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ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ № 1 / 06.11.2015 

 
Обявен начален час: 18:00 
Начален час: 18:25 
 
Присъстват: Ава Джамадан - БФ, Михаил Станев - БФ, Димитър Манев - БФ, София Иванова - БФ, 
Рослана Атанасова - ГГФ, Христо Бакалов - ИФ, Деница Николова - ИФ, Радослав Радов - ИФ, 
Георг Диков - МФ, Моника Пешевска - МФ, Павел Николов - СТФ, Лилия Липчева - ФЖМК, 
Калиопи Пагалиди - ФКНФ, Мина Кутева - ФКНФ, Момчил Шопов - ФКНФ, Александра Огнянова 
- ФКНФ, Мирослав Гайдаджиев - ФКНФ, Георги Георгиев - ФМИ, Стефани Иванова, Слави 
Боянов (влиза в 20:42 часа), Невяна Димитрова - ФМИ, Цветелина Борисова - ФМИ, Виктор 
Асенов - ФНПП, Ева Петрова - ФНПП, Мария Георгиева - ФП, Кристиан Иванова - ФП, Зорница 
Танчева - ФСЛФ, Симеон Георгиев - ФХФ, Мария Шидерска - ФЗФ, Димитър Тодоров - ФЗФ 
(докторант), Стефан Радов - ФФ, Димитър Стоянов - ФФ, Александра Гаджева - ФФ, Атанас 
Александров - ФФ, Пламен Панайотов - ФФ, Ани Табакова - ФФ, Васил Силяновски - ЮФ, Янита 
Джунова - ЮФ, Радостин Йорданов - ЮФ, Йордан Донков - ЮФ, Георги Гълъбов - ЮФ, Диана 
Манолова - ЮФ, Мартин Бъбаров - ЮФ (докторант), Александра Ковачера - ЮФ (докторант), 
Ясен Николов - ЮФ (докторант). 
 
Отсъстват: Ралица Горидкова - ГГФ, Стефан Радев - СТФ, Борис Рангелов - ФЖМК, Андрей 
Дренски - ФМИ, Инес Иванова - ФНПП, Марио Огнянов - ФСЛФ, Лилия Еленкова - ФФ 
(докторант), Калина Христова - ЮФ,  
 
Кворум:  43 души 
Решения се вземат с 22 
Има необходимия кворум за откриване на заседанието! 
 
Васил Силяновски приветства новоизбраните членове на Студентски съвет. 
 
Васил Силяновски: Предлагам следния дневен ред за заседанието: 
 

1. Представяне на новоизбраните членове на Студнетски съвет. 
2. Избори за Студентски съвет. Обсъждане с членовете на ЦСИК. 
3. Отчет на председателя на Студентски съвет. 
4. Избор на Комисия за избор на ръководни органи на Студентски съвет. 
5. Разни 

 
Кворум:  43 души 
Решения се вземат с 22 
Дневния ред е приет с 43 гласа „за“. 
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По точка 1 от дневния ред: 
 
Започва представяне на новоизбраните членове. 
 
Васил Силяновски - председател: Дължа Ви извинение, че толкова рано свиках заседанието, 
но по-късно ще видите, че всъщност доста закъснавяме. Имаме много решения, които трябва 
да вземем защото сме притиснати от сроковете заложени от Академически съвет. Практически 
имахме много малко време за организация на самите избори, а имаме да проведем срещи с 
кандидатите за ректори, имаме да правим балотаж в понеделник, имаме и две жалби за 
касиране на избори, както и ненопълнени квоти. Вторник – мандатната комисия на ОС на СУ ще 
заседава, това означава, че до тогава ние трябва да имаме конституиран пълен мандат. Още 
веднъж се извинявам, но налага се.  
 
Сега давам думата на един от членовете на ЦСИК, който да ви разясни проблемите и ние да 
вземем решение. Правим уговорката, че не можем да се месим в работата на ЦСИК, ние ще 
дадем само мнение, съвещателно мнение, а ЦСИК ще решат сами дали да се съобразят с 
нашето мнение или не. 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК: Здравейте колеги, аз бях в предния мандат на СС. В момента съм един 
от членовете на ЦСИК, Мариета Иванова също е тук в залата и тя е от ЦСИК. Първата, работа, 
която трябва да свършим – всички сте на ясно. Имаме балотаж във ФФ, който трябва да го 
проведем в понеделник, до понеделник вечер трябва да имаме всички готови документи, 
защото във вторник мандатната комисия ще прави проверка на всичко това. 
 
