
                                                                                        

 

Студентски съвет 

Протокол № 1 

От СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски“ 

От 07.01.2016г. 

Присъствали: Ава Джамадан – БФ, Руслана Атанасова – ГГФ, Кристиян Иванов – ФП, 
Георги Георгиев – ФМИ, Борис Рангелов – ФЖМК, Димитър Тодоров – ФзФ, Янита 
Джунова – ЮФ, Калиопи Пагалиди – ФКНФ, Виктор Асенов - ФНПП, Васил 
Силяновски(председател) – ЮФ, Стефан Радов – ФФ, Лилия Липчева – ФЖМК, Зорница 
Танчева – ФСлФ 

 
Обявен начален час: 18:00 
Начало: 18:20 
Край: 21:30 

Присъствали: 12 
Има нужен кворум за начало на събранието. 

Дневен ред 

1.Разглеждане на проекти 

2.Разни  

Васил Силяновски: Предлагам Ви да започваме. Аз съм учуден защо сме толкова малко, при 

положение,че датата е обявена преди толкова време. Ще трябва да вземем мерки. Второто, на 

което искам да обърна внимание е факта, че сме одобрили толкова много проекти. Трябва да 

започнем да сме малко по критични, обективни и да взимаме правилни решения. 

При организираната вчера среща с ФСС към всеки факултет от университета ни аз казах, че ще 

им се пуснем определен бюджет. Те ще представят това, което мислят да правят и как да 

разпределят тези пари. Отделно мисля да направя среща с вътрешната администрация на 

университета. Парите няма да ни стигнат и трябва да финансираме по – малко проекти (през 

новата година). Ще отделяме по-голям бюджет за научно изследователска дейност. До сега 

нищо не е спряно и всичко е одобрено. 

Васил Силяновски: Към 2.Разни - тук се включва следното: какво смятам да се случи на 

следващото ОС, Димитър да представи математически механизъм,формула, чрез която ние да 

финансираме, хората които отиват в чужбина на конференции. Дали става въпрос за work shop 



или за научна конференция, която ще подпомага развитието на студентите. Сега е входирана за 

одобрение от академичен съвет.  

Виктор Асенов иска промяна в дневния ред. Предлага: 

1. Прозрачни планини да ни се представят – за какво става въпрос, кой кога и за какво иска да 

направи. Да гласуваме така направеното предложение. 

За:12 

Против:0 

Въздържали се: 0 

Гласуване на така предложения дневен ред. 

За:12 

Против:0 

Въздържали се: 0 

Точка 1 от дневния ред 

Представяне на проект – Обучение и симулация в университета в Маастрихт по преговори и 

работа на Европейския съвет 

Елица Хаджиева: Първо да кажа, че има промяна.Най-важната промяна по проекта ще я 

видите на последната страница. Ние сме студентски клуб на политолога. За момента сме около 

30 члена. Стремим се това, което получаваме като теория да го приложим на практика и да 

развием уменията си. Да променим практиките във факултета. Този клуб е създаден през 2008 

година. Минали са стотици хора през клуба, които са показали своите умения на практика. 

Цели и приоритети – всеки един да има платформа за своите идеи и да организираме и 

лекции, които са насочени към тяхното личностно развитие. Събитие, което се организира в 

МААСТРИХТ. Организация създадена от български студенти и е една от най-работещите в 

университета. Иван Драганов е наш партньор. Цел-организация на work shop, get together 

запознаване. Нашата председателка се е свързала с още няколко преподаватели, които да се 

включат и да ни подкрепят. Първия ден участниците ще придобият умения, а на следващия ден 

ще ги приложат. От нашата страна ще са 4-ма участници, от техния университет ще бъдат 

шестнадесет. Две симулативни игри – отношенията на ЕС с Русия. Това, което ни смятаме за 

полза е, че ще развием умения, които ще ни помогнат да придобием способности, да се 

справяме с други проекти и да се опитаме да променим нашата програма, с това, което ще 

научим там. Този университет е в топ 100 на най-добрите университета в света – на 88 място. 

Програма – окончателна ще излезе след 2 седмици. Имаме осигурено жури. Наш преподавател 

ще се включи в проекта. Не сме сигурни в кой ден, но това ще бъде уточнено на по-късен етап. 

