
 
 

 

 Протокол на ОС  № 1 / 12.01.2016 г. 

 

 Обявен начален  час: 18,00 ч. 

 Час на започване: 18,14 ч. 

 Заседанието се открива! 

 Присъстващи (36): Ава Джамадан – БФ; Александра Димитрова – ФКНФ; Ангел 

Демерджиев – ФзФ (докторант); Андрей Дренски – ФМИ;  Борис Рангелов – ФЖМК; Васил 

Силяновски – ЮФ (председател); Велина Костадинова – ФФ; Виктор Асенов – ФНПП, Георги 

Гълъбов – ЮФ; Деница Николова – ИФ; Диана Манолова – ЮФ; Димитър Тодоров – ФзФ 

(докторант); Димитър Манев – БФ; Димитър Стоянов – ФФ; Ева Петрова – ФНПП; Инес Иванова 

– ФНПП; Йордан Донков – ЮФ; Калина Христова – ЮФ; Калиопи Пагалиди – ФКНФ; Кристиан 

Иванов – ФП; Лилия Еленкова – ФФ (докторант); Лилия Липчева – ФЖМК; Мария Шидерска – 

ФзФ; Методи Костадинов – ФНПП; Мина Кутева – ФКНФ; Мирослав Гайдаджиев – ФКНФ; 

Михаил Станев – БФ; Павел Николов – СтФ; Пламен Панайотов – ФФ; Радослав Радов – ИФ; 

Радостин Петров – ЮФ; Руслана Атанасова – ГГФ; Слави Боянов – ФМИ; Стефани Николова – 

ФМИ; Христо Бакалов – ИФ; Янита Джунова – ЮФ. 

 Има кворум! 

 Решенията се вземат с 18 гласа. 

 Васил Силяновски: Предлагам да гласуваме указания в имейла дневен ред. 

 За: 35 

 Против: 0 

 Въздържали се: 1 

 Предложението се приема! 

 Васил Силяновски: Сега ще ви представя отчет за изминалите 3 месеца. Това бяха 

няколко събития: на първо място, срещата с кандидат-ректорите. От друга страна, бяха 

организирани и 2 важни избори – за домови съвети и за комисия по настаняване. По мое лично 

мнение конкурсът за изборите за комисия бяха честни. Разбира се, можем да благодарим и на 

Комисията по култура за организирането на благотворителния концерт и за поставянето на 

коледна украса в Ректората. Трябва да се отчетат и двете събития на Комисията по 

международна дейност – срещата с посланика на 25 януари и събитието, което се проведе днес 

с посланика по въпросите. За жалост днес нямаше огромен интерес. Освен това за пръв път 



 
 

Студентски съвет наложи волята си и посредством това асистентът Чавдар Стоянов няма да 

преподава повече в нашия университет. Още, излязохме със становище относно съдебната 

реформа. 

 Васил Силяновски: Сега ще ви покажа протоколи от изборите за комисия по 

настаняване. Пускам ги към вас. Освен това, до момента са одобрени разходи за 10,973 лв., 

които ще бъдат реализирани. Мисля целият финансов отчет да бъде качен на екселска 

таблица. Впечатленията ми от Съвета са за жалост както при миналия – има хора, които полагат 

усилия, има и хора, които явно са заети и нямат време. Студентски съвет не е привилегия, а 

отговорност към хората, които са ви избрали. Следователно е хубаво всички да бъдете 

инициативни. Всеки един има права, колкото права имам и аз. Аз съм просто координатор. Ако 

искате нещо, можете да го направите. Впечатленията са ми, че до момента няма голяма 

разлика между действащите и бездействащите, но впоследствие тази разлика ще се задълбочи 

и ще се заформи конфликт. 

 Васил Силяновски: Замислих се как мога да подобря мотивацията на хората. Говорих с 

г-н Герджиков. На първо място, ще бъдат издавани сертификати на всички, участвали в СС. Този 

сертификат при някои специалности може да се счита като свободно избираеми предмети. 

Приказвах с г-н Герджиков и това да се води като стаж, той каза, че ще помисли. Иначе съм 

свободен за предложения от вас. Разбира се, има и много проблеми. В Секретирата все още 

има някакъв хаос, затова сега трябва да изберем главен секретар. Иначе сега Симеон ще ви 

представи софтуер, с който да оптимизираме вътрешната работа. 