Първото ни задължение, макар и днешното събрание да не е напълно по правилник – трябва 
да подложим на гласуваме датата за провеждане на балотажа. ЦСИК предлага това да бъде 
понеделник, 9 ноември. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: По принцип предлагам, може би малко да се удължи изборния ден. От 
8 часа, повечето факултети започват от рано, искам да може да се гласува от рано, от 8 или 
8:30, а горната граница – за края на изборрния ден да бъде от 16:30 или 17:00 часа. 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК: Първо колегите, които искат да гласуват могат да го направят бързо, не 
е проблем да си променят работата за деня. Промяна в изборния ден не е необходима. 
 
Васил Силяновски - председател:  
Процедурно предложение за гласуване датата за балотажа – да бъде понеделник, 9 ноември. 
 
Кворум:  43 души 
Решения се вземат с 22 
Предложението е прието с 43 гласа „за“. 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК: Имаме жалби за касиране от един от кандидатите от ФХФ – имаме 
жалба от Стефан Добрев. Колегата има проблем с  това защо в деня на изборите е променена 
квотата за факултета и това не е обявено предварително. Предекста е че изборите са нечестни.  
 
Първия проблем който се появи тук за тези две отнети квоти от ФХФ и ФНПП се дължи на 
следното. Имаше проблем с изборите в БФ – с отдел студенти – списъците от БФ не бяха пълни, 
имаше липсващи. В  жалбата подадена от БФ е обяснено че ЦСИК  не е взел съответните 
списъци. Аз лично отговарях за БФ и за вземането на тези списъци, проблема е че когато ми се 
връчиха тези списъци – 733 души +/- малко, въпроса беше зададен няколко пъти – това ли са 
всички студенти в БФ, получих отговор три пъти „ДА“ в присъствието на двете инспектори от 



ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ № 1 / 06.11.2015, СТРАНИЦА 3 ОТ ОБЩО 8 

БФ. След това се свързах и с учебния отден на докторантите. По време на изборите от отдел 
студенти на БФ съобщават, че списъците не са взети и чакат. От там имат моите координати за 
връзка. Аз след като взех списъците имах още 2 ходения до БФ, чисто организационно, ако 
проблема е бил в ЦСИК, не виждам къде е логиката аз да отида още 2 пъти до БФ и да не взема 
тези списъци, при полоажение,у че на мен не ми коства нищо. Квотите се изчисляват 
математически така че няма как да  има манипулация. 
 
Във връзка с тази жалба от ФХФ, мисля, че жалбата е не добре аргументирана, дадох 
необходимите аргументи, квотите са преизчислени по факултети. 
 
Виктор Асенов - ФНПП:  същия проблем имахме и ние, бяха 5 квоти на ФНПП, бяха намалени на 
4. Да, имало е преизчисление на квотите, за това ли е било всичко+ 
 
Васил Силяновски - преддседател: Става въпрос за това, че не всички студенти са записани. 
Магистрите се записват до 15 ноември, ние не можем да правим избори преди всички да са 
записани. Такова объркване имаше в не един факултет, те дадоха списъци до дата, а не пълни. 
В този ред на мисли, да имаше грешки, да квотите се промениха. ЦСИК не е видонев за това. 
Това е нещо, което просто е недомислено от АС.Ф е  
 
Виктор Асенов - ФНПП: Да сезираме академичния съвет. 
 
Христо Бакалов - ИФ: според мен най-правилното решение, което може да се вземе – втория 
човек има с 40 гласа по-малко. Нека хората които са тук да вземат решение да се касират 
изборите или не. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: Ако има касиране, за кои факултети ще бъде. 
 
Симеон Георгиев - ФХФ: Аз няма как да кажа дали да има или не касиране. Контролния съвет 
вече не фукнционира. 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК:  Първо на ФХФ му беше дадена една квота защото при първото 
смятане техния резултата беше 1,04, което бе една квота. Но в последствие техния резултат 
беше най-близко за допълване на квота. При преизчисляване се оказа, че БФ е най-близко и 
това им даде допълнителни квоти. ЦСИК иска съвещателно мнение от Студентски съвет. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: И да се касират изборите, пак ще останат същите квоти, нали? 
 