Настаняването е осигурено. Това, което предстои е да се изготвят материалите, които ще 

използват участниците, нещо като guide. Необходими ресурси – единствените неща, които не 

можем да покрием със студентската организация са пътните разходи, останалите неща се 

поемат от тях. Ако ни подкрепите ще сложат вашето лого. Самото обучение ще е в базата на 

университета. Пътните разходи са нещото, за което искаме да ни финансирате. Най-големият 

проблем е,  че когато изпратихме проекта цените бяха по евтини, с течение на времето те се 

променят и се увеличават – на отиване 100 лв. еднопосочно. Общо за 4 билета е 400 лв. само за 

отиване.Датите са 24, 25, 26, 27 януари. Билетите са за 28 януари като дата. Общо 480 лв. Тъй 

като миналия месец в Холандия увеличиха цените на градския транспорт се падат по не 3,50, а 

3,70 = 60лв. В двете посоки – 4 отиване и 4 връщане. От летището  до гарата се отива с автобус 



– билетите за влак: 17,70 евро Х 8 = 278 лв. общо отиване и връщане. Обща цена 1212,60. Това, 

което мислихме да направим, за да спестим е wizz air discount - 100 лв. Намалението е 60 лв. 

Партньори и съфинансиране – планираме да създадем трайно партньорство и следователно 

по-голям проект с тях. 

Виктор Асенов: Първо – да ти кажа университета не е сключил договор с тази самолетна 

фирма.И второ - това нещо ще допринесе ли с нещо за другите факултети? 

Елица Хаджиева: Можем да организираме лекции и обучения за другите ни колеги, когато ги 

придобием там. 

Георги Георгиев: Съгласна ли си да се платят само самолетните билети, а другите пътни с влак 

да се покрият от вас. На всеки от вас се падат по 80 лв. Участниците са само 20 – само 4 от 

нашия университет, така ли? 

Елица Хаджиева: Ами в крайна сметка да. Само 4 са участниците от нас да, като там ще има 

студенти от тях, които са по програмата Еразъм.  

Борис Рангелов: Това, което ми прави впечатление е симулативната игра ЕС-Русия. Вие търсили 

ли сте с клуб европейстика съдействие. 

Елица Хаджиева: Ако проекта бъде успеше да го насочим към доста повече колеги да се 

разпространи. 

Борис Рангелов: Колко бяха кандидатите? 

Елица Хаджиева: Осем от 25, 26, които са в нашия клуб. 

Слави Боянов: Една препоръка – когато купувате билети правете сметка за напред във 

времето. Никога не излиза толкова колкото виждате в момента на разглеждане на билетите. 

Няма да подкрепяме проекти, които са за личностно развитие на хората. Каква е 

допълнителната полза? 

Елица Хаджиева: Имаме хора, които са участвали в организацията на проекта. Ние винаги сме 

искали, ако имаме някакви умения да ги покажем и на другите и да направим по-мащабен 

проект. Да направим събития. Ние сме екип и ще работим за това придобитите умения там, да 

се практикуват и тук, в нашия университет с наши колеги. 

Димитър Тодоров: Кога разбрахте, че тази симулация ще бъде осъществена? 

Елица Хаджиева: В началото на декември. 

Димитър Тодоров: Защо чак сега подавате проекта? 

Елица Хаджиева: Бяхме се насочили към  нашата катедрата, която малко или много ни 

обучава. Но не се получи. И се обърнахме към вас. След това водихме преговори с 

организацията, която се съгласи да ни осигури нощувки и храна. 

Димитър Тодоров: Тези 4 човека избрани ли са? 

Елица Хаджиева: Да. 



Димитър Тодоров: Университета работи със фирма. Можехте да купите билетите в началото и 

след това щяха да ви ги възстановят. 

Васил Силяновски: За да се финансира проекта трябва да мине доклад със заповед. 

Димитър Тодоров: С фактура може. 

Васил Силяновски: Можем да ги финансираме с дневни преди да заминат. Те да си покрият 

колкото е. 

Виктор Асенов: Задължително ще се ангажирате с направата на такъв семинар не само с 

философски, но с всички факултети. Ще искам писмено доказателство, че ще има покани към 

тях. 

Калиопи Пагалиди: Имам въпрос. Тъй като личната полза е повече от общата. Ако ви платим 

всичко освен самолетните билети, ще може ли да си ги платите вие? 

Елица Хаджиева: Невъзможно е, няма как по друг начин да платим билетите. Затова се 

обърнахме към вас.  

Георги Георгиев: Да бъде платена половината сума. 

