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Протокол № 9 

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

От 13.05.2016 г. 

 

Присъствали: Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Калиопи Пагалиди – ФКНФ, Йордан 

Донков – ЮФ, Георги Георгиев – ФМИ, Виктор Асенов – ФНПП, Зорница Танчева – ФСлФ, 

Павел Николов – СтФ, Ангел Демерджиев – ФзФ, Ава Джамадан - БФ 

Обявен начален час: 18:00 часа 
Начало: 18:10 часа 
Край: 21:25 часа 

Кворум:  9 
Има нужен кворум за начало на събранието. 
 
Дневен ред: 
1. Разглеждане на постъпилите проекти 
2. Разни 

 
Точка 1 от дневния ред – Разглеждане на постъпили проекти. 

Васил Силяновски: Днес дадох интервю на БТВ относно проекта с европейските стипендии. 

Изразих позицията на Студентски съвет, че сме категорично против разделението. Исканията – 

следващата учебна година да има справедливост при разпределение на студентски стипендии. 

Дали не би било една експертна група, която да провери какви са възможностите. С категорична 

позиция съм, че след като десета година не са вдигани държавните стипендии, нарастват 

разходите, минималната работна заплата е много ниска, най-разумния ход е вдигане на 

държавните стипендии, да се предложи методология да се вдигнат от 600 на 900 лв. Смятам, че 

имаме аргументите, недоволството на студентите и масата от протеста – ако тя също ни подкрепи, 

успехът е гарантиран. Ако успеем да го вкараме, това ще бъде най-важното, което СС е правил. СС 

има няколко основни цели – да следи за това дали студентите живеят добре в общежитията, дали 

получават навреме стипендиите си и др. Надявам се да ме подкрепите. По отношение на дневния 

ред – гласуваме го така както е зададен – първа точка - разглеждане на постъпилите проекти, 

втора точка – разни.  

За: 8 

Против: 0 

Въздържали се: 0 
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Приема се. 

Васил Силяновски: ... В този ред на мисли Слави изрази желание, Виктор вече разполага с имейла, 

предлагам двамата да се занимават с това нещо. Няма как да имаме адекватни решения. Грешно 

или не, имаме още едно ОС и два СИС. След като приключим академичната година, лятото, който 

има желание да се занимава със СС, ще остане, който не - ще го помоля да напусне доброволно, 

защото има 15 активни, 15 пасивни и другите ги няма. Представете си ако имахме 60 активни, а 

ние имаме 10 за жалост. В този ред на мисли, лятото мисля да се консолидира ядрото, защото 

става една спирала, защото по-късно когато в последствие трябва да се работи нямаме хора. 

Смятам, че всички тук сте способни и активни и ще искате да направите интересни неща. 

Проект 1 – International cuisine V 

Гюлер Ахмедова: Този път с проекта ще се заеме Иво, защото е по-запознат с нововъведенията. 

Ивайло Йорданов:  Опитах се да събера продуктите, количеството и цените. Не всички продукти 

ги имаше, записал съм тези, които имат. Екипи вече има сигурни, 3 заявили и още 2.  

Гюлер Ахмедова: Нещата, които ги няма – по принцип по предишни практики се говори с фирми и 

те ги доставят и сега мисля да се обадим и тези фирми да ни доставят продуктите. Идеята е да има 

около 10 отбора, но може и да са по-малко, защото няма как да се съберат в един ден толкова 

хора. Към този проект не са добавени напитки. Друго, което искаме – помощ, български 

представители, които да са на една маса. Хубаво е и една българска маса да имаме. Към менюто 

сме добавили някой неща, салати също ще има. Миналия път споменахме, че ще е около 3 000 

лв., но ще падне на половина, затова мисля, че 1500 лв. ще са достатъчни.  

Васил Силяновски: Имате ли въпроси?  

Виктор Асенов: Писали сте, че за напитките ще говорите с фирмата, какво се случи? 

Гюлер Ахмедова: Това е фирмата, която би ни донесла бира, но искахме да знаем дали ще имаме 

одобрен проект, за да им кажем със сигурност да ни ги доставят, защото ако не ни одобрите ще 

бъде несериозно от наша страна. 

Васил Силяновски: Проектът беше пуснат за преразглеждане. Пуснат е, защото сте ФСС  и 

работите за другите, а не за себе си. Казваш, че до 20 май трябва да се случват нещата, но аз ти 

казах, че нашия секретар най-вероятно ще напусне длъжността си. Затова смятам, че ти може да 

движиш администрационно нещата, да напишеш доклад и Зорница само да ти изпрати препис-

извлечение. Поздравления, че сте си направили труда да разпишете така проекта, но за да 

гласуваме 1500 лв, за мен обосновката трябва да бъде колко души очаквате, защо 1500 лв., 

разяснения относно всичко това. 

Гюлер Ахмедова: Ако искате можем да го допълним после, защото преди доклада ще се знае за 

какво точно ще отидат тези пари. 
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Васил Силяновски: Да, но няма как да го гласуваме така, защото аз съм длъжен да се отчитам, да 

има яснота. 