 Симеон Цветков: Здравейте, колеги! Сега ще ви представя системата Trello. Тук има 

различни раздели, в които се намират задачи, може да се вписват общите събрания, дневния 

им ред и т.н. Т.е. нещо напълно функционално, което ще ви лиши напълно от натоварването да 

търсите в 5 чата и 15 групи някой коментар от преди месец. Показвам ви и таблицата за общи 

събрания. За СИС също ще има таблица видима за всички. Най-вероятно ще има и други 

полезни информации като телефонен указател и т.н. Т.е. това е дъска, но просто на компютър. 

Някакви въпроси? 

 Всички Силяновски: Няма. 

 Васил Силяновски: Всички ще имаме еднакъв достъп до информацията и една по-

организирана структура на работата. Има още 2 важни неща за отчета – бяха проведени срещи 

с няколко представители на студентските съвети и на факултетните студентски съвети, но нека 

оставим това за по-късно.  Според мен факултетните студентски съвети трябва да бъдат 

интегрирани при нас, да им се дават някакви средства, дори и да са малко. Постигнах 

единодушие с колегите, че трябва да организираме и тиймбилдинг – между СС и факултетните 

студентски съвети. В този ред на мисли факултетните студентски съвети на следващото ОС ще 

представят своите проекти до края на годината и съответно те ще минават през СИС. Това, 

което искам, е сега да сформирам някаква работна  група, която да организира тиймбилдинга, 

но този път наистина. И така, има ли желаещи? Тиймбилдингът се очаква да бъде след сесията, 

в края на февруари. Искам да ви предупредя, че естествено няма да можем да отидем всички 

на посочените дати, но идеята е да се съберем възможно най-много хора. 



 
 

 Георги Гълъбов: Ние имахме проблем в комисията с това, така че ви предлагам да 

измислим поне ориентировъчна дата, а също и че няма смисъл да бързаме. Просто нека 

изберем дата в точка „Разни“. 

 Диана Манолова: Искам да отправя молба пред вас, ако имате някакви предложения, 

да ги споделите, защото звъняхме на 10 места и получихме все откази. 

 Васил Силяновски: Добре, аз ви предлагам да гласуваме 11–13 март – втория уикенд на 

март. Ще има достатъчно време за организация. 

 Димитър М.: Миналия път 1 час се говореше за това. Накрая половината хора не 

дойдоха. Просто гласувайте едни дати и това е. 

 Лилия Липчева: Аз ви предлагам 5–6 март. 

 Диана Манолова: Тогава всичко ще е заето, нали са 4 почивни дни. 

 Васил Силяновски: Процедурното ми предложение е 11–13 март. 

 За: 36 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 Христо Бакалов: Дайте да дадем на тази работна група права да може евентуално да 

промени датата. 

 Васил Силяновски: Това ще го обсъжда работната група. Сега имаме 35 мнения, тогава 

ще имаме 5. Кой иска да е в работната група? 

 Диана, Христо, Мария,Йордан, Виктор и Георги вдигат ръка. 

 Васил Силяновски: Миналата година искахме да интегрираме една система – 

„Диафанум“, за която бяха платени едни сравнително големи пари. Тази система означаваше, 

че ние сме прозрачни, там щяха да бъдат качени всички решения на събранията, както и 

финансов отчет. Аз и Слави Боянов от ФМИ проведохме две срещи с цел подобрението и 

развитието на тази система. Когато покажем тази система пред колегите, никой вече няма да 

говори, че СС прави далавери. 

 Слави Боянов: Здравейте! Направихме две срещи – първо говорихме за Тошко Тодоров, 

който имаше желание да направи система, която според него ще е адекватна. Но това беше 

отлагано във времето и реален резултат няма. На практика системата, която ми показа, беше 

един .html файл, което е работа за дванайсетокласник в училище по профилирана 

информатика. Другата среща беше с част от хората, които са се занимавали с досегашния 

„Диафанум“. Те казаха, че могат да се захванат да преструктурират сайта. https-а е задраскан, 

което означава, че връзката не е сигурна. Хората казаха, че могат да обновят версията на 

framework-a до по-нова, да направят login-а независим от SUSI и да направят така, че системата 



 
 

лесно да може да се поддържа. Първоначалната ми идея беше да направим независим login на 

сайта. Ако направим наш си регистър, ще се наложи някой човек да администрира конкретния 

сайт. 

