
ПРОТОКОЛ № 23 
 

от заседание № 23  на Съвета на Национален студентски дом 
 

Днес, 30.09.2003 г. от 17,00 часа, поради липса на кворум започва  

двадесет и третото  заседание на Съвета на Национален студентски дом 
(НСД). На заседанието присъстват  - Иван Петров – представител 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 третото заседание на съвета 
на НСД. Предлагам следния дневния ред на заседанието: 
1.Информация за  
2.Отношения с наематели в Национален студентски дом 
3.Разни 

Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното 
предложение, моля да гласува. 

“ЗА” – 3 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
Дневният ред е приет в следния вид: 

1.Информация за  
2.Отношения с наематели в Национален студентски дом 
3.Разни 

Пламен Дойнов: По т.1 по повод конкурсът, който беше обявен за 
помещенията ползвани от радио “Тангра”. На първият обявен конкурс не 
се яви нито един кандидат. На вторият обявен се явиха двама кандидати.  
Спечели ЕТ “ЮНАЙТ”  - консултантска фирма. З успех на конкурса можем 
да смятаме това, че не намалихме първоначалната цена от 7 лв. н акв.м.  
При вторият остана същата цена – месечен приход от 1880 лв., 
увеличение от 300 лв. на месец. Наемателят ще заплаща и две такси на 
студенти от социално слаби семейства. Трябва да посочим студентите. 
Първата година трябвада го направим по-бързо. Другото важно е 
проведената инвентарзация и брак в НСД, направено през лятото. 
Опразнихме залата на терасата. Започна ремонт. Идеята е това да стане 
клуб през лятото. Но да не се дава на наематели. Да се дава само 
почасово. А от студентските организации да се ползва безплатно. 
Предвиждаме и ремонт на самата тераса, но догодина в пролетния 
период, около 30 май. А самата зала – да стане до 8 декември сега. В 
момента тече и журирането на конкурса за есе. Подпомогнахме 
финансово ТС “Студентина” за реализацията на спектакъла “Приказките 
на стария мост”, копродукция с Гърция и Кипър. Българската премиера е 
на 30.11.2003 г. Общо взето това е информацията. Ако имате някакви 



въпроси, слушам. Аз участвах на фестивала “Аполония” в Созопол. В 
преговори съм до година да има на този естивал и студентски модул. 
Очаквам вашите предложения. Тогава ще е 20-тото издание. Тази година 
имаше детска Аполония.  Една студентска Аполония е шанс за съставите. 
Но тепърва предстоят разтовори.  

Пламен Дойнов: По т.2 за ЕТ “ЮНАЙТ” няма да говорим, там е ясно. 
За договора между НТМ и НСД. Трудно  еда поставим като проблем 
прекартявне на договора. Но това, което е възможно – можеда отпадне 
от договора зала 1, тя е запечатана. Покрита е и  е консервирана. Да 
обсъдим дали можем да изключим тази зала от договора. Знам, че към 
различни посолства има програми за възстановяване. Може това да го 
движи НСД, ако е при нас. Но за това е необходима благословиятана 
МОН.  Има доста работа и  е ясно, че стане ли залата НТМ пак ще я 
поиска. Е разбира се условията за отпускане на тези пари ще са такива, 
че те да не могат да играят. Предстои подписване на договора между 
нас. Да го отлагам ли или не. 

Иван Петров: Те имат ли ангажименти 
Пламен Дойнов: Не 
Иван Петров: Тогава е добре да използваме момента, няма да е 

леко, но е ще е голяма крачка. 
Пламен Дойнов: Удобно е по две причини: 1) Седи си така, 2) НСД 

поема отговорността  по ремонта. Ккаво мислите? 
Светослав Димов: Ако има добри индикации за финансиране. 
Пламен Дойнов: Има от Българската асоциация за театър, като 

партньори, теса културна институция. Нещо като кино-театър да стане. 
Светослав Димов: Нека да задържим малко и да проучим нещата по-

добре. Ако има нещо конкретно да се впускаме в риска, иначе ще има 
неприятен шум. 

Пламен Дойнов: Който е съгласен с предлжението да се отложи 
подписването на договора с НТМ, моля да гласува. 

  “ЗА” – 3 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с  

предложението да се отложи подписването на договора с НТМ. 
Пламен Дойнво: Другото, което подлежи на отлагане. Утре имам 

срща с г-н Йонко костадинов, ЕТ “Йонимат” за продължаване срока на 
договора. Не сме длъжнив момента да вземем формално решение, но 
искам да чуя каква стратегия да предприема. 

Иван Петров: До тук как сме с тях. 
Пламен Дойнов: Получаваме си парите, неустойките всичко. 
Светослав Димов: Най-лесно е да искаме по-висок наем. Но те ще 

кажат какви големи инвестиции са направили. 
Пламен дойнов: Ние имахме среща, на която той ме попита дали ще 

има удължаване срока на договора, а а з отговорих, че зависи от Съвета 
на НСД, но със сигурност ще има увеличение, а той започна ремонта.  
Последната година, качихме наемо на 5,90 лв. на кв.м. В моменжем 
дапостъпим по аналог. На мен ми се иска да тръгнем с 8 лв. на кв.м.  



Светослав димов: Да се види  в хода на преговорите на какво са 
склонни.  

Иван Петров: Н еми се иска да се тръгва от 5,90 лв. на 6, 00 лв. 
Некатръгнем с 8 лв.  

Пламен Дойнов:  т.3 Парите за таксите за студентите, ще бъдат 
преведи от ЕТ “ЮНАЙТ” по наша сметка и ние ги превеждаме. Трябват 
ми имената на хората. 

Иван Петров: Аз мисля, че  е най-добре да излъчим по едни 
представител от ПСС и от студентските организаци. 

Пламен Дойнов: Студентът трябва да е в неравностойно положение, 
както знаете. Това ще саст от PR-а на НСД. Така че, чакам 
предложенията. Получено е писмо от г-н Свилен Аршев, който от 
страницата ни в Интернет е получил информация за кабинета за правни 
услуги на студенти и предлага съавторство. Предложението му е центъра 
да е към НСД, така да се избегне конкурса и той го организира лично. 
Като той поема всички разходи. Ще се съгласи на всичко. Примерно 3-4 
часа наден да е за студенти. Предимството е , че не са наемни 
отношения. 

Иван Петров: От една страна е крайно време. 
Пламен Дойнов: Тази година е предвидено провеждането на 

конкурс за кабинета и за туристическия център. 
Светослав димов: Това е опит той да си направи кантора. Не 

подкрепям тази идея.  
Пламен Дойнов: Ако има такова нещо повече смисъл има да го 

направи нашият юрист. Но трябвада му дадем отговор. 
Светослав Димов: Отговорът е, че има процедура, т.е. конкурс. Или 

пък, ч етази година няма да стане. 
Иван Петров: Но го има в програмата. Трябва решение. 
Пламен дойнов: Който е съгласен с предложениетода се отложи 

взимането на решение, моля да гласува.  
“ЗА” – 3 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с  

предложението да се отложи взимането на решение, относно кабинет за 
правни услуги на студентите. 

Нещо друго? Закривам двадесет и третото  заседание на Съвета на 
НСД. 

 
 
Протоколчик: 
 
Борислава Иванова 
 
Членове на Съвета на Национален студентски дом: 
 
Светослав Димов  
 



Иван Петров 
 

Пламен Дойнов 
 

 


