали да полагаме
тези усилия да убеждаваме НТМ да отдели част от фоайето си. Склонен съм
сега, когато НТМ е там, но ако той не беше там това е осакатяване на площта.
Всъщност това е проблем.
Слави Пачалов: Предлагам да се изчака. Може още утре да го поиска
някой цялото.
Пламен Дойнов: Въпросът е дали има принципна нагласа, а не конкретно.
Който е съгласен с предложението дадено от Слави Пачалов, моля да гласува.

“ÇÀ” - 5 ãëàñà
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà
“ÂÚÇÄÚÐÆÀË ÑÅ” - 0 ãëàñà
ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ ïðèåìà äà áúäе
отложено вземането на окончателно решение до изясняване на отношенията с
Народен театър за младежта и определена позицията на МОН и Министерство
на културата относно пребиваването на НТМ в сградата на НСД.

Пламен Дойнов: И последно – имаме сключен договор с Руска балетна
школа. Те инвестираха в зала № 404, като я отремонтираха и я направиха
специализирана за класически балет. Сега ползват часове безплатно – нещо
като бартер. Ремонтът беше на стойност 5 550 лв., всъщност толкова
признахме, а иначе беше повече. Днес имах разговор с г-жа Шара Карсакпаева
– директор на школата, тъй като договора и изтича. До днес тя е ползвала 713
часа на стойност 3 565 лева, по 5 лв. на час. Молбата й е да продължим
договора като заплаща часа по 7 лв. на час. Можем да откажем поради
изтичане на договора или да го продължим до края на годината на по-висока
цена. Имате думата.
Иван Петров: Имайки предвид досегашните отношения предлагам да се
продължи ползването до изчерпване на инвестицията. Няма причина да се
прекрати договора.
Светослав Димов: По-добре да го продължим до края на годината на цена
10 лв. на час, а от януари 2002 г. да има нов договор.
Пламен Дойнов: Който е съгласен с направеното от Светослав Димов
предложение, моля да гласува.

“ÇÀ” - 5 ãëàñà
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà
“ÂÚÇÄÚÐÆÀË ÑÅ” - 0 ãëàñà
ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ ïðèåìà до края на
2001 г. договорът между Руска балетна школа и НСД да бъде продължен върху
10 лв. на час, а от януари 2002 г. да се подпише нов договор.

Ïëàìåí Äîéíîâ: Ñòèãàìå äî ò. Ðàçíè. Íåùî äðóãî? Íÿìà. Çàêðèâàì
тринаäåñåòîòî çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà ÍÑÄ.
Ïðîòîêîë÷èê:
Áîðèñëàâà Èâàíîâà
×ëåíîâå íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì:
Èâàí Ïåòðîâ
Ñëàâè Ïà÷àëîâ
Êîíñòàíòèí Èëèåâ
Ñâåòîñëàâ Äèìîâ
Ïëàìåí Äîéíîâ