 Васил Силяновски: Идеята е, че това нещо момчетата няма да го направят без пари. 

Цената е 1,200 лв., като ще бъдат добавени нови функционалности. 

 Михаил Станев: Нали първоначално бяхме платили и това не беше сложено? 

 Васил Силяновски: Факт е, че е било направено и не е било платено. Сега имаме три 

варианта – или да оставим Тошко Тодоров да действа, или да оставим тези момчета да 

действат, или да намерим други хора. Аз намирам за най-удачен втория вариант. 

 Виктор Асенов:  Аз съм против Тошко да прави нещата, защото беше омазал пощата в 

Зимбра. 

 Михаил Станев: Нека да им платим, но да се каже точно какво ще правят момчетата. 

 Христо Бакалов: Не може ли първо да ни представят продукта готов и тогава да им 

платим парите? 

 Васил Силяновски: Най-вероятно парите ще се усвоят чак след работата, но първо ще 

искат да видят доклада, че парите са пуснати. 

 Лилия Липчева: Моето предложение е да им се плати авансово. 

 Васил Силяновски: Аз предлагам Слави да води комуникацията с тези момчета и да 

представя СС от свое име. 

 Слави Боянов: 30 лв. на час е едно добро начало. За по-малко трудно ще се навие 

човек, стига да няма някакво силно желание. Но с неясен документ се получават 

недоразумения поради недостатъчна яснота. Трябва яснота и точност. 

 Васил Силяновски: Добре. Предлагам ви гласуване на доверие на Слави и на мен за 

това, с което ще се захванем. Смятам, че по-добър вариант за жалост няма. Който е „за“ да 

гласуваме по 1,200 лв. на човек, нека гласува. 

 За: 28 

 Против: 1  

 Въздържал се: 7 

 Предложението се приема! 

 Васил Силяновски: Можем да преминем към 2. точка – „Актуализиране на списъчния 

състав“. Да оставим ли колегите от „Ейбъл“ да се представят? Заповядайте, щом няма 

възражения по въпроса. 

 Тодор Гигилев: Здравейте, аз съм от асоциацията на българските лидери-

предприемачи. Тук съм с моите колежки Юлето и Венеция. Тук сме, за да ви разкажем за 



 
 

програмата, която организираме за втора поредна година. Искаме да привлечем най-активните 

студенти от студентските съвети, за да направим събитие на 12–13 март. Мястото за момента е 

Велико Търново, до момента имаме доста интерес. Включиха се университети като ТУ, УНСС и 

НБУ. Другата добра новина е, че в момента тече кандидатстването по програмата и 30 от най-

активните студенти ще получат покриване на нощувките и стипендия за таксата за обучение. 

Ще дам думата и на Вени да разкаже какво се случи – защо тогава нямаше представител на СУ. 

 Вени: Аз ще разчупя обстановката, като кажа, че ми липсвахте, така че дано тази година 

сте тук. Тази година събитието ще бъде 3 дни. Вие сте ценен ресурс в университетите, трябва да 

си изясним проблемите, които във всеки университет са едни и същи и да се научим на 

организационни умения. Тук сме, за да ви поканим. 

 Тодор Гигилев: Application-a е онлайн. Ще ви дам и адреса. Срокът за кандидатстване е 

на сайта – до средата на февруари. Ще ви кажа и за още една програма – „Лятната 

предприемаческа програма“. Някой от вас чувал ли е? Радвам се. Тя също е атрактивна. 

 Виктор Асенов: Как ще определите кои са били най-атрактивните, които кандидатстват? 

 

 Тодор Гигилев: На самата апликационна форма има анкета. На база на тези отговори 

ще се опитаме да изберем най-активните и тези, които най-много ще паснат на програмата. 

 Пламен Панайотов: Кандидатстването е индивидуално, така ли? 

 Тодор Гигилев: Да. 