Васил Силяновски - председател:  Да ще остане една квота. Става въпрос дали ще е единия 
или другия кандидат. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: Тука става въпрос за това, че единия кандидат има повече гласове от 
другия. Аз не виждам причина защо да се касират. Това е проблем на академически съвет.  
 
Моника Пешевска - МФ: Нека го подложим на гласуване, трябва да уважим ЦСИК. Нека се 
подложи на гласуване вече, въртим се в кръг. 
 
Мария Георгиева - ФП: Аз имам едно предложени, с цел оптимизиране. Тъй като има 
незапълнени квоти, вероятно няма такава практика. 
 
Васил Силяновски - председател: Разбирам какво искаш да кажеш, за това те прекъсвам, 
мандатната комисия на ОС на СУ няма да позволи преразпределение на квоти. 
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Исмаил Ристем - ЦСИК: Ще има и частични избори. 
 
Александра Огнянова - ФКНФ: Ако има касиране, имам притеснение – че и без това сме 
закъснели, трудно е да съставим състава в срок с нужния кворум и предвид най-важното 
събитие – ректорските избори, аз не съм много убедена дали е уместно допълнително да 
забавим окончателното сформиране на съвета с такива процедурни игри. Рискуваме да 
пропуснем някой срок, до който трябва да сме сформирани окончателно. Разбирам колегите че 
са се оплакали, но от друга страна мисля че имаме по-важен приоритет – сроковете. 
 
Зорница Танчева - ФСЛФ: Подкрепям колегата и съм твърдо против да се касират изборите. Не 
е по вина на ЦСИК, има математическо изчисляване, 40 гласа разлика, няма какво да правим. 
 
Кристиан Иванов - ФП:  Реплика, предлагам да има гласуване, това ще е най-добрия начин. 
 
Радостин Йорданов - ЮФ: Колко квоти са останали свободни? 
 
Васил Силяновски - председател: Три квоти. 
 
Владо Анов - гост: Имам едно питане, на каква методика се изчисляват мандатите. 
 
Васил Силяновски - председател:  Начина на разпределение е на база най-големия остатък. 
Това означава, че ФХФ остава с 1, БФ имат 4, това е математика. 
 
Владо Анов - гост: Не смятам, че трябва да се сменят бройките. 
 
Христо Бакалов - ИФ:  По повод изказването че ще има забавяне – понеделник има балотаж в 
ФФ, частични избори, дали ще има избори в ФхФ или не – няма да има забавяне. Другото 
опасение – двама кандидати за две места, едното място отпада в 12 на обяд, това ми е 
опасението чисто етично. Говорим за правилник и за морал и етика. 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК:  Ще има касиране във всички факултети, мандатната комисия няма да 
го подкрепи. 
 
Васил Силяновски - председател:  
Процедурно предложение за гласуване: 
Да бъдат ли касирани изборите във ФХФ? 
 
Кворум:  43 души 
Решения се вземат с 22 
„За“ 4 гласа, „против“ 13 гласа, „въздържал се“ 21 гласа. 
Предложението не се приема! 
 
Исмаил Ристем - ЦСИК: Втория казус е за ФСЛФ, постъпи жалба от Ралица Калайджиева. 
Ралица констатира проблем, отнасящ се до колежката Катрид Будурова. Колежката е гласувала 
при положение, че в момента няма студентски права. Колежката предостави молба подписана 
от стария декан на факултета, който удостоверява, че тя е подала молба, в която е описано, че 
тя иска да бъде допусната до втора държавна изпитна сесия през 2015/2016. Обаче в разговор 
и проверка от Мария Грудева (отдел „образователни дейности“ на СУ), бе констатирано, че 
Катрид Будурова е завършила на 11 юли 2015 семестриално и юли месец и е била първата и 
изпитна сесия. Според практиката, това е момента от който вече не се водиш действащ студент. 
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Васил Силяновски - председател:  Втората изпитна сесия е била септември. Катрин Будурова 
каквато и молба да донесе, тя няма право да гласува, тя е бивш член на СС, председател на 
ЦСИК  и е била на ясно че е нямала право да гласува. Аз лично считам за сериозен проблем че 
човек от СС е направил подобно нещо, въпреки това не знам колко има основание това да е 
касиране на изборите. За това моля всяка страна да си изложи аргументите. 
 
