
ПРОТОКОЛ № 25 
 

от заседание № 25  на Съвета на Национален студентски дом 
 

Днес, 14.01.2004 г. (сряда)от 16,00 часа, започва двадесет и петото  

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 петото заседание на съвета 
на НСД. Предлагам следния дневния ред на заседанието: 
1.Отчет за дейността на Национален студентски дом през 2003 година. 
2.Програма за дейността на Национален студентски дом през 2004 г. 
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.Отчет за дейността на Национален студентски дом през 2003 година. 
2.Програма за дейността на Национален студентски дом през 2004 г. 
3.Разни 
Пламен Дойнов: По т.1  
(Пламен Дойнов чете Отчета за дейността на Национален студентски дом 
през 2003 година) 
Имате думата. 
Костадин Ангелов: нямаме забележки. 

Пламен Дойнов: Който е съгласен с направеното предложение за 
отчет на НСД, моля да гласува. 

“ЗА” – 6 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД приема Отчета за 
дейността на Национален студентски дом през 2003 година. 
Пламен Дойнов: По т.2  
(Пламен Дойнов чете Програмата за дейността на Национален 
студентски дом през 2004 година) 
Имате думата. 
Костадин Ангелов: Имам предложение в програмата да влезе нашият 
университет: “Студентско самоуправление: перспективи и 



предизвикателства” – през месец август, летен университет. През месец 
април – “Булонският процес и участието на студентите  в създаването на 
единно европейско пространство за висше образование” – семинар.  
Павел Панов: И аз имам предложение. Нашият семинар през декември 
“Междукултурно разбирателство и преодоляване на културния шок” – за 
стажанти в чужбина на АИЕСЕК.  
Светослав димов: Аз също имам предложение – през месец ноември ІІ 
допълнена версия на “Работния пазар” CD. 

Пламен Дойнов:  Други предложения? Няма. Който е съгласен с 
направените предложения, моля да гласува. 

“ЗА” – 6 гласа 
“ПРОТИВ” – 0 гласа 
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съвета на НСД приема програмата на 
НСД, заедно с направените допълнителни предложения и предлага да 
бъде предоставена на Министъра на МОН за утвърждаване. 
Пламен Дойнов: т. Разни. 
Утре съм канен в МОН на среща за мястото на ул.”Аксаков” при арх. 
Колева. До утре официално няма развитие. През лятото с Иван Петров 
бяхме на среща в МОН. Сега въпросът е, че вече имало писмо с 
одобрение от ППО. Аз мисля, че бихме допуснали историческа грешка, 
ако допуснем това, защото залата ще стане неизползваема. Предлагам 
Ви, щом утре видя как стоят нещата, ако се налага да поискаме среща с 
Министъра. Поемам ангажимент утре да не подписвам нищо. Нещо да ми 
кажете за промените в ръководството на ПСС? 
Костадин Ангелов: Не искат да ни сменят от Съвета до юни.  

Пламен Дойнов: Нещо друго? Закривам двадесет и петото  
заседание на Съвета на НСД. 
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