 Васил Силяновски: Добре, благодарим ви. Апелирам наистина по-активните през 

изминалите 3 месеца да участват, пък и по-неактивните. Сега нека наистина преминем към 

точка 2. Актуализирането означава да бъдем безкомпромисни спрямо хората, които не идват 

на общи събрания. Това общо събрание е свикано преди месец и половина и на него сме 32 

човека. Това е абсолютният минимум, за да бъдеш част от СС. Трябва списъчният състав да се 

актуализира навреме и да се провеждат все по-често частични избори. Сега ще ви представя 

списък с присъствията. На събранията на СИС миналия мандат не е имало и един с пълна 

бройка. Сега трябва да вземем решение за двама човека. Единият е тук сред нас. Той е един от 

хората, които имат 3 отсъствия. Другият човек е Стефан Радев. 

 Борис Рангелов: Колеги, с голяма част от вас се познаваме и единственото нещо, което 

искам да кажа, е, че грешна е хипотезата, в която ме вкарвате за 3 последователни отсъствия. 

Според правилника мандатът на член на СС може да бъде прекратен предсрочно при 

съответните хипотези. 

 Пламен Панайотов: Аз не познавам момчето, но смятам, че няма нужда да се заяждате. 

Оставете момчето, аз ще гласувам „за“ той да остане. 

 Димитър Стоянов: Кажи ни, Боби, защо трябва да останеш в Съвета. 

 Васил Силяновски: Борис го познавам от окупацията и въпреки че на два пъти се е заял 

с мен, може би мнението ми ще ви учуди. Аз го познавам от окупацията. По време на 



 
 

окупацията Борис беше основен участник. Аз смятам, че най-правилното място на Борис е НПСС 

– ако го пратим там и интегрира цялата си енергия там, ще имаме едно силно оръжие. 

 Христо Бакалов: И аз познавам Борис от окупацията. Той беше част от щаба. 

Единственият въпрос ми е: ако сега направим компромис, ще правим ли компромис всеки път? 

 Борис Рангелов: Аз ще ти отговоря веднага –  не съм имал физическата възможност да 

присъствам. Ако зависеше от мен, с най-голямо удоволствие бих участвал. Аз ще депозирам 

молба за напускане веднага след заседанието. 

 Слави Боянов: Колеги, приканвам ви никога повече да не реагирате така агресивно! Не 

подхождайте така с никого никога повече! Моля ви. 

 Лилия Липчева: Колеги, аз бях твърдо решила да не правя изказване на това 

обсъждане, защото миналия път ви обясних какво е моето мнение. Въпреки това аз не смятам, 

че студентите ни ще загубят нещо, защото не са спечелили нищо. Благодаря за подкрепата на 

колегите, които знаят за обидите на Борис към мен. Но наистина сякаш не беше нужен този 

кофти скандал. 

 Васил: Станаха твърде много скандали в Съвета. Ако напускането на Борис ще смекчи 

нещата, окей. Но той трябваше да каже какво иска да прави занапред в Съвета. Аз бях 

приказвал предварително с него, че ще гласувам „против“ изключването му и че ще го 

предложа за член на НПСС. Аз мисля днес да не гласуваме днес изключването на Борис, това 

да стане евентуално другия път. Предлагам Марио също първо да си подаде оставката, пък 

тогава да гласуваме. Единственият, който предлагам да гласуваме, е Стефан Радев. 

 За: 33 

 Против: 0 

 Въздържали се: 2 

 Предложението се приема! 

 Васил: Актуализирането на списъчния състав е нещо, което е хубаво да правим, но не 

другарски съд. Предлагам в края на март да попълним липсващите квоти на СС. 

 Радостин: А липсващите квоти от същия факултет ли трябва да са? 

 Димитър: Да, от същия. 

 Лилия Е.: Това, което искам да кажа аз, е, че колкото и опит да имам, аз винаги имам 

какво да взема от тук. Винаги може да научим нещо. Трябва лична полза. Не е тъжно, ако някой 

си заминава, защото няма лична полза, ще е тъжно, ако само е давал и се чувства използван. 

Благодаря! 

 Васил: Входирал съм нов правилник, той има и нови разпоредби. Сега нека преминем 

към точка 3. 



 
 

 Ава: Искам само да питам, ако човек бъде в чужбина занапред за известно време, какво 

трябва да направи? 

 Васил: Би трябвало такъв човек да си подаде оставката. 

 Васил: Нека все пак преминем към точка 3. НПСС – тук има избрани хора от 

студентските съвети, които представляват университетите пред държавата. Ангел Георгиев 

създаде движение „Орлов мост“ и регистрира партия, която участва на изборите през 2013 г. 