Ралица Калайджиева - гост: Освен това, че тя е допусната да гласува, а в правилата на ЦСИК е 
посочено, че ако студент липсва в списъка, то той трябав да представи студентска книжка 
заверена за 2015/2016, тя няма как да е представила такава заверена книжка. Второ нарушение 
е когато аз гласувах – когато аз гласувах, на мен и на колежката ми никой не поиска документ 
за самоличност. Аз поставям цялото гласуване под съмнение. Не знам дали всички подписали 
се са те, на мен и на колежката ми не бе поискана лична карта. За това държа изборите да 
бъдат касирани, за мен са опорочени, не виждам проблем това да бъде направено в 
понеделник, при положение че така или иначме ще има балотаж. Относно  първата дата на 
защита, всички имаме права до тогава. Общежития – първа дата на защита. 
 
Анна-Мария Етова - гост: Мисля, че тези избори не трябва да се касират . Да колежката е имала 
конфликт, тя е проверила в регистира на МОН, новата актуализация не е на лице, да наистина 
ФИК е направил грешка, но това не е грешка на колегата. Другото, ако сметнете, че нещо 
подобно би опорочило, просто този глас да бъде изваден и колегите да продължат работата си. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: Имало ли е други подобни проблеми другаде? 
 
Васил Силяновски - председател: Нека си обссъждаме този факултет. Проблема в случая е че 
не ФИК не са поискали документи, че в този факултет има жалба, има случай който е доказано 
нерегламентиран. Това е което трябва да се реши. 
 
Виктор Асенов - ФНПП: Ако те не искат документи, как да се удостовери. Аз можех да пратя 
други хора да гласуват вместо тях. 
 
Александра Ковачева - ЮФ: Принципно, когатос тава въпрос за избори, ФИК преценява дали 
да има или не гласуване. 
 
Георги Гълъбов - ЮФ: Не разбрах какво точно се е случило. Някой нечестно е бил избран ли? 
Васил Силяновски - председател: Проблема е колко човека са можели да гласуват. 
 
Димитър Манев - БФ: Има основание според мен да се касира. 
 
Стефан Радов - ФФ: Колегата Станев, спомена, че комисията не е била легитимна, нека 
незадълбаваме за това. Въпроса е следния, този глас натежал ли е или не. 
  
Симен Георгиев - ФХФ: Нека колегата от ЦСИК да каже те на какво мнение са, ние даваме 
съвещателно мнение, тежеста е на ЦСИК.  
 
Лилия Липчева напуска в 19:20. 
 
Васил Силяновски: Процедура по гласуване: Да бъдат ли касирани изборите във ФСЛФ? 
 
Кворум:  42 души 
Решения се вземат с 22 
„За“ 20 гласа (извършено е само гласуване с положителни гласове). 
Предложението не се приема! 
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Диана Манолова напуска в 19:21. 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 21 
 
Димитър Манев напуска в 19:24. 
 
Извършена е поименна проверка на присъстващите. 
Кворум:  40 души 
Решения се вземат с 21 
 
Васил Силяновски: Процедура по гласуване:  За одобрение на датата 9 ноември (понеделник) 
за провеждане на частични избри за Студентски съвет. 
 
Кворум:  40 души 
Решения се вземат с 21 
„За“ 37 гласа, „въздържал се“ 3 гласа. 
Предложението се приема! 
 
Васил Силяновски  - председател: Търсят се 10 доброволеца за понеделник за изборите. 
 
Мариета Иванова - ЦСИК: Беше ни страшно трудно да намерим доброволци за първия тур. 
 
Христо Бакалов - ИФ: Може ли да сме по половината ден. 
 
Доброволци са  (изявили чрез вдигане на ръка):  Виктор Асенов, Атанас Александров, Георги 
гълъбов, Георги Георгиев, Владо Лалов, Деница Николова, Христо Бакалов – половин ден, 
Мария Георгиева – половин ден, Ава Джамадан – до 17 часа, Алекс Гаджева – половин ден; 
 
Почивка от 15 минути. 
 
 
По точка 3 от дневния ред:  
 
Отчет на председателя на Студентски съвет (презентация). 
 
Стефан Радов - ФФ: Отчетените пари каква сума са от целия бюджет? 
 
Васил Силяновски - председател: Около 57 000 лева. 
 
