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ЗАПОВЕД
№ 53
гр. София, 16.11.2018 г.

На осн. чл. 4, ал.1, т.2, чл. 7 и чл.9 от Правилника за устройството и
дейността на Националния студентски дом, публ. ДВ бр.51/21.06.2005 г. изм.
ДВ. бр. 29 от 16 април 2010 г. ,

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Вътрешни правила за конституиране и работа на помощните органи
(съвет и експертна комисия) към Националния студентски дом.
2. Възлагам функциите на секретар и протоколчик за заседанията на
съвета и експертната комисия, както и контрола по изпълнението на
утвърдените с настоящата заповед вътрешни правила на г-жа Росица Пенева
– специалист в НСД.
3. Вътрешните правила да се публикуват на сайта на НСД.

ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ
ДИРЕКТОР НА НСД
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УТВЪРДИЛ,
ДИРЕКТОР НА НСД:
..................………………...
(ХРИСТИАН ДАСКАЛОВ)

Вътрешни правила за конституиране и работа на
помощните органи (съвет и експертна комисия)
към Националния студентски дом

Глава първа
Общи положения
Чл.1. (1) С тези правила се определят редът за набиране на членове,
организацията на работата и дейността на помощните органи (съвет и
експертна комисия) към Националния студентски дом (НСД).
(2) Съветът и експертната комисия осъществяват дейността си в
съответствие с Правилника за устройството и дейността на Националния
студентски дом (ПУДНСД).

Глава втора
Съвет
Чл.2.(1) Съгласно чл. 7, ал. 4 от ПУДНСД, мандатът на съвета на НСД се
определя на една година.
(2) Определя се следния механизъм за набиране на членове:
1. Ежегодно, до 30 ноември националните студентски организации
поддържащи съгласно договори публични центрове, студиа и кабинети в
НСД, предлагат на директора свои представители за членове на съвета, с
писмено волеизявление;
2. Националното представителство на студентските съвети (НПСС)
предлага двама упълномощени свои представители на основание на чл.7, ал.
2, т. 1 от ПУДНСД. Представителите на НПСС се включват в проекта за
състав на съвета, така както са предложени;
3. Измежду предложените упълномощени представителите на
националните студентски организации, регистрирани по Закона за
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юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейност в областта
на изкуството, културата, образованието и науката, директорът на НСД
избира четирима, които заедно с двамата представители на НПСС, предлага
писмено на министъра на образованието и науката, ежегодно до 10 декември.
(3) Принципи при определянето състава на съвета:
1. Изборът на четиримата представители на националните студентски
организации се осъществява на ротационен принцип и при спазване
принципа на равнопоставеност;
2. Не се допуска повторно участие на представител на дадена организация
преди всички други организации да са участвали по един мандат в състава на
съвета на НСД.
(4) Министърът на образованието и науката със заповед утвърждава
състава на съвета на НСД.

Глава трета
Експертна комисия
Чл. 3.(1) Съгласно чл.9, ал.1 от ПУДНСД, експертна комисия подпомага
дейността на директора на НСД с експертни мнения и предложения и има
мандат от една година.
(2) В състава на комисията се включват петима експерти.
(3) Определя се следния ред за набиране на членове:
1. Ежегодно, не по-късно от 30 ноември, националните студентски
организации поддържащи съгласно договори публични центрове, студия и
кабинети в НСД, внасят пред директора писмено предложение на
упълномощен представител за състава ва експертната комисия;
2. Право да предлагат членове за експертната комисия имат и други
студентски организации, регистрирани съгл. ЗЮЛНЦ, осъществяващи
дейност в областта на науката, културата, изкуствата, информатиката,
икономиката, правото, туризма и спорта;
3. Директорът на НСД избира сред представените кандидатури в срок до
10 декември и със заповед определя състава на експертната комисия, с
мандат от една година;
4. Лица, които са предложени в състава на съвета на НСД, не могат да
бъдат предлагани и за състава на експертната комисия;
5. При попълване състава на експертната комисия, директорът прилага
принципите на ротационност и равнопоставеност.
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Глава четвърта
Правила при подбора
Чл. 4. При подбора на съставите на съвета и експертната комисия се
прилагат следните правила:
1. При липса на достатъчно на брой постъпили кандидатури за състава на
съвета и експертната комисия, директорът на НСД по своя преценка определя
служебно кандидати за тези длъжности и ги предлага на министъра на
образованието и науката за утвърждаване на съвета и респективно ги
назначава за експертната комисия;
2. При подаване на предложения за състава на експертната комисия,
националните студентски организации се съобразяват с изискванията на
ПУДНСД кандидатите да са експерти в областта на науката, културата,
изкуствата, информатиката, икономиката, правото, туризма и спорта;
3. Националните студентски организации нямат право да предлагат лица
за повече от един персонален мандат, както и участие на едно и също лице в
състава на съвета и в експертната комисия едновременно, което гарантира
спазването на демократичния принцип за участие на повече представители
от студентските организации.