Стефан Радов: Относно проекта не можем да се пазарим. Тук има проект и е написано колко 

искат. Решаваме дали приемаме или не. Ако искаме да дадем по-малко ще трябва този проект 

да се отхвърли и да се напише нов. Те представят целия факултет, не само себе си. Логично е, 

когато искаш пари да става въпрос за теб и след това за останалите. Има много точно описано 

всичко и са определени дати кое трябва да се случва. 

Слави Боянов: Имаш ли си представа колко са студентите във вашата специалност? 

Елица Хаджиева: 50-60. 

Слави Боянов: Рекламирахте ли това пред целия курс? 

Елица Хаджиева: Не. 

Васил Силяновски: Нашата организация е такава, че всеки студент дава по 5-6 лв,. за да имаме 

ние бюджет. Ние се опитваме да поемем по нов курс – да финансираме много проекти и много 

събития, командировки и конференции с научна цел. Поздравявам Ви за добре написания 

проект. Въпросът ми е – вие искате да отидете много там – нашата практика: финансиране до 

75% – да се спази практиката до момента, която е заложена. Това, което исках да Ви кажа 

встрани от проекта – ще се организира среща на СС с всички административни органи на 

университета – делегирани бюджети – пари в университета за него самия. Аз съм раздвоен – 

искам и не искам – ако са бъдещ партньор с този университет, да. Но с новия правилник със 

сигурност такива проекти няма да минават. 

Кристиян Иванов: Четиримата, които отивате имате ли ISIC карти – щe имате 10% отстъпка. 

Смятам, че това ще ви помогне.  

Елица Хаджиева: Предполагам, че имат. 



Васил Силяновски: Предлагам Ви да се разделим в две насоки – за приемане на проекта и 

против. 

Виктор Асенов: За този симулативен характер – ЕС и Русия – от гледна точка на темата това е 

много интересно. До сега сме нямали такава дискусия в университета. Може би малко или 

много такова нещо трябва да се направи. 

Васил Силяновски: Искаш ли да бъде финансиран проекта? 

Виктор Асенов: Частично. 

Васил Силяновски: Предлагам процедурно да помолим представящите проекта да излязат 

отвън и след като обсъдим нещата да дойдат отново и да им съобщим какво сме решили? 

За:7 

Против:0 

Въздържали се:6 

Приема се. 

Васил Силяновски: Ако искате можете да подкрепите проекта при частично финансиране.  

Слави Боянов: Този университет е изключително място, има много българи. Според мен 

инициативата не е толкова лоша. Връзките с този университет – това е ползата.  

Васил: Който е за принципно приемане на проекта, моля да гласува. 

За: 10 

Против: 1 

Въздържали се: 1 

Предложения:   

Да бъде финансирано: 

1. 50%  

За: 8 

Против: 4 

Въздържали се: 0 

2. 75%  

За: 2 

Против: 10 

Въздържали се: 0 

3. 100%  

За: 3 

Против: 9 

Въздържали се: 0 

Васил Силяновски: В общи линии нямахме единодушие. Единодушие – за 50%. Съгласни ли 

сте? 



Елица Хаджиева: Ако имахме възможност щяхме да го направим сами и да не се обръщаме 

към Вас. 

Виктор Асенов: Да се задължи организаторката да направи събитието.  ФСС-та , Секретариат, 

обратна връзка с всички. 

Васил Силяновски: Мисля, че 50% ми се струва справедливо. 

Елица Хаджиева: Решихме да вземем 50%. 

Васил Силяновски: Продължаваме със следващия проект. 

Зорница Захариева: Докторант към БФ. Занимавам се с изучаването на делфините в Черно 

море. Моята дисертация за делфините е първата такава в университета. Рибарите влияят върху 

средата на делфините. Това предизвиква икономически загуби. Делфините стават жертва 

случайно на различни риболовни съоръжения. Моята задача беше да разбера дали съществува  

този проблем в Черно море. Той съществува и е доста сериозен. Делфините биват убивани. 

