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ПРОТОКОЛ
Днес, 01.07.2019 г. от 18.00 часа в зала „Галерия“ в Национален
Студентски Дом (НСД) се проведе редовно заседание на Съвета и
Експертната комисия към НСД.
Председателстващ заседанието: Христиан Даскалов – директор на НСД
Протоколчик: Росица Пенева
Присъстващи на заседанието:
Росен Петков – СОКИ, член на Съвета към НСД;
Данаил Петков – АИЕСЕК България, член на Съвета към НСД;
Стоян Костадинов – зам. Председател на АИЕСЕК България.
Отсъстващи по уважителни причини / предоставили становище в аванс:
Яна Вангелова, Мариян Ников, Даниела Иванова, Велко Иванов, Дарена
Попова, Кристиян Гайдаров, Петър Йорданов, Константин Илиев, Христо
Тутунаров.
Дневен ред:
1. Обсъждане на критерии за финансиране на студ. инициативи.
2. Обсъждане на критерии за кандидатстване за студ. центрове.
3. Обсъждане на процедура за управлението на сградния фонд.
4. Други
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Поради липса на кворум, заседанието бе отложено с един час и се
проведе от 19.00 часа, по реда на чл. 5, ал. 9 от Вътрешните правила за
конституиране и работа на помощните органи (съвет и експертна комисия)
на Националния студентски дом.
Преди откриване на заседанието, Данаил Петков представи на
присъстващите новият зам. председател на АИЕСЕК България, Стоян
Костадинов, студент в Техническия университет – София, който поема
щафетата от него от 01.08.2019 г. Присъстващите пожелаха успех и
ползотворна работа на Стоян Костадинов.
Заседанието бе открито от г-н Даскалов – директор на НСД. Към
предварително обявен дневен ред, не бяха направени предложения и
допълнения от присъстващите на заседанието.
Представи дневния ред и обясни, че предварително представените
материали са свързани с изпълнението на препоръките в одитния доклад на
МОН и е издал три заповеди, с които изпълнява указанията, а именно:
По първата препоръка - за разработване на методика за финансиране
на студентски дейности са предприети промени в заповед № РД56/23.11.2018 г., определяща правилата за съфинансиране на студентски
инициативи, предложени от студентските организации, с цел въвеждане на
критерии

и показатели

за финансиране.