Глава пета
Заседания на съвета и експертната комисия
Чл. 5. (1) Съветът и експертната комисия провеждат редовни заседания
всеки месец.
(2) На заседанията на съвета и експертната комисия се водят съкратени
протоколи, в които се отбелязват всички взети решения.
(3) Функциите на секретар и протоколчик се възлагат със заповед на
директора на НСД на един от служителите на НСД.
(4) Вместо присъствени заседания, по единодушно решение на
членовете на съвета на НСД може да бъдат провеждани обсъждания и обмен
на материали по електронна поща. В подобен случай в архива се прилагат
разпечатки на обменените съобщения и приложенията към тях.
(5) При трайна невъзможност на член на съвета или експертната
комисия на НСД да участва в тяхната работа (обучение в чужбина, болест
или други уважителни причини), с решение на директора на НСД се намалява
броя на членовете на съответния орган, съставляващи кворум.
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(6) При отсъствие от заседание по уважителни причини на членове на
съвета и експертната комисия се допуска да декларират писмено своя вот по
взетите решения със собственоръчно подписана декларация.
(7) За всички заседания се изпраща писмена покана по електронната
поща не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието с часа, мястото,
приложен дневен ред и съпътстващите материали.
(8) При липса на кворум в определения ден и час, насроченото
заседание се отлага с 1 час, след изтичането на този срок, заседанието се
счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
Чл. 6. При изпълнение на проучвателни и свързани с анализ задачи и
при даване на специализирани, експертни становища, е допустимо членовете
на съвета и експертната комисия да получават хонорарни възнаграждения в
размер определен от директора на НСД.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Заповедта с която се утвърждават настоящите правила и механизми
отменя заповед № РД – 25 от 12.11.2015 г.
§ 2. Тези правила и механизми се приемат на основание Раздел II, чл. 7,
8, 9 и 10 от Правилника за устройството и дейността на Националния
студентски дом.
§ 3. За всички неуредени въпроси в тези правила се прилагат
разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на Националния
студентски дом и вътрешните заповеди на директора на НСД.
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МОТИВИ
Заповедта съдържа незначителни промени по отношение на организацията на
дейността на Съвета и Експертната комисия към НСД. Премахната е
разпоредба, която определя точно в кой период на месеца следва да се
провеждат заседанията на съответните органи. Подобна разпоредба създава
излишни административни стъпки. Премахнатата разпоредба така и не е била
прилагана активно във времето.
Другата промяна, която засяга дейността на Експертната комисия към
НСД, е свързана с възможността студентски организации, регистрирани съгл.
ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност в областта на науката, културата,
изкуствата, информатиката, икономиката, правото, туризма и спорта, също да
предлагат експерти от съответните области за членове на Експертната
комисия към НСД. С отменената заповед № РД – 25 от 12.11.2015 г. това
право е необосновано лимитирано в сравнение с текстовете на Правилника за
устройството и дейността на НСД и действащата до 2004 г. практика (от 2004
до 2014 г. няма провеждани процедури по подбор на членове на Съвета и
Експертната комисията към НСД). Отварянето на Експертната комисия към
представители на по-широк кръг от студентски организации цели да
премахне основанията за направените в предходни одитни доклади
констатации, че в Националния студентски дом се формира „статукво“.