Гюлер Ахмедова: 120 души можем да ги пишем. Това е идеята, защото те влизат излизат, не сме 

се ограничавали никога в бройката на хора, тя варира. 

Васил Силяновски: Колко души като студенти очаквате? 

Гюлер Ахмедова: Като част от събитието ще са само 50, като поканим всички ФСС-та и 

помощници. Ще дойдат още. Но 120 човека мисля, че ще е г.д. бройката. Започваме с представяне 

на идеята, кои сме и защо сме тук.  

Васил Силяновски: Колко пари е струвало предишните години? 

Гюлер Ахмедова: Около 1500 лв., затова се спираме на тази сума. 

Слави Боянов: Мисля, че няма фирма, която да се навие да докара продукти за два дни. Това ме 

притеснява. 

Калиопи Пагалиди: Но това не е наша вина, че те не са могли да го реализират като план това. 

Васил Силяновски: Аз им казах, че те поемат отговорността по административното движение.  

Слави Боянов: Нещата им ще станат ли навреме? 

Васил Силяновски: Ако има кой да отиде да ги носи документите от кабинет на кабинет ще се 

случат нещата. Моето процедурно предложение е 1200 лв тава, 120 души по 10 лв. Идеята е, че 

искам да имаме добра комуникация с тях, когато сме изчистени от проблемите от всякакво 

естество, да започнем с нови и повече хора. От една страна да покажем, че не сме съгласни с този 

метод, но да не спрем събитието. 

Виктор Асенов: Първо за проекта – има доста грешки, не знаем кой е човекът от СС и всякакви 

други подробности. 

Васил Силяновски: Не винаги това, което пише по същество не е така в реалността – ако няма да 

има представител от СС, значи няма такъв. 

Виктор Асенов: Да, но ако някой друг чете проекта няма да разбере нищо. 

Васил Силяновски: Ще синтезирам това, което обсъдихме. Като цяло, за да имаме едно добро 

взаимодействие с ФСС-та и той трябва да се случи. Имаме забележки обаче по проекта – ако 

синтезирате проектите, ако ги обедините, тогава ще е идеално разписан, това е като условие. 

Друго – досега не ни се е случвало да гласуваме проект, по който нямаме яснота. Моето 

предложение е да гласуваме таван 1200 лв, ако има нещо спешно след това, аз ще ги разпиша. 

Гюлер Ахмедова: Аз съм съгласна. Само да кажа нещо, се случи още от самото начало. Още с 

първото изречение – дойдохме и казахме, че сме заложили 3 000 лв., но тъй като о 
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Васил Силяновски: Който е „за” да гласува. 

За: 6 

Против: 1 /Виктор Асенов/ 

Въздържали се: 1 /Зорница Танчева/ 

Приема се. 

Васил: В такъв случай ние ще напишем доклада и вие ще си го движите по администрация. 

Актуализиране на списъка към 19:00 часа: Присъствали: 9; Решения се взимат с 5; 

Проект 2 – Празник на ФФ 

Йоанна Ангелова: Празник на ФФ се организира от много години. Ние го организирахме предните 

2 години, като се старахме да съберем разходите. Ако времето не е добро, слагаме шатри и 

взимаме инструменти. Заедно с това миналата година пуснахме една инициатива „:Книжка за 

книжка” – библиотечен фонд, дават се стари книги и се събират дори над повече от 250 книги. 

Има кетъринг, който се поема от ФФ. Искаме пари за озвучител от вас. Той, за да озвучава иска по 

200 лв. на час. Те са 6 групи и ако се удължи след това, каза, че ще го направи безплатно. Да се 

донесе усилвател също се изискват заплащане. С него сме работили предишните години и сме 

много доволни от неговата работа.  

Васил Силяновски: Ние искаме да озвучим спортния празник и първоначално Кирчо ни препрати 

към негов човек, той ни поиска същите пари, при което момичетата намериха за същото 

озвучение за 250 лв.  

Мадлен Ангелова: Много зависи какъв тип озвучител ти трябва. Става въпрос за Румен, който 

наистина си разбира от работата, не взима екстра работите допълнително, свикнали сме да 

работим с него, но ако се наложи може и да работим с някой друг. 

Йоанна Aнгелова: Друг начин е да отреже осветлението, той ще го донесе, но няма да го платим 

Васил Силяновски: Ние ще правим спортен празник и след като за него ще бъде 300 не е логично 

за ФФ да дадем 4 пъти повече. Кажи какво да правим според теб? 

Мадлен Ангелова: Чували ли сте го как озвучава, защото така може да си провалите празника. 

Внимавайте.  Мога да го намеря кой да го направи за 600 лв. Защото за толкова пари е 

нереалистично за толкова много неща. Давам ви съвет да разберете с кого работите, защото лош 

озвучител е лош празник. 

Симеон Цветков: Една забележка само - включвайте целия екип на проекта. 

