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Протокол
През месец август 2021 г., заседание на Съвета към НСД и членовете
на Експертната комисия, се проведе в дистанционна форма, чрез размяна на
електронни съобщения между членовете на двата органа.

05.08.2021 г. Христиан Даскалов:
Използвам случая, за да представя на Ваше внимание най-актуалните
проекти и инициативи около Национален студентски дом за м. август 2021
г.
1. Приключи ремонта на пода на зала № 310. Подът е ремонтиран
чрез поставяне на ново дървено дюшеме по подобие на сходен ремонт,
извършен в зала № 304 през 2017 г. Това прави залата пригодна както за
репетиции на нашия Академичен фолклорен ансамбъл, така и на външни
формации. Уви, в последните месеци - поради неугледното състояние на
старото дюшеме (а и поради епидемичната обстановка) наемателите на
залата драстично намаляха - на практика танцови репетиции там почти
нямаше, а само инцидентни театрални репетиции по спечелени от наши
партньори проекти. Надявам се от есента тази зала да бъде понатоварена, защото именно чрез привличане на външни партньори за
реализация на културна продукция се генерира 50% от издръжката на
НСД.
2. Започна работа по създаване на звукозаписно студио - този
проект е на ТС "Студентина" и се реализира на ет. 5 в съседство с новия
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кабинет на НПСС. Работата ще върви бавно, защото няма осигурено
целево финансиране, но от резултатите ще могат да се ползват всички.
Възможно е да активизираме и нашия подкаст "Студентска трибуна" в
който се промотира дейността на НСД и студентските центрове, но от
който, за съжаление, твърде рядко записвам епизоди, в т.ч. поради причина
на липсата на обособено място за записи.
3. Първата фаза на проекта за реконструкция на сградата на НСД,
с фокус върху залите на партерен етаж, е предаден в НИНКН Националния институт по недвижимото културно наследство. Тази първа
фаза включва възстановените чертежи на сградата и историческото и
архитектурно обследване, в т.ч. експертни бележки за състоянието на
сградата по всички инженерни специалности. Уви, в НИНКН проектът ще
престои до 4 месеца и след това, след всяка от следващите три фази техническо задание, технически проект и т.н., ще престоява в НИНКН по
още 4 месеца... Такива са реалностите - така работи този институт и
заради това културното наследство на страната се руши. Да имаме
търпението и здравето да доживеем одобрения проект и след това неговата реализация.
4. НСД спечели първи самостоятелен проект по Национален фонд
"Култура" - След като бяхме партньори на десетки творчески
организации, на които срещу заплащане предоставихме право да ползват
нашите зали, НСД кандидатства самостоятелно и защити успешно първи
свой проект към НФК. Проектът е на стойност 11,000 лв. и е свързан с
популяризацията на културно-историческото и архитектурно наследство
на Софийската света гора. Приложено ще намерите проектното
описание. Тъй като материята е специфична - обследване на архитектурни
ценности и създаване на дигитален каталог с аудио-визуално съдържание,
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се обърнахме за безвъзмездно разписване на проекта към ресорен експерт
- г-жа Емилия Волева - ръководител на Фондация "Мир и щастие" (ФМЩ),
която вече е реализирала проект, посветен на ССГ, по линия на други
програми на С.О. Г-жа Волева се справи със задачата да защити нашата
концепция, но за съжаление на по-късен етап изрази претенции към
интелектуалната собственост на проекта и настоява да бъде сключено
споразумение с нейната Фондация по силата на което на ФМЩ ще се
предостави оперативното управление на дейностите, респективно
тяхното финансиране. Тъй като това не е предвидено в самия проект и се
явява необоснована претенция, проектът за момента не е придвижен за
изпълнение. Не смятам, че НСД следва да търси "под-изпълнител" и следва
самостоятелно да реализира заложените дейности. А, ако това влиза в
конфликт с претенциите за интелектуална собственост на създателя на
проекта, то най-добре би било проектът да не се реализира с цел избягване
на бъдещи спорове и репутационни щети. Прилагам Ви и проектоспоразумението, предоставено от г-жа Волева - бихте могли да вземете
отношение.
Отвъд конкретния проблем с консултанта, споменат по-горе, за
пореден път бих насърчил и останалите ни културни организации (АХ,
АФА, Студентина) да работят активно по отношение привличане на
външни средства чрез кандидатстване по национални и международни
програми - аз лично познавам добри експерти по управление на европейски
проекти в тези организации. От личен опит мога да кажа, че на
последната сесия на НФК конкуренцията беше малка и постигнахме успех.
В това отношение СОКИ, ННЕК ЮНЕСКО и др. колеги имат големи
традиции (в печеленето и управлението на проекти) и всеки може да се
обръща към тях за съвет и съдействие. Следва да поздрав, разбира се, и ТС
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"Студентина", на които предоставих няколко писма за партньорство в
последните месеци, и вече работят по проект по програма "Еразъм" и в
партньорство с "Концерти.бг" техни музиканти реализират поредица от
събития в Sofia Live Club.
През този месец нашият протоколчик, г-жа Пенева, ще отсъства.
Ето защо, предлагам следващото ни присъствено заседание да се проведе
на 13.09.2021 г., от 18-00 ч. в зала "Галерия" - моля запазете датата.
13.08.2021 г., Христиан Даскалов:
В предходния си мейл пропуснах да Ви известя за още две неща в т.
"Други":
1. Получихме голямо дарение от саксийни цветя. Известихме за дарението
тук

-

https://www.facebook.com/studenthouse.bg/posts/2022304587925030.

Оставаме на разположение да приемем още подобни дарени цветя и
дръвчета. Ако разполагате с такива, за които нямате възможност да се
грижите, можете по всяко време да ги донесете в НСД. Приемаме и
дарения на непотребни, но запазени картини с които да разкрасим
коридорите, където такива няма окачени. За пример, коридора пред зала
310, стълбището откъм "Аксаков" и др.
2. Има отворени възможности за Ваше участие в инициативи на
останалите студентски организации с центрове към НСД. Отворено е
кандидатстването за участие в "Летния университет" на НСД
- https://www.facebook.com/npssbg/photos/a.249630348396810/489614580041
1885/, а колегите с интереси и експертиза в компютърните изкуства
могат да се включат в ежегодния форум "Компютърно пространство" на
СОКИ, който също приема текущо заявки за участие в конкурсната
програма - https://computerspace.org/index.php/projects-registration-begins-3/
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Относно проекта за който получихме одобрение от Национален
фонд "Култура", свързан с промотирането на Софийската света гора сред
студентската младеж, окончателно се взе решение да не се подписва
споразумение с консултанта - доброволец, който ни помогна за
разписването на проекта, тъй като след проверка в НФК се установи, че
няма такава нормативна практика. Проектът ще се реализира съгласно
общите условия на НФК, представени в приложения договор и съгласно
заложените дейности. Благодаря на Асоциацията на младите учени и
Студентина за ценните насоки в тази връзка, по линия на работата им с
консултанти по тези програми.

Председател: ………………………..
(Христиан Даскалов)

Протоколчик: ………………………..
(Росица Пенева)

