
 

Студентски съвет 

Протокол № 1 

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

От 20.11.2015г. 

Присъствали: Христо Бакалов – ИФ, Мария Георгиева – ФП, Георги Гълъбов – ЮФ, 
Марио Огнянов – ФСлФ, София Иванова – БФ, Георги Георгиев – ФМИ, Виктор Асенов 
– ФНПП, Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Слави Боянов – ФМИ, Пламен 
Панайотов – ФФ, Руслана Атанасова – ГГФ, Ава Джамадан – БФ, Деница Николова – 
ИФ и Зорница Танчева – ФСлФ  

 
Обявен начален час: 18:30 
Начало: 18:45 
Край: 21:00 

Присъствали: 10 
Кворум: 9 

Има нужен кворум за начало на събранието. 

Дневен ред 
1. Конституиране на СИС. 

2. Разглеждане на постъпили проекти. 

3. Разни. 

Точка 1 от дневния ред  

Васил Силяновски: Гласуване на така предложения дневен ред. 

За: 10 

Против:0 

Въздържали се:0 

Приема се! 

Васил Силяновски: За начало – съгласни ли сте да запишем събранието аудио? 

За: 10 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се! 



Васил Силяновски: По отношение на самата работа на СИС - до момента СИС се събираше 

всеки петък, като проектите се предават до сряда. Разбира се по решение на СИС проекти 

можеха да се подават и на място дадени проекти да бъдат разгледани. Но тази процедура 

беше натоварваща за всеки, защото заседанията са продължителни и изморителни. 

Моето предложение за СИС  е да се направи график и регулярните СИС-ове да са 2 пъти в 

месеца – в първата и в третата седмица. 

На следващия СИС – да има лист, в който да се разпишат всички титуляри. 

Идеята заложена в новия правилник е проектите да се подават до 10-то число и да бъдат 

разглеждани и решенията да се взимат на втория СИС след подаването, а първия СИС да бъде 

за целите на организацията, защото в крайна сметка можем да вземам всякакви решения 

относно СС. Това е органа, който решава стратегии и тактики.  

Някой има ли някакви въпроси, уточнения? 

Мария Георгиева: Дали ще се преимат проекти заложени на място? 

Васил Силяновски: Ако е важен, основателен и ако смятаме, че си заслужава и е добре 

защитен -ДА. Но искам да е дисциплинирано.  

Христо Бакалов: Искам да вкарам две неща. Първото е рекламирането на СИС /до края на 

месеца/, като Комисията по образованието ще се активизира и ще се събере със студентите. 

Второ – тези, които сме постоянни членове на СИС да се научим да отказваме мило и правилно 

на хората, да сме по-любезни. Да им обясняваме спокойно нещата, за да може те да се стремят 

да създават проекти и да са по-мотивирани. 

Васил Силяновски: Това, което казваш е страхотно. Смятам, че трябва да се изработи стратегия 

между Комисията по пиар и СИС, чрез които да се формират групи, които да представят СИС. 

Имах и идея заедно с помощта на преподавателите, които в лекции да казват на студентите си, 

че СС може да им помогне и да се застъпи за тях.  

Трябва да се организира среща между СИС, Комисия по пиар и предлагам след като те решат 

точно какво да се представя, това да се представи пред ОС, сиреч всички да го правим заедно -  

СИС да представя нещата пред ОС и съгласен ли си да изчакаме 1 седмица за това. 

Христо Бакалов: Изчакване до 1 декември съм съгласен – за да може да се организира срещата 

и чрез стратегия да се покаже като цял пакет съвместно с Комисията по образование. 

Васил Силяновски: Процеса на отлагане да бъде 1 седмица. За тази среща ще бъде написано 

събитие във facebook и всеки, който поиска може да присъства. 

За предложението на Христо за това да бъдем мили към тези, които предлагат проектите си. 

Сега това ви се струва странно, но в процеса на работа ще се усетите, че ще започвате да се 

изнервяте. За това предлагам да се изготви етичен кодекс. 

Гоерги Гълъбов: Не може ли да се направи така, когато  се подадат документи от 1 до 10-то 

число- ако има някой проект, който не е допълнен да се прави връзка с човека, който го е 

подал да му се дават указания и да няма некоректен проект? 

Васил Силяновски: Това го имахме като институт в миналия Студентски съвет и това бяха 

проектните координатори. Имаше координатори, които отговарят затова и даваха обратна 

връзка за това всичко в проекта да бъде както трябва. Това, което аз предлагам е да има такава 



обратна връзка, но тя да се осъществява от секретариата. 

Искам да попитам има ли някой, който желае да изготви етичния кодекс за СИС? 

Мария Георгиева: Аз ще го изготвя! 

Васил Силяновски: Въпроси имате ли? 

София Иванова: На мен не ми стана ясно от имейла, който получихме дали днес ще се състой 

гласуване на рални проекти. Мисля, че ни трябва време да се запознаем с проектите. 

Васил Силяновски:  Дали ще се гласуват проекти или не предстой да го гласуваме.  

Проектите са: 

-Предложение за бъдещо сътрудничество от Медицински университет гр. София – те няма да 

искат гласуване за реално финансиране, а просто за подкрепа и реклама на това, което правят. 

-По отношение на проекта на Симеон предлагам да го разгледаме и ако се наложи да 

гласуваме, особено ако се гонят някакви срокове. 

-В новия правник е въведен приложение за точковата система, която трябва да бъде одобрена 

от Академическия съвет.Но е хубаво да за тази точкова система – как действа на практика, тя е 

много опростена. И като се одобри от Академичния съвет можем да я използваме регулярно, 

но преди това можем да се пробваме да я използваме до тогава, за да видим дали това, което 

гласуваме отговаря на точковия принцип. Ако не ще действаме по стария принцип. 

