
ПРОТОКОЛ № 24 
 

от заседание № 24  на Съвета на Национален студентски дом 
 

Днес, 03.12.2003 г. от 16,00 часа, започва двадесет и четвъртото  

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

представители на Представителството на студентските съвети,  и 
Светослав Димов, Константин Иванов и  Павел Панов – 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 двадесет и четвъртото заседание на 
съвета на НСД. Предлагам следния дневния ред на заседанието: 
1.Информация за  
2.Договорни отношения на Национален студентски дом 
3.Разни 

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

“ЗА” – 6 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
 
Дневният ред е приет в следния вид: 

1.Информация за  
2.Договорни отношения на Национален студентски дом 
3.Разни 

Пламен Дойнов: По т.1 на предишния съвет на НСД, на който 
присъстваха само трима члена ние избегнахме взимането на важни 
решения и ги отложихме за днес. Още веднъж искам да ви призова към 
осмисляне на членството в Съвета на НСД. Всеки от вас да си помисли 
дали е пълноценно представителството му в Съвета.Вчера в НДК се 
състоя празничния 8 декемврийски концерт, на който участваха АХ 
“Ангел Манолов, АФА, ТС “Студентина” и като гости Мистериите на 
българските гласове. Обективните факти показаха препълнена зала, 
канал 1 на БНТ отрази събитието. Изпълненията и на трите наши състава 
бяха много добри.  Входът беше с покани.  Продължавам нататък. 
Бившите помещения на радио “Тангра”, за които беше обявен конкурс – 
той беше спечелен от ЕТ “Юнайт”. Двамата социално слаби студенти, на 
които те трябва да заплатят таксата за следване все още не са ми 
дадени. Всъщност даден е представил само от студентските орагнизации. 
От ПСС все още нямам име.  

Костадин Ангелов: До кога  е срока? 
Пламен дойнов: До вчера, но може да го направим до началото на 

2004 г. 



Светослав Димов: Нашият студент завършва вече. 
Пламен дойнов: Нека да гласуваме крайния срок. И така предлагам 

Бисер Митков Димитров, излъчен от представителите на студентските 
организации, да бъде подпомогнат финансово, като му бъде заплатена 
таксата за обучение от ЕТ “Юнайт”, като крайният срок за това е 
10.12.2003 г. Който е съгласен с направеното предложение, моля да 
гласува. 

“ЗА” – 6 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с  

предложението Бисер Митков Димитров, излъчен от представителите на 
студентските организации, да бъде подпомогнат финансово, като му 
бъде заплатена таксата за обучение от ЕТ “Юнайт”, като крайният срок 
за това е 10.12.2003 г.  

Пламен Дойнов: Преминаваме към т.2. Договорните отношения на 
НСД. Първо договора с НТМ. Дали да бъде забавен той, с оглед на това 
да си вземем зала 1. Но моята проверка показа, че към момента това  
етрудно осъществимо, всичко минава през МОН. Доста сложно става. 
Предложението ми е да продължим договора с НТМ до 01.08.2004 г. ЕТ 
“Йонимат” – на предишния съвет се разбрахме за цена от 8 лв/кв.м., но 
аз бях в заблуда, мислех, че дължат 1000 кв.м. под наем, а се оказаха 
1300 кв.м., като тези 300 са складови помещения.  Основното, което те 
искат е сигурност, т.е. договор за 3 години. Днес изтича договора им. Аз 
искамда ви предоставя за обсъждане точно това. Това беше моя заблуда. 
Мисълта ми е следната. Още на  първото или второ наше заседание, ние 
взехме решение за солидно увуличение на наемната цена, до този 
момент те сключваха с МОН договори на 3 лв./кв.м. Ние вдигнахме първо 
на4, след това и на 4,60 лв. и то от нас. Според мен е коректно и към нас 
и към тях да го направим за 3 години, със заложено задължително 
увеличение на цената за всяка година.  Имате думата. 

Павел Панов: Вие за цялата сума ли се бяхте разбрали? 
Пламен Дойнов: Да, заблудата беше, че са 1000 кв.м. но трябва ли 

да се борим, ще се борим. 
Иван Петров: Това добре, но от друга страна всяко 

противопоставяне би довело до проблеми. 
Пламен Дойнов: Да, тогава нека заложим клауза за увеличение след 

1 година? 
Костадин Ангелов: Или пък да направят някакъв вид спонсорство. 

За точно определена сума. 
Павел Панов: могат да спонсорират с колкото им се вдиганаема, 

например с 12 000 лв. 
Иван Петров: Но не по-ниско от 8 лв. на кв.м. за 1000 кв.м. и не по-

ниско от 4,50 за 300 кв.м. или спонсорство за 12 000 лв. или пък 
заложено увеличение всяка година. 

Пламен Дойнов: Нека гласуваме. Който е съгласен с предложението 
ЕТ “Йонимат” да плащат наемна цена в размер не по-малък от 8 лв. на 
кв.м. за 1000 кв.м. и цена не по-малка от 450 за 300 кв.м. складова площ 



или спонсорство в размер на 12 000 лв на година или клауза за 
увеличение на цената за всяка година, моля да гласува. 

“ЗА” – 6 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД е съгласен с  

предложението ЕТ “Йонимат” да плащат наемна цена в размер не по-
малък от 8 лв. на кв.м. за 1000 кв.м. и цена не по-малка от 450 за 300 
кв.м. складова площ или спонсорство в размер на 12 000 лв на година 
или клауза за увеличение на цената за всяка година 

Пламен Дойнов:На 4 и 5 декември са V издание на Дните на 
книгата, заповядайте всички. Също тана 8 декември тук в НСД ще има 
празничен купон с врчване на наградите на спечелилите конкурса 
“Студентите:бъдещето сега” Ще присъства президента Георги Първанов. 
Нещо друго? Закривам двадесет и второто  заседание на Съвета на НСД. 

 
 
Протоколчик: 
 
Борислава Иванова 
 
Членове на Съвета на Национален студентски дом: 
 
Светослав Димов  
 
Костадин Ангелов 
 
Иван Петров 
 
Павел Панов 
 
Константин  Иванов 
 
Пламен Дойнов 
 
 
 
 

 


