ПРОТОКОЛ № 27
от заседание № 27 на Съвета на Национален студентски дом
Днес, 08.04.2004 г. (четвъртък) от 16,00 часа започва двадесет и
седмото заседание на Съвета на Национален студентски дом (НСД). На
заседанието присъстват
- Костадин Ангелов и Ивайло Минчев –
представители на Представителството на студентските съвети, и Павел
Павлов и Константин Иванов – 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 седмото заседание на съвета
на НСД. Предлагам следния дневния ред на заседанието:
1.Обсъждане и даване на мнение на Съвета за изтичащите срокове на
договорите между НСД и студентските организации.
2.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 даване на мнение на Съвета за изтичащите срокове на
договорите между НСД и студентските организации.
2.Разни
Пламен Дойнов: По т.1 Както ви е известно на 05.04.2004 г.изтекоха
договорите между НСД и публичните центрове, студия и кабинети,
организирани от студентски организации, които бяха сключени на
05.04.2001 г. На 11.07.2004 г. изтичат и другите договори, които бяха
сключени между НСД и и публичните центрове, студия и кабинети,
организирани от студентски организации, които бяха сключени на
11.07.2001 г. Пред нас има поне три варианта:
1)С изтичането на срока договорите да бъдат прекратени.
2)Приемаме, че съответната организация изпълнява успешно дейността
си и продължаваме срока на договора, съответно за 1, 2 или 3 години.
3)Не можем да дадем категорична оценка дали е успешен центъра и
обявяваме нов конкурс.
Можем да подходим диференцирано или пък като цяло. Слушам ви.
Разбира се има и междинен вариант – решаваме само за центровете, на
които е изтекъл договора.
Павел Панов: Аз преди три години не съм бил. Трудно ми е да преценя.
Константин Иванов: Аз се занимавам с подобни неща. Един нов конкурс
ще отвори твърде много полемики. За мен това е една излишна
процедура. 90 % ще бъдат отново същите организации.

Павел Панов: А имало ли е други организации, които да са заявили
желание да правят публичен център?
Пламен Дойнов: В устен разговор с мен например Ивайло Симеонов е
заявявл такова желание от името на Асоциация………………………… а в ли
специфични наблюдения върху работата на отделните центрове?
Павел Панов: Ами ако организациите са свестни, няма смисъл всичко да
се прави отново.
Пламен Дойнов: добре, но примерно организираният от НСК център
“Академичен център за европйска интеграция” и този на Академичното
дружество за международно развитие “Център за международно студентско
сътрудничество” Получава се дублиране на функции. Същото се получава
и при центровете на БСС – “Национален център за социални проекти” и
ПСС – “Национален център за студентско сътрудничество”.
Същевременно кабинет за правни услуги на студентите и туристическия
център все още не сме организирали. Ако решим трябва да има конкурс.
Слушам ви. И чакам предложения.
Константин Иванов: По моите виждания центровете работят добре.
Мисля, че договорите трябва да бъдат продължени.
Пламен Дойнов: За какъв срок?
(влиза Светослав Димов)
Костадин Ангелов: И моето мнение е такова.
Пламен Дойнов: Да говорим по-ясно. Ккаво е предложението?
Константин Иванов: Да го формулираме така: договорите да бъдат
продължени за срок от 3 години.
Пламен Дойнов: Аз имам въпрос. Какви ще са условията за
продължаване на договорите? Искам да кажа формални – да имат
регистрация по ЗЮЛНЦ, да са легитимни.
Светослав Димов: Да се даде срок за представяне на документите.
Павел Панов: Да, това е добре да го има.
Костадин Ангелов: Предлагам съвета да даде мнение за продължаване
срока на договорите за съвместна дейност между Национален студентски
дом и всички студентски организации организиращи и поддържащи
публични центрове, студия и кабинети на територията на НСД. Съветът
на НСД препоръчва договорите да бъдат сключени за срок от 3 години.
Пламен Дойнов: Аз предлагам: Съветът да даде мнение за
продължаване срока на договорите за съвместна дейност между
Национален студентски дом и студентските организации организиращи и
поддържащи публични центрове, студия и кабинети на територията на
НСД, които са изтекли на 05.04.2004 г.и на следващия съвет да се вземе
решение за продължение ина другите, които изтичат на 11.07.2004 г.
Съветът на НСД препоръчва договорите да бъдат сключени за срок от 3
години. Който е съгласен с направеното от Костдин Ангелов
предложение, моля да гласува.
“ЗА” – 3 гласа
“ПРОТИВ” – 2 гласа
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1 глас
Пламен Дойнов: Който е съгласен с направеното от Пламен Дойнов
предложение, моля да гласува.