Искането за финансово

подпомагане ще се извършва чрез писмен доклад от организиращата изява
национална студентска организация, адресиран до директора на НСД;
искането следва да съдържа план-сметка или описание на разходите;
заведен с входящ номер в деловодството на НСД. Срокът за произнасяне е
14 дни от регистрирането на съответното искане в системата за електронно
деловодство на НСД, но не по-рано от 7 дни от насочването му през
системата на вниманието на членовете на Съвета към НСД за предоставяне
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на становища. При определяне на крайното решение по искането,
директорът на НСД ще взема предвид: наличието на средства в бюджета
на НСД и съблюдаването на критерии и показатели за оценка:
-Ангажираност на институцията НСД към осъществяването на
съответната инициатива (пр. домакинство на форум, подобряване на
материалните условия за предоставяне на студентски услуги и др.);
-Наличие на ясно дефинирани преки резултати и търсен ефект от
осъществяването на инициативата.
-Да са участвали редовно в заседанията на Съвета и Експертната
комисия на НСД и да са изпълнявали стриктно текущите решения на
директора на НСД по управлението на институцията и изпълнението на
работната програма.
Финансирането на студентските организации, с тази заповед ще се
осъществява по-прозрачно.
Вече има финансиране на АХ „Ангел Манолов“, Академичния
фолклорен ансамбъл и Студентско общество за компютърно изкуство.
По втора точка от дневния ред - приемане на критерии за
кандидатстването за студентски центрове от 2020 г. в НСД, г-н Даскалов
представи идеите си провеждането на конкурс за дългосрочно ползване на
помещения на територията на НСД за развитие на центрове за студентски
услуги да се осъществи съобразно посочените в специална заповед
критерии и показатели за точково оценяване на подадените от участниците
в конкурса кандидатури.
В заповедта са залегнали два основни критерия:
1. Потенциал на кандидата за ефективно управление на центъра.
2. Потенциал на проекта за постигане на поставените цели.
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Всеки от критериите има по няколко показателя, с които се показва:
- какъв капацитет има организацията на база на своя предходен опит
и на база на своята активност в академичното и обществено пространства;
- какъв капацитет има организацията за сътрудничество с НСД на
база на своя предходен опит и на база на своята моментна активност;
- диференцира кандидатите според съдържанието на заложените по
план-програмата дейности – доколко амбициозни и изпълними са те и
какъв е техният потенциал да спомогнат за ефективното и ефикасно
постигане на поставените пред НСД цели.
- диференцира кандидатурите според степента и обосновката на
заложеното в работата на центровете сътрудничество с партньорски
организации и експерти от творческия, академичния, неправителствения и
частния сектори;
- диференцира кандидатурите според степента им на ангажираност
към постигането на стратегическите секторни, национални, европейски и
глобални цели за развитие * , в т.ч. аргументацията на очаквания принос
по всяка от тях като по този начин се установява приоритетното /
значимостта на индивидуалните проекти за Центрове.
Критериите и показателите за точково оценяване представляват
неделима част от „Правилата за развитие на центрове за студентски услуги
към НСД“, които предоставят допълнителна информация относно
условията на които трябва да отговарят кандидатите за оператори на
Центрове за студентски услуги.
Показателите, засягащи качественото изпълнение на план-програмата,
партньорството с НСД и трети страни (по линия на работата на Центъра)
са водещи при ежегодната оценка на дейността на Центровете за
студентски услуги.
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Г-н Даскалов, заяви, че в началото на месец октомври ще се приеме
процедурата, а до средата на месец ноември ще се приемат заявления за
участие в конкурса.
Данаил Петков, се изказа в подкрепа на приетите критерии и според
него те изграждат добро име на институцията и студентските организации.
Съгласен е, че трябва да има обосновка за подписването на договори с
определените студентски организации.
По трета точка от дневния ред за приемане на процедура,
регулираща управлението на сградния фонд на НСД, г-н Даскалов
представи, заповедта с която се приемат общи правила за управление и
разпореждане със сградния фонд. Дългосрочното ползване на обособени
части от сградния фонд на НСД от външни лица и организации се
осъществява по силата на индивидуални договори, след провеждане на
търг по Закона за държавната собственост.
Дългосрочното ползване на помещения за развитието на центрове за
студентски услуги, поддържани от неправителствени организации, се
осъществява по силата на индивидуални договори, след провеждане на
конкурс, съобразно „Правила за развитие на центрове за студентски услуги
към НСД“.
Краткосрочното ползване на зали за организирането и провеждането
на събития от академичен и културен характер се осъществява съобразно
„Правила за ползване на зали на НСД за организиране и провеждане на
събития“.
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Ползването на помещения за осъществяването на съвместни учебни
и творчески проекти с външни лица и организации - ко-продукции, се
осъществява:
- Съобразно Правилата за ползване на залите на НСД, когато
проектите са с некомерсиален, краткосрочен характер;
- Съобразно индивидуални договори / споразумения за съвместна
дейност, когато проектите са по-продължителни (със срок до една
академична година/творчески сезон) и предполагат уреждането на
определен въпрос от комерсиален характер (такса-вход, таксаучастие и пр.).
Г-н Даскалов, заяви, че вече има интерес за ползване на камерната
зала за реализиране на творчески проекти от страна на Нов български
университет с които се водят разговори за подкрепа по възстановяването
на Камерна зала.
По последна точка от дневния ред, г-н Даскалов представи
реализираната идея за виртуална библиотека, която официално „отвори
врати“. За разлика от секцията „Книги и статии“ на сайта на НСД, където
се публикуват издания, свързани със Студентския дом, в учебния портал
на адрес www.nsd.moodle.school можете да намерите по-богат набор от
материали с обучителен характер, които са със свободен достъп и
включват лекции и презентации на утвърдени експерти, презентации от
събития и инициативи на Студентския дом и Центровете за студентски
услуги.
Г-н Даскалов коментира, че изграждаме този портал с цел да
разширим обсега и значението на една институция, създадена през 30-те
години на 20-и век, за да служи като Дом на българските студенти.
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Днес, Отвореният университет към Студентския дом се превръща
във „виртуална приемна“ на институцията, от полза за всички български
студенти по света и у нас.
Обясни, че за използването на услугите на портала не е необходима
регистрация. Порталът се реализира в рамките на инициативата „Отворен
университет“, която е част от цялостната стратегия на ръководството на
НСД за превръщане на Студентския дом в модерна и необходима за
студентите институция, подкрепяща тяхното личностно и професионално
развитие.
С изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието беше
закрито.
Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов - директор на НСД)
Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