Успях да разбера, с моите проучвания  и се насочих към това да намеря решения. Консултирала 

съм се с доста световни специалисти. Съвременен метод- малки устройства, които излъчват 

сигнали за делфините да не се доближават до тези съоръжения. С помощта на тези пари от 

програма на Мтел, през последната година имахме положителни първоначални резултати 

Имаме желание да разширим проекта по цялото Черноморие. Моята основна идея- основно 

защита, популация. Работя с доста институции, които ни подкрепят. Тази година имах 

възможност да подам абстракт към Европейската комисия за защита на китоподобни 

бозайници. Провеждат конференция. С резултат от работата исках да бъда одобрена и ме 

приеха да участвам в тази конференция. Моята молба към вас е финансиране. Аз ще съм 

първата от България, която ще прави така работа. 1305 лв. без самолетните билети. Включва:  

30 лв. – постер    

За: 3  

Против: 9 

Въздържал се: 0 

Не се приема  

294 лв. – такса за участие  

За: 10   

Против 1  

Въздържал се: 1  

Приема се  

76,4 лв. – командировъчни за 3 дни  

За: 6 

Против: 6 

Въздържали се: 0   

Не се приема 

 

535,08 лв. – 3 нощувки за 1 човек   

За: 11   

Против: 0  



Въздържали се: 1   

Приема се 

 самолетни билети-отиване и връщане  

За: 12 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се 

Димитър Тодоров: Къде ще бъде публикуван.И в пълен текст ли? 

Зорница Захариева: Не, само по формата на презентация и постер, частично текста. 

Димитър Тодоров: Ти ще бъдеш в  хотела, в който ще бъде конференцията. Нямаше ли други 

хотели, в които да разгледаш офертите за нещо по-изгодно? 

Зорница Захариева: Пратих запитване до всички хотели. Този, в който  ще бъдем цената е най-

ниска. 

Виктор Асенов: Аз съм ЗА, защото става въпрос за опазване на околна среда. България е 

закъсала с опазването на всякаква среда-водна, земна, всякаква. За мен би било интересно да 

се направи конференция за това. Настоявам да се изпълнят задачите. 

Калиопи Пагалиди: Ако финансираме само една част, до каква степен си готова да си го 

финансираш? 

Зорница Захариева: Готова съм, но няма да е много лесно. 

Васил Силяновски: Има ли някой, които е против? Не. Моето предложение е да гласуваме 

всеки един разход по отделно. 

Георги Георгиев: Може само самолетните билети да финансираме.  

Ава Джамадан: Моето предложение е да гласуваме цялата сума. 

Виктор Асенов: И аз съм за цялата сума, защото това е важно за университета. До сега не съм 

чул нито един проект за опазване на околната среда. 

Васил Силяновски: Мисля, че СС трябва да подкрепя такъв вид дейности. Такса, нощувки и 

самолетни билети. Това да бъде финансирано на минимален праг.  

Имам процедурно предложение към Виктор – даваш доклад срещу обещание да за 

разпространение. 

Ава Джамадан: Предлагам 5 минути почивка. 

 

За: 10 

Против: 2 

Въздържал се: 0 

Приема се. 



Андрей Ралев: От сдружението „Прозрачни планини“. Благодаря Ви за съгласието за участие и 

на Вики, че ме покани. 2%– Национални паркове – Пирин, Централен Балкан и Рила. Сега ще Ви 

покажа нагледно. Проблеми – част от Рила планина беше отделена за частна собственост. 

Може да има сеч в бъдеще. Витоша- само 6 гласа не са стигнали на нашите депутати да се 

гласува за национален парк и по този начин пак се сваля статутът му. Кампания за 

унищожаване на планините и парковете – черна ПР кампания, политически договори, лобистка 

кампания и др. Създават се алтернативни и неправителствени организации, които подкрепят 

неправилните хора. 2015 г. се приемат 3 плана за управление на парковете. И всичките бяха 

одобрени.Планират се и промени в законите. Изводи – по-рано в нашите паркове имаше 

установени забрани, а сега е позволено всичко с тук-там няколко забрани.С  новите документи 

се цели да се установи какво ще се строи и какво ще се премахва. Екологичен план за 

управление. Пирин – строителство на писти, хотели и др. Обещават, че няма да има 

строителство, но има закон, който позволява например град Добринище да стане два пъти по-

голям. Защо се прави всичко това? За хиляди съоръжения в парка. Ако това бъде допуснато, 

България ще влезе в черния списък със застрашени територии. Рила – не са предложени 

конкретни мерки за регулиране на туристопотока на Седемте рилски езера.. Витоша – предлага 

се огромна нова зона за сгради и съоръжения , която да бъде построена. Основни проблеми – 

прибързано написан и некомпетентен план, няма приемственост със сегашните планове, не са 

защитени най-ценните места, не се решават основните проблеми, които имаме. Искаме на 

първо място разпространение на информацията. Ако искате на по-късен етап да Ви 

предоставим едно становище. 

