
ÏÐÎÒОÊÎË № 17 

îò çàñåäàíèå № 17 íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 
 

 

Äíåñ, 22.04.2002 г. îò 17,00 ÷àñà, поради липса на кворум çàïî÷âà 

седемнадесетото çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì 

(ÍÑÄ). На зàñåäàíèåòî присъстват Èâàí Ïåòðîâ - ïðåäñòàâèòåë 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 седемнадесетото çàñåäàíèå íà ñúâåòà íà 
ÍÑÄ. Ïðåäëàãàì ñëåäíèÿ äíåâåí ðåä íà çàñåäàíèåòî:  

1.Взаимоотношения с наематели в сградата на НСД – “Mtel”, 
“Мобиком” и радио “Тангра”. 
2. Разни. 

Èìà ëè äðóãè ïðåäëîæåíèÿ? Няма. 

Êîйòî å ñúãëàñåí ñ íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 

“ÇÀ” -  4 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

Äíåâíèÿò ðåä å ïðèåò в следния вид: 

1.Взаимоотношения с наематели в сградата на НСД – “Mtel”, “Мобиком” и 
радио “Тангра”. 
2. Разни. 

Пламен Дойнов: Проведох предварителен разговор с изпълнителния 
директор на радио “Тангра” – Валери Шварц. Радио “Тангра” вече е 
“Тангра” ООД. Г-н Шварц се опита да отстоява сумата от 4,50 лв. на 
кв.м., която е в момента, но аз настоях на моето предложение от 5 лв. на 
кв.м. според мен това са възможностите на радиото. Èìà ëè äðóãè 

ïðåäëîæåíèÿ? Няма. 

Êîйòî å ñúãëàñåí ñ íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 

“ÇÀ” -  4 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

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

предложението наемната цена на “Тангра” ООД да стане 5 лв. на 
квадратен метър. 

Пламен Дойнов: Последното ни решение за  “Мобиком” е да ни 
оставят таблото и да се прекрати договора. Но от Министерство на 
образованието ни посъветваха да не махаме надписа на Младежкия 
театър. И се договорихме с “Мобиком” да ни платят два наема, като и 
таблото остава наша собственост – мисля, че това е изключително 



изгодно за нас. Ще решим какво да правим с таблото, но те във всеки 
случай искат да развалят  договора. Който е съгласен с предложението 
“Мобиком” да ни платят два наема, като и таблото остане наша 
собственост и договора им с нас бъде прекратен, моля да гласува. 

Êîйòî å ñúãëàñåí ñ íàïðàâåíîòî ïðåäëîæåíèå, ìîëÿ äà ãëàñóâà. 

“ÇÀ” -  4 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

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

предложението “Мобиком” да платят на Национален студентски дом два 
наема, като и таблото остане собственост на Дома и договора  между нас 
бъде прекратен. 

Пламен Дойнов: Проблемът с “Mtel” е следният: договорът им е 
изтекъл на 19 март 2002 г.  Имах един разговор с началничката на 
“Маркетинг и реклама”, която каза че твърдо не могат да дадат повече 
от сумата, която плащат в момента. Предложили са анекс на английски 
език и на български език с продължителност една година. Аз казах, че не 
може наема да не се увеличи. В момента тази госпожа е отпуск до края 
на месеца. Предложих друга форма – да ни отпуснат пари за изгорялата 
сцена. Вие имате ли някакво предложение? 

Светослав Димов: Големите билбордове струват по 4 000 – 5 000 $, 
а те не могат да платят увеличение на сегашната сума? 

Пламен Дойнов: Имаме и друг вариант да бъдем твърди – 
изпращаме писмо с предупреждение за прекратяване на договора. Какво 
ще кажете? 

Светослав Димов: Нека им предложим по висока цена. 
Иван Петров: Да бъдем по-твърди. 
Пламен Дойнов: Колко по-висока цена? Увеличение в размер на 200 

$, 30 $ увеличение за клетката и 170 $ увеличение за рекламата. Който е 
съгласен с направеното предложение, моля да гласува. 

 “ÇÀ” -  4 ãëàñà 
“ÏÐÎÒÈÂ” - 0 ãëàñà 
“ÂÚÇÄÚÐÆÀËÈ ÑÅ” - 0 ãëàñà 

ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ ÍÑÄ: Ñúâåòà íà ÍÑÄ е съгласен наема на 

“Mtel” да бъде увеличен в размер на 200 $, 30 $ увеличение за клетката 
и 170 $ увеличение за рекламата.  

Пламен Дойнов: т. Разни. Имате ли нещо по тази точка? 
Иван Петров: Аз искам да попитам как стоят нещата с книгата за 

Студентския дом, кога ще се издаде? 
Пламен Дойнов: Има чисто технологичен срок на издаване, няма да 

стане преди 24 май 2002 г. На празника на Студентския дом на 30 май 
ще бъде представена. Нещо друго? Няма. Закривам седемнадесетото 
заседание на Съвета на НСД. 

 
 
Ïðîòîêîë÷èê: 
 
Áîðèñëàâà Èâàíîâà 



 
×ëåíîâå íà Ñúâåòà íà Íàöèîíàëåí ñòóäåíòñêè äîì: 
 
Èâàí Ïåòðîâ 

 
Êîíñòàíòèí Èëèåâ 
 
Ñâåòîñëàâ Äèìîâ 
 
Ïëàìåí Äîéíîâ 

 
 

 
 

 