Калина Христова: Гласуването ще се извършва след разглеждането на проекта, нали? Не 

веднага и на място? 

Васил Силяновски: Да. До 10-то число. След като се разгледа и всеки си състави въпроси, които 

да зададе на събранието. 

Георги Гълъбов: Имам мнение по отношение СС на Медицински университет, но ще го изкажа 

след като представите проекта си. 

Васил Силяновски: В новия етичен кодекс предлагам да няма мнения по чужди проекти от 

други университети. 

Георги Гълъбов: Ще поясня защо имам възражения! 

Васил Силяновски: Сега ще предложа да се гласуват две неща:   

 1. Съгласни ли сте с тази система до 10-то число да се приемат проекти, да се разгледат в 

съответния месец и след решение да се обявяват резултати.  

2. На третата седмица всеки месец да се разглеждат, като ако има интензитет да се свикват 

извънредни заседания. 

За: 10 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се! 

Васил Силяновски: Кой е титуляра от БФ? 



Симеон Цветков: София Иванова. 

Марио Огнянов: Може ли членове на СИС да кандидатстват, участват и да изготвят проекти? 

За: 8 

Против:1 

Въздържал се:1 

Приема се! 

Васил Силяновски: Зависи какъв ще бъде етичния кодекс. До този момент най-много 

кандидатстваха за проекти приближени на хора в СИ, защото най-много инициативи идваха от 

тях и те бяха запознати с цялата процедура. Такава беше практиката. 

Това, което ти казваш е много разумен въпрос. Може да въведем в етичния кодекс: 

- Дали членове на СИС да участват в проекти, командировки, да получават хонорари? 

Слави Боянов: Не конкретно за командировки, но и за всичко, не е е разумно членовете на СИС 

да не участват и да ги ограничаваме, защото ако си в СИС ти се отказваш от правото си да 

показваш добри резултати и предложения. 

Васил Силяновски: Не трябва да се ограничават членовете на СИС да гласуват. Не мисля, че 

някой ще злоупотребява. 

София Иванова: От досегашната ми работа – мога да споделя, че се случваше така, че човекът 

от СИС не можеше да гласува, ако човека, който подава проекта му е приятел или самият той 

подава проект за одобрение. 

Васил Силяновски: Не мисля, че някой ще кандидатства за проект и това да бъде за негова 

облага. Не е нужно да се налага нормативно. Всеки, който кандидатства за проект трябва да си 

даде отвот. 

Георги Гълъбов: По отношението за лична облага – редно е за всеки един проект да се 

преценява единично и на място. 

Георги Горгиев: Да се предложи вариант да се подобри работата на техниката. Предлагам да се 

направи пред общото събрание. 

Васил Селяновски: ОС не може да има отношение към работата на СИС. Моята идея е да се 

представят готови проекти пред ОС. 

Георги Георгиев: Прекратяване на обсъждането. 

За: 10 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се! 

Точка 2 от дневния ред 

ПРОЕКТ1 



Васил Силяновски: Представителите на СС към Медицински университет гр. София ще 

представят проекта си. 

Христо Бакалов: Да направим 5 минути почивка след това. 

За: 7 

Против: 1 

Въздържали се: 2 

Приема се! 

Представяне на проекта: 

Кристина Бенова: Най-големия проект на СС на МУ София – Научен конгрес. 25-28 февруари – 

Конгрес. Основни секции –фармация, биомедицина,  bio medical science и други. Да се 

представят научни проекти. 

Два начина на участие – слушащ или активен участник, като отговаряте на секциите, които Ви 

изброих и си направите онлайн регистрация. След това - научна комисия го одобрява и решава 

дали отговаря на изискванията. Таксата участие зависи от това кога се регистрирате – до 30 

декември – 40 евро, до 1 януари – 50 евро. Ако станете член на АСИ – имате отстъпка.  

Виктор Асенов: Къде ще се проведе? 

Кристина Бенова: В Медицински университет гр. София. Скоро ще излезе програма. Ще има и 

чуждестранни студенти. 

Кристина Бенова: Пропуснах да кажа, че проектът е на английски език. 

Васил Силяновски: Нека да гласуваме проекта. 

За: 10 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се! 

ПРОЕКТ 2 

Симеон Цветков  и Слави Боянов описват проекта-приложение 1 

Име на проекта: HackFMI 6 (6-то издание). Идеята е да се съчетае софтуер с хардуер. 

Васил Силяновски: Нека да гласуваме проекта. 

Гласуване за 5000 лева таван за 200 човека, 4 хранения: 

За: 10 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се! 

Проект 3 



Кандидат за проекта: ISHA 

Васил Силяновски: Който е „ЗА“  допускането на проекта, моля да гласува! 

За: 8 

Против: 0 

Въздържал се: 2 

Приема се! 

Васил Силяновски: Който е „ЗА“ да преминем към гласуване на проекта да финансираме 

самолетния билет и вътрешен транспорт, което излзиа таван 350 евро: 

За: 4 

Против: 2 

Въздържал се: 4 

Не се приема! 

Васил Силяновски: Който е съгласен проектът да се разгледа допълнително другия път, моля 

да гласува. 

За: 8 

Против: 0 

Въздържал се: 2 

Приема се! 

Васил Силяновски: Закривам заседанието. Благодаря ви. 

Край на заседанието:  21:01h 
 

Председател:……………………. 

/Васил Силяновски/ 

 

 

Главен секретар:……………………. 

/Велина Костадинова/ 

 

 

 