Виктор Асенов: Искам да разбера повече за акция „Борче“. Да покажеш нагледно. 

Андрей Ралев: Да, това беше вид театър. Опитваме се да привлечем хората по всякакви 

начини. 

Васил Силяновски: Това, което искам да кажа е, че най-вероятно преди нас хората са мълчали 

и затова сега е такова състоянието на територията ни. Избрани сме тук не само да 

разпределяме пари, а да представляваме студентите и техните интереси. Искам да 

организиране на конференция, да се включат факултетите ни. Да се представи какво точно 

смята да се прави и да се направи референдум в университета, за да има по-голяма гласност. 

Ако не приемем инициативата присърце няма да се получи.  

Андрей Ралев: Идеята ми харесва. Среща-дискусия. Ще сме благодарни ако това се разбере от 

повече хора.  

Слави Боянов: Наистина ли главните архитекти ще решават дали това ще се случва. 

Андрей Ралев: В този случай те ще имат голяма сила. Друг проблем – когато имаш голям план, 

може да ги оцениш в контекста на целия парк, ако е по-малко няма да има проблем. Но много 

на брой малки неща правят проблем. 

Симеон Цветков: По-голям семинар да се направи в рамките на 3-4- месеца, защото не знам 

дали конференция ще реши проблема. Бихме подкрепили с каквото можем. Това е екологично 

образование, което повечето нямат. 

Андрей Ралев: Някъде до към март месец в който могат да се приемат важни решение. МОСВ. 

Симеон Цветков: Да се информираме своевременно и да правим семинари. 



Андрей Ралев: Имаме и доброволци. 

Лилия Липчева: Ако сте съгласен за среща кога най-бързо можем да я организираме? 

Андрей Ралев: Март месец. 

Васил Силяновски: Работата на СИС е да одобрява или отхвърля нещо. Моето процедурно 

предложение е да подкрепим. Нека да изберем няколко човека в малка работна група, която 

да се включи в това начинание.  

 

За: 12 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Слави Боянов, Лилия Липчева, Виктор Асенов, Калиопи Пагалиди – група, която да се включи в 

начинанието. 

Проект за попълване материали за офиса на СС 

Симеон Цветков: Трябва да гласуваме всеки един материал и елемент. 

Васил Силяновски: До там стигнахме, че нямаме хартия да принтираме. И нямаме други 

консумативи. На срещата с ФСС до голяма степен беше решено ние да им осигурим 

канцеларските материали. Ако искате да гласуваме с промените. 

 

За: 12 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

За рутера – Против: 11 

против телефона – Против: 7 

Хладилник – Против: 10 

Точка 2 от дневния ред 

Слави Боянов: Трябваше да поискам телефона на фирмата, която работи по новия ни офис. 

Звъннах и човека, който отговоря каза, че иска някой отговорен орган от университета да 

напише и прати писмо и той да каже дали е съгласен.  Иска да го види написано черно на бяло. 

Критерии за допускане на проекти за командироване на проекти 

Димитър  Тодоров: На миналия мандат решихме, че конференциите ще трябва да се 

финансират по някакъв начин, който да имаме критерии, по който да решаваме. На базата на 

това, че общо взето имаме опит решихме че ще изградим критерии. Конференции най-много 

искат докторантите. Ходил съм на 6 конференции, сериозните бяха 3, на които може да научиш 

нещо. Първо, за да отидеш на конференция трябва да предоставиш стабилен набор от 



документи. Качеството на проекта. Финансиране. Трудно бихме спонсорирали напълно една 

такава конференция. Условия за приемане – принос, полза. Формулата е много проста  

Т=А*B*C(D+E+F+G). 

Васил Силяновски: Предлагам ти това да го изпратиш на всички и следващия път да се 

пробваме да оценяваме по тази формула проектите и да видим дали ще проработи. 

Калиопи Пагалиди: По тази логика, ако трябва да оценяваме, трябва да направим строги 

критерии за останалите неща.   

Васил Силяновски: Да приемаме правилниците. Подаден е един на ФСлФ. 

Ава Джамадан: Мога ли да поискам от ОС заповед за нов ФСС на БФ? 

Васил Силяновски: Няма нужда. Благодаря Ви за тази среща. Закривам заседанието. 

Край: 21:30 часа 

Председател: ………………………………….... 

/Васил Силяновски/ 

Главен секретар:…………………………………. 

/Велина Костадинова/ 

 

 