Това действие накара много хора да се оттеглят от него. НПСС се финансира с 10% от бюджета 

на студентските съвети. Тази организация се оказа неефективна, винаги поддържаща властта, 

неподдържаща студентските интереси. После се внесе законопроект за промяна на 

обстановката в НПСС. Това, което чувам за жалост, е, че  чувам някакви договорки за бъдещ 

ръководител на НПСС. Ние от СУ може да кажем, че не приемаме НПСС като легитимен наш 

представител. Другият вариант, и може би по-разумният, е да се опитаме да пробием 

организацията отвътре. Може да ги накараме да въведат „Диафанум“. Чакам мнения и 

коментари, но моля ви, стегнато. 

 Слави: В нашата прекрасна държава има 56 кредитирани университети, повечето от тях 

просто източват държавни финанси. Студентите им са същата порода хора. Единственият начин 

е, ако университетите, които всички хора са чували, се обединят и кажат, че не са съгласни с 

това. Но излизането от организацията на всички студентски съвети от по-добрите университети 

не е най-добрият вариант. А и преборването със статуквото не е лесно. Иначе, който и да отиде 

там от нас, ще има много тежка задача – да спори с хора много под интелектуалното му ниво и 

много под културата му. При техните заседания има само фарс и разправия. 

 Васил: Слави е абсолютно прав, заседанията там са трагични. Нашият СС има много 

проблеми – факт. Но вие не знаете какво става из другите студентски съвети. В общи линии има 

не повече от 5 студентски съвета в страната. Ние сме много по-напред, нищо, че ние самите не 

сме много напред. 

 Мина: Ако все пак СС на СУ остане там, той какво ще спечели? 

 Васил: Има и свестни хора, хора, които подлежат на диалог. Ние може да се опитаме да 

подобрим някак си общността. 

 Георги: На представителя от СУ дали ще бъдат плащани някакви пътни, ако му се налага 

да пътува често? 

 Васил: Ние може да участваме в избора на ново ръководство и там да бъдат 

финансирани командировки. 

 Христо: Идеята ми е първо да видим какво ще каже законът. 

 Георги: Аз съм съгласен с Васил, че трябва да изберем трима души, не може някакви да 

седят на списък постоянно там. 

 Виктор: Нека това бъдат хора, които умеят да говорят. 

 Васил: Първо трябва да видим кой има желание. Кой желае? 



 
 

 Йордан, Диана, Христо, Янита, Димитър М. и Виктор вдигат ръка. [има кандидатура и на 

Георги Георгиев, пратена в чата] 

 Васил: Нека гласуваме за съвещателните гласове – двама човека. Вариант е да ги 

гласуваме директно. Другият вариант е всеки да се обоснове. Гласуването става по следния 

начин: всеки може да гласува за всеки. Тези с най-много гласове ще бъдат избрани. Нека първо 

направим актуализация на списъка. 

 Присъстващи (към 20,40 ч.): 35 

 Има кворум, решенията се вземат с 18 гласа. 

 Васил: Нека първо гласуваме за Янита – за: 11 

 За Виктор: 10 

 За Йордан: 16 

 За Димитър: 18 

 За Христо: 28 

 За Диана: 20 

 За Георги: 21 

 Васил: Нека изберем само между Диана и Георги. 

 За Диана: 23 

 За Георги: 21 

 Христо: Оттеглям кандидатурата си в полза на Георги. 

 Васил: Разумно. Нека гласуваме предложенията за мен, Георги Георгиев и Диана 

Манолова. 

 За: 34 

 Против: 0 

 Въздържали се: 1 

 Васил: Обявявам почивка до 21,00 ч. 

 *Събранието се свиква отново в 21,10 ч.* 

 Васил: Четвърта точка е „Шоуто на Слави“. Всеки е установил какво мисли. Нека първо 

проверим присъстващите обаче. 

 Присъстващи (към 21,13 ч.): 29 

 Има кворум, решенията се вземат с 15. 



 
 

 Лилия: Аз имам за цел да ви въведа в цялата идея. Идеята е от студенти първи и втори 

курс от ФЖМК. Те искат да поканят Слави Трифонов, защото той вече гостува в много други 

български университети за референдума. Референдумът засяга цялото българско общество. Да, 

Слави не е най-добрият пример за поведение, но аз ви призовавам да откликнем на искане на 

студентите. Нашият декан е позволил неговото посещение, така че ние бихме го викнали 

въпреки евентуален отказ на ОС. Трябва да се съобразяваме с желанията на студентите. 

