
ÏÐÎÒÊÎË № 15 

îò çàñåäàíèå № 15 íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 
 

 

Äíåñ, 06.02.2002 г. îò 16,00 ÷àñà çàïî÷âà петнадесетото çàñåäàíèå íà 

ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì (ÍÑÄ). На зàñåäàíèåòî присъстват 
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. На заседанието 

присъства Борислава Иванова, специалист по информационно 
обслужване в НСД и протоколчик на заседанието на съвета на НСД. 
Ïëàìåí Äîéíîâ: Îòêðèâàì âòîðîòî çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà ÍÑÄ. 
Ïðåäëàãàì ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä íà çàñåäàíèåòî:  

1. Обсъждане на Отчет íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì çà 2001 година. 

2. Разработване и приемане на Ïðîãðàìà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 

çà 2002 година. 

3.Обсъждане на отношенията с наемателя “Радиотелекомуникационна 
компания” ООД (Мобиком). 
4. Ðàçíè. 

Èìà ëè äðóãè ïðåäëîæåíèÿ? Няма. 

Êîйòî å ñúãëàñåí ñ íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 
“ÇÀ” -  ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

Äíåâíèÿò ðåä å ïðèåò в следния вид: 

1. Обсъждане на Отчет íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì çà 2001 година. 

2. Разработване и приемане на Ïðîãðàìà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 

за 2002 година. 
3. Ðàçíè. 
Ïëàìåí Äîéíîâ: Çàïî÷âàì ïî ò.1 çà îò÷åòà íà ÍÑÄ çà 2000 ã. Ñïîðåä 
÷ë.10, ò. 3 íà Ïðàâèëíèêà çà óñòðîéñòâîòî è äåéíîñòòà íà ÍÑÄ, ñúâåòà íà 

ÍÑÄ îáñúæäà ãîäèøíèÿ îò÷åò çà ðàáîòàòà íà ÍÑÄ. Ето подготвения 

отчет. 
(Ïëàìåí Äîéíîâ ÷åòå îò÷åòà íà ÍÑÄ çà 2001 г. Ïðèëîæåíèå № 1 êúì 

Ïðîòîêîë №15.)  
Èìàòå äóìàòà за изказвания. 
Ñëàâè Ïà÷àëîâ:  
Ïëàìåí Äîéíîâ:  
Ñëàâè Ïà÷àëîâ:  
Ïëàìåí Äîéíîâ: 
Èâàí Ïåòðîâ:  
Ïëàìåí Äîéíîâ: 
Èâàí Ïåòðîâ:  
Ïëàìåí Äîéíîâ:  
“ÇÀ” -  ãëàñà 



“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД приема отчета на 

Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì çà 2001 година. 

Ïëàìåí Äîéíîâ: Ïðåìèíàâàìå êúì т.2. Програмата на НСД за 2002 г. 

беше изготвена след консултации със студентски организации, като 
някои от тях предварително представиха своите устни и писмени 
предложения по нея. Изрично подчертавам, че годишната програма на 
НСД не включва самостоятелните програми на всеки един от публичните 
центрове, студиа и кабинети. Тези програми са отделни документи, 
изготвяни от съответните студентски организации. Сега ми позволете да 
прочета Програмата на НСД за 2002 година. 
(Пламен Дойнов чете Програма на НСД за 2002 година.) 
Ïëàìåí Äîéíîâ: Има ли предложения или възражения по програмата? 

Няма. Êîéòî å ñúãëàñåí Програмата на НСД за 2002 година да бъде 

приета от Съвета на НСД, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 
“ÇÀ” - 6 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД приема Ïðîãðàìàòà íà 

Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì çà 2002 година. 

(Ïрограма на НСД за 2002 година - Ïðèëîæåíèå № 2 êúì Ïðîòîêîë № 
15)  
Ïëàìåí Äîéíîâ: Ïðåìèíàâàìå êúì ò. Ðàçíè.  

 
Закривам заседанието на Съвета на НСД. 
 
Ïðîòîêîë÷èê: 
 
Áîðèñëàâà Èâàíîâà 
 

 
×ëåíîâå íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì: 
 
Ñëàâè Ïà÷àëîâ 
 
Èâàí Ïåòðîâ 
 
Êàëèí Áëàæåâ 
 
Êîíñòàíòèí Èëèåâ 
 
Ñâåòîñëàâ Äèìîâ 
 

Пламен Дойнов 
 

 


