
ÏÐÎÒОÊÎË № 16 

îò çàñåäàíèå № 16 íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 
 

 

Äíåñ, 12.03.2002 г. îò 16,00 ÷àñà çàïî÷âà шестнадесетото 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 и Ивона Йотова юридически съветник на 
НСД. 

Ïëàìåí Äîéíîâ: Îòêðèâàì шестнадесетото çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà 
ÍÑÄ. Ïðåäëàãàì ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä íà çàñåäàíèåòî:  

1. Информация за договорните отношения между Íàöèîíàëåí 

ñòóäåíòñêè äîì и “Радиотелекомуникационна компания” ООД (Мобиком). 

2. Обявяване на конкурс за поставяне на реклама на фасадата на 

Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì на площ от 5 кв.м. 

3.Отношенията с други наематели на Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì.  

4. Ðàçíè. 

Èìà ëè äðóãè ïðåäëîæåíèÿ? Няма. 

Êîйòî å ñúãëàñåí ñ íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 

“ÇÀ” -  5 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

Äíåâíèÿò ðåä å ïðèåò в следния вид: 

1. Информация за договорните отношения между Íàöèîíàëåí 

ñòóäåíòñêè äîì и “Радиотелекомуникационна компания” ООД (Мобиком). 

2. Обявяване на конкурс за поставяне на реклама на фасадата на 

Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì на площ от 5 кв.м. 

3.Отношенията с други наематели на Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì.  

4. Ðàçíè. 

Ïëàìåí Äîéíîâ: Çàïî÷âàì ïî ò.1 На петнадесетото заседание, 

Съвета на НСД взе решение договора с “Радиотелекомуникационна 
компания” ООД (Мобиком) да бъде прекратен по тяхно настояване, ако 
бъде добавена клауза към анекса: “При прекратяване на договора, 
независимо от прекратителното условие, поставено от “Мобиком” 
рекламно светещо съоръжение върху фасадата на стопанисваната от 
наемодателя сграда не се демонтира, като правото на ползване 
преминава върху наемодателя”. Проведохме едни много трудни 
разговори. Първоначално ни беше отказано. След около две седмици 
Светослав Танев се обади и каза, че приемат нашите условия. Но в 
анекса, който изпратиха имаше допълнителна клауза, в която ние се 



задължаваме да не им причиняваме вреда, всъшност хем сме 
собственици на таблото, хем не можем да оперираме с него. Ние разбира 
се рязко възразихме. В момента сме на ниво разговори с юристите на  
“Мобиком”. Те искат да се дистанцират от по-нататъшни действия с 
таблото. В анекса трябва да се включи това, че предоставят всички 
разрешителни за поставяне на таблото на нас. 

Пламен Дойнов: Преминаваме на т.2. В края на миналата година, 
идвайки към НСД видях, че над надписа “Ай клуб” монтират реклама на 
Джони Уокър. Спрях ги с полиция. ЕТ “Йонимат” им разрешили да си 
сложат реклама над надписа им “Ай клуб”, защото те им правели 
безплатни промоции на уиски. След това при мен дойде представител на 
фирмата “Ю ДИ ВИ”, с предложение да сложат реклама на същото място 
в размер на 5 кв.м. Отговорих, че за това нещо трябва да се обяви 
конкурс.  

Иван Петров: Каква сума предлагат? 
Пламен Дойнов:150 $. Проучено е, че сумата е нормална. Но първо 

Ви предлагам да вземем принципно решение относно конкурса, а след 
това да видим указанията. Това  е единствения кандидат за това място и 
той е заради заведението , в което си правят промоциите. Кажете си 
мнението? 

Слави Пачалов: Нека обявим конкурс. 
Пламен Дойнов: Който е съгласен с предложението да се обяви 

конкурс за даване под наем на 5 кв.м. от фасадата на НСД за реклама, 
моля да гласува. 
“ÇÀ” -  5 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ дава мнение äà 

áúäе обявен конкурс за даване под наем на 5 кв.м. от фасадата на 

Национален студентски дом за реклама. 
Пламен Дойнов: Давам думата на адвокат Ивона Йотова да прочете 

указанията за конкурса. 
(Ивона Йотова чете Указанията за провеждане на конкурса) 
Пламен Дойнов: Мотивите ми в комисията да бъдат освен мен , 

Ивона Йотова и гл. счетоводител на НСД – Нинова и трима от вас е, че 
още не е готова заповедта за новите членове на Съвета. 

Слави Пчалов: нека ги гласуваме поименно. 
Пламен Дойнов: Който е съгласен с предложението Конккурсната 

комисия да бъде в състав: Пламен Дойнов – директор, Ивона Йотова - 
юридически съветник, Надка Нинова – главен счетоводите и Иван 
Петров, Светослав Димов и Константин Илиев – членове  на Съвета на 
НСД, моля да гласува. 

“ÇÀ” -  5 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ е съгласен с 

предложението Конккурсната комисия да бъде в състав: Пламен Дойнов 
– директор, Ивона Йотова - юридически съветник, Надка Нинова – главен 



счетоводите и Иван Петров, Светослав Димов и Константин Илиев – 
членове  на Съвета на НСД. 
 
 

Пламен Дойнов: Който е съгласен с прочетените указания и 
нанесените поправки към тях, моля да гласува. 

“ÇÀ” -  5 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ е съгласен с 

предложените Указания и направените към тях поправки. 
Пламен Дойнов: Преминавам на т.3. На 19 март 2002 г. изтича 

договора ни с “Mtel”. Все още няма осъществен контакт с тях. Щом има 
нещо ще ви информирам. Досегашният договор е сключен с МОН и е 100 
$ за сервизната клетка и 900 $ за рекламата – за площ до 60 кв.м. В 
момента няма 60 кв.м. 

Пламен Дойнов: Т. Разни. Сметките за парно тези месеци са много 
завишени достигат до 6 800 лв. приблизително това са приходите ни от 
ЕТ “Йонимат” и Радио “Тангра”, т.е. зимата е по-тежка финансово от 
очакванията. По тази причина точките от Програмата на НСД за 
месеците януари и февруари 2002 г. ще се изпълнят след средата на 
месец април 2002 г. Вие, ако имате нещо да кажете? 

Светослав Димов: Имаме от името на СОКИ да внесем писмо. Както 
знаете в нашите стаи през зимата протече и ремонтираните помещения 
са отново за ремонт. В писмото си искаме помощ от НСД. 

Пламен Дойнов: Вече казах какво е финансовото с ъстояние на НСД 
и въпреки това, НСД направи необходимото да се спре теча. В едно 
нормално време действително ще помогнем за компенсиране щетите на 
СОКИ. Имате ли нещо да кажете вие? Íÿìà. Çàêðèâàì шестнаäåñåòîòî 
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 

 
 


