ПРОТОКОЛ № 22
от заседание № 22 на Съвета на Национален студентски дом
Днес, 12.06.2003 г. от 16,00 часа, започва двадесет и второто
заседание на Съвета на Национален студентски дом (НСД). На
заседанието присъстват - Костадин Ангелов, Ивайло Минчев и Иван
Петров – представители на Представителството на студентските съвети,
и Светослав Димов – представител 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 двадесет и второто заседание на съвета
на НСД. Предлагам следния дневния ред на заседанието:
1.Информация за пролетното честване на 70 годишнината на
Национален студентски дом
2.Информация за изпълнени решения на Съвета на Национален
студентски дом.
3.Резултати от проверка на Експертната комисия към Национален
студентски дом за дейността на публичните центрове, студия и кабинети
в НСД.
4.Обявяване на конкурс за даване под наем на пети етаж от
сградата на Национален студентски дом.
5.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.Информация за пролетното честване на 70 годишнината на
Национален студентски дом
2.Информация за изпълнени решения на Съвета на Национален
студентски дом.
3.Резултати от проверка на Експертната комисия към Национален
студентски дом за дейността на публичните центрове, студия и кабинети
в НСД.
4.Обявяване на конкурс за даване под наем на пети етаж от
сградата на Национален студентски дом.
5.Разни
Пламен Дойнов: Пролетното честване на 70 годишнината на НСД
премина на много добро равнище и на няколко етапа. Това бяха
конференцията на 14 май, студентския литературен конкурса в Шумен и
30 май – празника на Студентския дом, деня на полагането на основния

камък на Дома. Празниците постигнаха поставените цели. На
Конференцията на 14 май беше и зам.-миниъра на МОН – г-н Анастас
Герджиков. С нея се разшумя и се чу за Студентския дом. Нивото и
според мен беше доста добро. Имаше и чуждестранни представители. На
30 май, акцента беше върху освещаването на паметната плоча,
историческата изложба за Дома, премиерата на книгата за Студентския
дом и т.н. Тогава нямаше представители на Министерство на
образованието, но иначе празникът протече добре. И на двете имаше
малки слабости от протоколен характер. Пак ви напомням, че на
31.07.2003 г. изича срока на конкурса за есе. Най-общо това е. Ако имате
нещо да попитате? Тогава преминаваме към т.2. Знаете проблема със
собственика на мястото до нас, което беше реституирано. Знаете и
нашето решение. Към момента в Министерството има работна група,
която не е конституирана . Ние с Иван Петров присъствахме на среща в
МОН, на която бяхме поканени. Изненадващото е, че и собствениците
бяха поканени. Ние се държахме крайно резервирано. Но в крайна
сметка успяхме – стигна се до там, че трябва да се вземат становища и
на ХЕИ и на Министерство на културата, и на Пожарната. Изобщо на
всички институции. Арх. Колева каза, че ще напише доклана записка,
която да се подпише от всички. До този момента такава докладна не ми
е дадена. Но на срещата имах тягостно впечатление от
благоразположеност на служителите на МОН. Заради това кажете, ако
мислите, че в тази пауза сега можем нещо да направим.
Костадин Ангелов: Можем да използваме областния управител на
София, той има интерес да ни помогне.
Пламен Дойнов: И другото – когато казах за предложението ни
Директорът на Народен театър за младежта да участва в комисията,
арх. Колева рязко възрази. Притеснява ме това, че влизаме в летен
период. Миналата година възразявахме съвсем инфарктно – беше точно
летния период. Моля Светослав Димов и Иван Петров, когато трябва да
отидем в министерството и да загубим време, но да има смисъл.
Костадин Ангелов: Да направим пресконференция.
Пламен Дойнов: Аз мисля, че е по-добре да изчакаме докладната
записка. Нещо друго. Добре преминаваме на т.3 както знаете на
05.03.2003 г. беше проведена проверка от Експертната комисия на
центровете, студията и кабинетите в НСД. Резултатите бяха оповестени в
протоколи, които бяха връчени на председателите на организациите.
(Пламен Дойнов чете резултатите от протоколите)
Пламен Дойнов: Проверката показа, че като цяло има при всички
има пропуски, при някои пренебрежимо малки и вече отстранени. А при
други има предупреждения по чл.19 (за прекратяване). Това са
Национален център за социални проекти, Студентски център за театър и
сценични изкуства и Национален център за студентско сътрудничество
Единственият център без забележки е на АИЕСЕК
Както знаете, обявих тази проверка на миналото заседание на
Съвета на НСД, така че не беше изненанада. Имаше време за
отстраняване на пропуски.
Нещо друго. Преминаваме към т.4.
Помещенията заемани до момента от радио “Тангра” ще бъдат

освободени до 15 юни 2003 г. За тях става въпрос. Моето схващане е да
обявим конкурс за отдаване под наем на помещението. Но да съобразим
неговите параметри с положението. Да се увеличи прихода от тези
помещения. Чисто технологичното време за обявяването на конкурса е
около 40 дни. Това място, според мен би могло да се търгува атрактивно
има алуминиева дограма, щори теракот и т.н. Ще има проблем с парното,
но той не е неразрешим – има отделна партида.
Светослав Димов: А ремонт на стълбите?
Пламен Дойнов: Тази година не е плануван. Но вътре помещенията
са в много добро състояние. Може да се вложат средства вместо вътре,
на стълбите.
Ивайло Минчев: Колко е сега цената?
Пламен Дойнов: Сега е 5 лв. на кв.м. ще търсим по-висока. Готови
ли сме сега принципно да гласуваме за обявяването на кокнкурс за
отдаване под наем. Който е съгласен да бъде обявен конкурс за отдаване
на помещението под наем 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 бъде обявен конкурс за отдаване на
помещението под наем.
Пламен Дойнов: А какво по-специфично искаме?
Костадин Ангелов: Задължително да искаме на фирмите три
референции.
Пламен Дойнов7 А по-конкретни неща – например платени данъци
или нещо друго, за неуронване престижа на НСД, да са регистрирани по
бъбългарското законодателство и т.н.
Костадин Ангелов: Да е ясно за какво го даваме.Да запишем, че
поемат разходите за обучение на двама студенти сираци (280 лв. на
година) за срока на наемния договор.
Пламен Дойнов: А в обявата – как да я пуснем – конкурс за
отдаване под наем на офис помещение за общественополезна дейност? А
минималната цена – 7 лв. на кв.м. В комисиярябва да има задължително
юрист и счетоводител. А другите – предлагам Костадин Ангелов и
Светослав Димов. И освен това нека конкурсният ден да е до краят на
юли. Друго.
Костадин Ангелов: Предлагам документацията за конкурса да се
продава по 50 лв. И да се внася гаранция за участие – 100 лв.
Пламен Дойнов: Не знам дали това е възможно при нас? Ще
проверим. Нещо друго. Т. Разни. Представителите в Съвета на
представител на студентски организации осъществяващи дейност в
областта на изкуството, културата, образованието
и науката да
помислят за смяна на представители в Съвета. Друго? Закривам двадесет
и второто заседание на Съвета на НСД.
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