 Васил: Аз съм „за“ това, Слави да бъде поканен. Но все пак това трябва да бъде 

съобразено със СС. На мен три пъти ми звъняха от „Шоуто на Слави“ да го викнем. 

 Димитър М.: Според мен е добре да поканим Слави, това е човек, който събра 

националния стадион. Въпросът е дали СС ще го подкрепи, или ФСС на ФЖМК. Аз лично няма 

да гласувам за срещата, защото трябва да питаме студентите за това. 

 Васил: До момента има 260,000 подписа, трябват още 140,000. Миналия път имаше 

540,000 и 200,000 от тях бяха недействителни. И така, има ли някой, който е „против“ да 

поканим Слави в 272? 

 Велина: Мен не ме интересува толкова Слави Трифонов и дали ние го харесваме, щом 

студентите искат да го викнат тук, ние трябва да го викнем. 

 Слави: Има хора, които са с убеждението, че той щял да гради политическа кариера. 

Политически кариери има достатъчно, това е гражданска инициатива. Това, което ме 

притеснява, е, че винаги качват клипове от сбирки в други университети и те не са в пълен вид 

– беше потресаващо как едни въпроси остават извън публичното полезрение. Но все пак, 

хубаво е да се чуе думата на най-големия университет. 

 Ангел: Познавам хора от Търновския университет, които изказаха същите опасения – 

Слави се е държал некултурно. 

 Диана: Аз искам да подкрепим това, че има инициатива на студентите. Те искат да 

изградят своето мнение. Това, което мен също ме притеснява, е това, което Слави каза. Ние 

трябва да имаме апаратура, която да заснеме цялата среща. 

 Владо: Така или иначе, Диана, ако го заснемем, какво от това? Ще бъдат зададени тези 

въпроси, които са много удобни. Ние в момента, ако го поканим, ще му направим безплатен 

PR. Той в момента иска да ни използва безплатно. 

 Васил: Владо е прав. 

 Владо: Аз съм „против“ това, Слави да дойде. 

 Пламен: Аз като цяло съм против личността, но е факт, че събитие ще има и по-добре 

това да е тук. Според мен е по-добре да го поканим. 

 Георги: Владо, прав си, че ще му направим PR. Но всяка една публична личност, която 

дойде, си прави PR. Ако Ректорът даде разрешение в 272, Слави после трябва да бъде 

задължен да ни даде в края на събитието записа. 

 Андрей: Мисля, че е наивно да чакаме на Слави да ни даде свои записи. 



 
 

 Христо: Не може ли просто да поканим Алма Матер ТВ да снима събитието? 

 Васил: Да, това е вариантът. 

 Васил: Гласуваме „за“ или „против“ Слави Трифонов да бъде викнат в 272. 

 За: 21 

 Предложението се приема! 

 Васил: Който е „за“ предложението СС да подкрепи публично референдума, а 

студентите от ФЖМК с подкрепата на СС да подкрепят срещата със Слави, да гласува. 

 За: 19 

 Предложението се приема! 

 Васил: Предлагам ви сега да спрем с тази тема и да се сформира работна група за това. 

Предлагам това да бъде Лилия и аз. Кой друг има желание? 

 Слави: Викторе, неразумно е работна група да се състои от 16 човека, несъразмерно е. 

Рекламата е отделна от организацията на нещо и не зависи от хората. 

 [Стефани, Кристиан, Деница, Васил и Мина вдигат ръка за организацията.] 

 Васил: Преминаваме към точка 5 – Разни. Първо, належащите неща – ISIC картите. 

Трябва да назначим 5 човека на заплата. Това, което Симеон ми каза, че от всички, които са 

работили с него, има трима, които той е предложил, и трима, които не може да предложи, и 

ние трябва да гласуваме един от тези трима (със Симеон стават 5). Симеон е казал, че хората, 

които избира, са Деница, Йордан и Кристиан. Ние трябва да изберем от тях и измежду Ева, 

Пламен и Невяна. Гласуването е като предния път с НПСС – този с най-много положителни 

гласове е избран. В този ред на мисли трябва да поощрим по-активните. Подкрепям 

становището на Симеон за тримата кандидати, последното е по късмет. 