“ЗА” – 3 гласа
“ПРОТИВ” – 3 гласа
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
Костадин Ангелов: Нека се опитаме да формулираме предложение, около
което да се обединим. Предлагам: съветъта да даде мнение за
продължаване срока на договорите за съвместна дейност между
Национален студентски дом и студентските организации организиращи и
поддържащи публични центрове, студия и кабинети на територията на
НСД, които изтичат 2004 г. като датите им на подписване бъдат
съобразени с датите на изтичане на всеки един от договрите. Съветът
на НСД препоръчва договорите да бъдат сключени за срок от 3 години.
Пламен Дойнов: Който е съгласен с направеното от Костдин Ангелов
предложение, моля да гласува.
“ЗА” – 5 гласа
“ПРОТИВ” – 1 глас
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 гласа
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА НСД: Съветът на НСД дава мнение за
продължаване срока на договорите за съвместна дейност между
Национален студентски дом и студентските организации организиращи и
поддържащи публични центрове, студия и кабинети на територията на
НСД, които изтичат 2004 г. като датите им на подписване бъдат
съобразени с датите на изтичане на всеки един от договрите. Съветът
на НСД препоръчва договорите да бъдат сключени за срок от 3 години.
Пламен Дойнов: Към тази точка имам предложение:от всички
организации да бъдат изискани копия от регистрациите им по ЗЮЛНЦ
преди подписването на договорите. 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 дава мнение от всички
организации да бъдат изискани копия от регистрациите им по ЗЮЛНЦ
преди подписването на договорите.
Пламен Дойнов: т.разни. Информирам ви за следното: програмата на
НСД за 2004 г. не е утвърдена. Ккато сами разбирате това е лош знак,
въпреки, че е символично подписването. Миналата година беше
утвърдена средата на април. Ккато разбирате, организациите, чиито
мероприятия са залегнали в програмата към момента не могат да бъдат
финансирани.
Ивайло Минчев: До момента правено ли е нещо от страна на НСД?
Пламен Дойнов: Официално писмо до министъра не съм писал. Но
февруари гл.секретар Димитър Танев поиска от мен финансов разчет на
програмата. Внесен беше още на другия ден и от тогава няма нищо.
(влиза Иван Петров)
Пламен Дойнов: Друго, за което искам да ви информирам е, че
подготовката по традиционните прояви на Студентския дом започна.

Това са конкурса в Шумен – ХХІХ издание, 30 май – празника на
Студентския дом, 27 и 28 май фестивал – дни на студентската култура,
29 май – празника на Дома, тогава ще се открие и горе терасата със
симфоничен оркестър, хор и т.н. Ако мислите, че нещо можем да
добавим?И по финансовите ви искания, трябва да внесете в
деловодството на НСД писма с исканията и финансов разчет, като
исканата сума не надвишава 50 % от цялата сума. Друга инормация –
нашето предложение към “Мтел” е за 2 600 лв. н амесец. До сега само
устни разговори са водени, но в крайна сметка внесох официално писмо
на 30.03.2004 г. за 2 600 лв. наем. Не мисля да отстъпваме.Нещо друго?
Закривам двадесет и седмото заседание на Съвета на НСД.

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

