
ПРОТОКОЛ № 20 
 

от заседание № 20  на Съвета на Национален студентски дом 
 

Днес, 16.01.2003 г. от 16,00 часа, започва двадесетото заседание на 

Съвета на Национален студентски дом (НСД). На заседанието присъстват  
- Костадин Ангелов и Иван Петров – представители на 

Представителството на студентските съвети, Константин Иванов и 
Светослав Димов – представители на студентски организации, 
осъществяващи дейност в областта на изкуството, културата, 
образованието  и науката и Пламен Дойнов – директор на Национален 
студентски дом. На заседанието присъства Борислава Иванова, 

специалист по информационно обслужване в НСД и протоколчик на 
заседанието на съвета на НСД. 

Пламен Дойнов: Откривам двадесетото заседание на съвета на НСД. 
Предлагам следния дневния ред на заседанието: 

1.Обсъждане и приемане на отчета на Национален студентски дом 
за 2002 г. 

2.Обсъждане и приемане на програмата на Национален студентски 
дом за 2003 г. 

3.Разни. 
Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното 

предложение, моля да гласува. 
“ЗА” – 5 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
Дневният ред е приет в следния вид: 
1.Обсъждане и приемане на отчета на Национален студентски дом 

за 2002 г. 
2.Обсъждане и приемане на програмата на Национален студентски 

дом за 2003 г. 
3.Разни. 
(Пламен Дойнов чете отчета на Национален студентски дом за 2002 

г.) 
Пламен Дойнов: Имате думата. Въпроси, предложения?  Няма. 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. 
“ЗА” – 5 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с 

предложения отчет на Национален студентски дом за 2002 г. 
Пламен Дойнов:А сега преминаваме към т.2 – програмата на НСД за 

2003 г. 
 
(Пламен Дойнов чете програмата на НСД за 2003 г.) 
Пламен Дойнов: Имате думата. 



Светослав Димов: Имам предложение в програмата да влезе 
продукта на СОКИ – Младежки ресурси в Интернет, българската версия. 

Пламен Дойнов: Обясни повече за този проект.  
Светослав Димов: Предвиден е да бъде на печатен вариант – на 

български и на английски и на електронен – на шведски, италиански, 
английски, гръцки, български и испански. В него се изяснява как стъпка 
по стъпка, например правиш кариера или как се подготвяш за интервю, 
как да отсееш обявите, изобщо да се ползва от различни потребители. 

Константин Ангелов: Аз също имам предложение. Непрекъснато 
провеждаме семинари и срещи за европейските модели за финансиране 
на висшето образование, за студентски кредити, нека публикуваме 
резултатите от този цикъл семинари, смятам, че ще е полезно на много 
млади хора. 

Пламен Дойнов: За кога предлагате да стане? 
Константин Ангелов: За април 2003 г. 
Пламен Дойнов: Нещо друго? Няма. Който е съгласен с 

предложената програма на НСД за 2003 г. заедно с внесените 
допълнителни предложения, моля да гласува. 

 “ЗА” – 5 гласа 

“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с 

предложената програма на Национален студентски дом за 2003 г. заедно 
с внесените допълнителни предложения. 

 
Пламен Дойнов:А сега преминаваме към т.3 – разни. Аз имам само 

едно нещо в нея – постъпило е едно писмо в деловодството на НСД с 
предложение за рекламен ролер на фасадата на НСД (над зала 504). 

(Пламен Дойнов чете писмото) 
Пламен Дойнов: Какво ще кажете? И друг път е имало такива 

предложения, но след като се види колко е скъпо и фирмите се отказват 
(скъпо е укрепването). Какво ще кажете да приемем по принцип 
предложението да се водят разговори? Който е съгласен с направеното 
предложение, моля да гласува. 

 “ЗА” – 5 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с 

принципното предложение да продължат да се водят разговори за 
рекламен ролер на фасадата на Национален студентски дом  (над зала 
504). 

Пламен Дойнов: Нещо друго? Няма.  Закривам двадесетото 
заседание на Съвета на НСД. 

 
 
Протоколчик: 
 
Борислава Иванова 



 
Членове на Съвета на Национален студентски дом: 
 
Светослав Димов  
 
Константин Иванов 

 
Костадин Ангелов 
 
Иван Петров 
 
Пламен Дойнов 
 
 

 

 
 
 
 