Стефан Радов - ФФ: Стария председател на съвета също би трябвало да даде отчет, защото не е 
ясно с предишните разходи какво се е случило. Трябва да видим ефектите от изхарчените пари. 
Ще се радвам да поканите стария председател, за да отчете и той къде са другата част от 
парите. 
 
Стефан Радов - ФФ: Аз често трябва да кажа, че Студентски съвет взе позиция против Волен 
Сидеров, но в момента в който той е на земята. Кога беше СС когато се получиха всички тези 
разкрития за кражбите в СС, човека който беше в медийното простраство е до мен. Мисля, че е 
важно СС да се опълчи срещу ректора за такова нещо. Последния път СС не взе никаква 
позиция за това. 
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Според правилника ние трябва да имаме отчет за целия съвет. Без цял отчет ние не трябва да 
пристъпваме към избор на каквито и да били органи. 
 
Васил Силяновски - председател: Първото нещо, което каза по отношение на това къде е бил 
СС, когато са били разкрити нещата – СС беше на едно бюро от теб – Михаил Станев беше до 
теб. Не разбирам как може да контрираш това, при положение, че аз те възприемам като част 
от академичната общност. Ти къде беше? Второ, ако си прочетеш правилно правилника, ще 
видиш , че председателя на СС има възможност 2 месеца след изборите да свика заседание, аз 
все пак го свиках днес. Направих си труда днес и извадих каквото можах, но по хартиен отчет 
не можеш да разбереш какъв е ефекта. 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
20:42 часа – влиза Слави Боянов от ФМИ 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 22 гласа 
 
Васил Силяновски: Процедура по гласуване: 
При изборите за ръководни органи на СС, да се изберат същите като временно изпълняващи 
длъжностите до приключване на проверката на финансите на съвета, която ще бъде 
осъществена от одитна комисия на СС. След приключване на проверката на избраните да се 
иска вот на доверие, за да станат с постоянни длъжности. Предлагам най-ранна възможна дата 
за провеждане на тези избори - четвъртък 12 ноември, следващата седмица. 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 22 гласа 
„За“ 38 гласа, „против“ 2 гласа, „въздържал се“ 1 глас. 
Предложението се приема! 
 
Васил Силяновски: Процедура по гласуване: 
Да бъде сформирана комисия за избор на ръководни органи на Студентски съвет в състав: 
Симеон Георгиев, Кристиян Иванов, Димитър Тодоров, Деница Николова, Георги Георгиев 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 22 гласа 
„За“ 40 гласа, „против“ 0 гласа, „въздържал се“ 1 глас. 
Предложението се приема! 
 
По точка 5 от дневния ред: 
 
Васил Силяновски - председател: Предлагам да организираме срещи с двамата кандидати за 
ректор. Аз говорих с проф. Герджиков и той каза че за него петък е добре – 13 ноември. 
 
Симеон Георгиев - ФХФ: Предлагам двамата да са в един ден, реда да бъде със жребий.  
 
Стефан Радов - ФФ: Ако някой от ректорите откаже да дойде – това е безотговорно. 
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Васил Силяновски: Процедура по гласуване: 
Срещите с кандидатите за ректор да бъдат организирани в един и същи ден, отворени за 
всички студенти. Организацията на срещите да бъде поверена на: Димитър Стоянов, Васил 
Силяновски, Йордан Донков, Ани Табакова, Симеон Георгиев, Мина Кутева, Деница Николова. 
Срещите да бъдат проведени на 13 ноември, петък. 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 22 гласа 
„За“ 41 гласа, „против“ 0 гласа, „въздържал се“ 0 гласа. 
Предложението се приема! 
 
Васил Силяновски: Процедура по гласуване: 
Съставяне на одитна комисия със следните членове: Васил Силяновски, Стефан Радов, София 
Иванова, Калиопе Пагалиди, Пламен Панайотов, Георги Гълъбов, Ава Джамадан, Зорница 
Танчева, Янита Джунова, Стефани Николова, Невяна Димитрова, Александра Ковачева. 
 
Кворум:  41 души 
Решения се вземат с 22 гласа 
„За“ 41 гласа, „против“ 0 гласа, „въздържал се“ 0 гласа. 
Предложението се приема! 
 
Заседанието се закрива в 21:20 часа. 
 
 
 
 
 
06.11.2015       Председател: 
гр. София         /Васил Силяновски/ 
 
 
 
        Протокол: 
          /Михаил Станев/ 
 