 Слави: Призовавам ви да подкрепите хората, за които Симеон е казал, че се справят 

добре, а за другите се оправете по някакъв начин. 

 Васил: Кой гласува за Деница? – За: 29 

 Васил: Кой гласува за Йордан? – За: 29 

 Васил: Кой гласува за Кристиан? – За: 28 

 Васил: Кой подкрепя Пламен? – За: 14 

 Васил: Кой подкрепя Ева? – За: 17 

 Васил: Кой подкрепя Невяна? – За: 13 

 Васил: Кой подкрепя Симеон? – За: 29 



 
 

 Васил: Добре, значи хората са Симеон, Деница, Йордан, Кристиан и Ева. За Пламен и 

Невяна съжалявам, работата ви все пак не е била на вятъра, ще гледам да бъдат отделени 

някакви средства. 

 Васил: Сега трябва да определим и главен секретар. Главният секретар трябва да пише 

докладите. Считам, че другите има какво да научат от Велина. Предлагам Велина за главен 

секретар. 

 Виктор: Предлагам Деница за главен секретар. 

 Васил: Моите опасения за Дени са, че ти си в ISIC, в няколко комисии и в Секретариата. 

Ако изявяваш желание все пак, ще гласуваме. Гласуването е както до момента – с най-много 

положителни гласове. Който е за Велина за главен секретар, да гласува. За: 26 

 Васил: Който е за Деница, да гласува. За: 10 

 Васил: Велина е избрана за главен секретар. Честито! 

 Васил: До момента най-много работа съм видял именно от Секретариата. Аз мисля, че 

тези хора трябва да бъдат облекчени по някакъв начин. Искам и Комисията по администрация 

да подпомага Секретариата и СИС. Целта е Комисията по администрация да действа като 

проектен координатор. Иначе от другия месец ще дойде един щатен служител. 

 Васил: Така, трябва да се назначи и надзорна комисия, но предлагам това да стане 

следващия път. 

 Виктор: Призовавам всички факултети да изготвят правилниците на ФСС. 

 Калина: Здравейте, колеги. С Комисията по социално-битово обслужване имаме идеята 

да въведем осветление в Студентски град. Свързали сме се с други университети, с 

организацията „Ейбъл“ в тази връзка. Идеята ни е да отидем при кмета на района и да го 

уведомим за инициативата ни. 

 Васил: По повод събитието с посланика, става въпрос дали да се заплатят 2,000 лв. на 

„Саламандър“ да охраняват. Тук е нужно гласуване, но това може да стане и на СИС. 

 Васил: Който е „за“ това, да излезем със становище по въпроса със спортните лагери, да 

гласува. 

 За: 29 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 Калиопи: Според мен е нужно да има модератор, който да отговаря за изказванията. 

Понякога се проточва прекалено много време за изказвания, които не са относими към случая. 



 
 

 Васил: Това е изключително важен въпрос, който не подлежи на обсъждане сега. Но се 

съобразете с това, което ти каза, Калиопи, не трябва да се прекъсваме! 

 Има още едно нещо, което трябва да се обсъди. Много малко внимание обърнахме на 

това, че избрахме нова Комисия по настаняване. Не попитахте нищо за това, но цялата 

документация ще я има качена в интернет, кой е избран и кой за кого е гласувал. Проблемът е, 

че е избран само един човек от Студентски съвет и той не е особено активен и това е Инес. Това 

както е добро нещо, защото ние сме контролния механизъм на Комисията по настаняване, така 

е и не чак толкова добро. В този ред на мисли, Димитър Стоянов иска и той да бъде зачислен с 

решение на ОС като шестият член на Комисията  като председател на КСБВУ без право на глас. 

Има право да присъства на заседанията им и да извършва контрол от името на Студентски 

съвет, а аз ще извършвам контрол върху него. Има ли против или въздържали се? 

За: 36 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се! 

Васил Силяновски: Добре. Благодаря ви. Закривам заседанието. 

 

 Заседанието се закрива в 22,27 ч.! 

 

 

Председател: ............................. 

/Васил Силяновски/ 

 

Главен секретар: ..................................... 

/Велина Костадинова/ 