Мадлен Ангелова: Опитахме се, но системата ме изхвърли. 
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Васил Силяновски: Аз имам процедурно предложение – 600 лв таван. 

Слави Боянов: Трябва всичко да бъде изрядно, защото ще има изпълнители и това е важно. 

Ангел Демерджиев: Ако не е 600, а 800 лв. поне да сложим таван. 

Ава Джамадан: Аз също съм съгласна за малко повече пари. 

Васил Силяновски: Алтернативно гласуване за 800 лв таван: 

За: 6 

Приема се. 

Васил Силяновски: Две неща ви казвам. Първо – доклада и предвиждането по администрацията е 

ваша работата, второ – делегираните бюджети до голяма степен бяха въведени за да 

активизираме ФСС-та, а пък вече активните да направят нови инициативи, моля за следващия 

период да ги приемате за нещо по-ново. 

Мадлен Ангелова: Ние правим неща, за които не ни трябват пари.  

Васил Силяновски: Това, което решихме е, че 1200 лв са много, 600 са малко, а ще покрием таван 

800 лв. Нека го гласуваме: 

За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Проект 3 – Проучване на агресивността 

Атанас Радев: Здравейте колеги, аз съм от ФНПП. Идеята, с която идвам е за финансиране от вас. 

Искам да направя едно проучване на . В град Ракитово има детска институция за деца – малолетни 

и пълнолетни. Имам методика, с която да работя. Ще създам и напечатам теста, който трябва да 

решат децата, ще имам карти, ще направя анализ, диаграма и след това ще имам доклад, от който 

данни ще изнеса.  

Слави Боянов: Какво учиш? 

Атанас Радев: Логопедия. 

Слави Боянов: Какво те мотивира да се захванеш с това? 
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Атанас Радев: Скоро ми се наложи докато пътувах – до мен седна едно момче, което изглеждаше 

на 15 години, искаше да седне до ме и видях, че има проблеми с комуникацията, общо взето се 

замислих и оформих идеята си малко по-късно.  

Слави Боянов: Написал си 16 дни, 14 лв дневни и т.н. Понеже малко или много проектът е за 

твоето личностно развитие и когато има такива проекти молим хората да съфинансират част от 

проекта, било пътни, било дневни.  

Атанас Радев: Ще ми трябва време да събера сумата, защото имам желание.  

Васил Силяновски: Защо 30 лв. на нощувка, това е максимално, което може да се отпусне? 

Атанас Радев: Това съм написал, не съм проверил, казаха ми, че ще орежете и съм дошъл тук, за 

да го обсъдим и да решим. 

Слави Боянов: Например, ако кажеш, че нощувката е 8 лв., няма да ти орежем тези 8 лв. 

Васил Силяновски: Целева група е субект. Този, който го изпълнява и тези, които са 

облагодетелствани от това нещо. Каква мислиш, че ще е посещаемостта на това нещо? 

Слави Боянов: Възникнала ти е идея, конкретните училища са обект на социална педагогика, 

свързал ли си се с катедрата, за да ти помогнат и да развиете идеята? Може би добрият вариант е 

да дообмислиш идеята, може дори да доведе до някаква публикация. Може и да са правени 

такива неща, но не съм сигурен. Та това, което искам да кажа е, че може би не е лошо да се 

свържеш с някакви хора, които могат да ти помогнат. Може понеже си бакалавър и не знаеш, че го 

има този вариант, така че свържи с преподаватели или студенти, които могат да ти помогнат. 

Атанас Радев: Благодаря за съвета. А мога ли да включа преподавател в проекта? 

Слави Боянов: Ние можем да финансираме теб, а преподавателя да бъде финансиран от 

факултета. Така че предложението ми е да го върнем за преразглеждане 

Васил Силяновски: Кой те насочи към СС и че ние можем да те финансираме? 

Атанас Радев: Ами аз познавам Симеон. Обясниха ми и от друго място. 

Слави Боянов: Защо ти трябват толкова много дни? 

Атанас Радев: Ще ми трябва време да комуникирам индивидуално. 

Георги Георгиев: Идеята е много добра. Още по-хубаво е, че може би е нещо ново, но това, че 

съответния човек не е запознат, а и дните ми се струват много. Идеята ми е проекта да се върне, 

да си го разпише и да намали дните.  

Слави Боянов: Човека да уточни и да намери някой, който да му помогне, със сигурност ще има 

някой, който да прояви интерес към активност на студент 



7 
 

Ава Джамадан: Аз предлагам Вики като учащ в този факултет, да му помогне. Вики? 

Виктор Асенов: Зависи от изследването. Може да се направи цялостно изследване – работи с 

групи, хора, това е дълъг процес. Ще го свържа със съответните преподаватели. 

Васил Силяновски: По целесъобразността  съм 50 на 50, по представянето – не съм съгласен да се 

финансира този проект - обосновката ми е, че в крайна сметка тук хората идват на едно 

състезание и така трябва да го приемат. Намален ни е бюджета, но аз ще се боря за тези пари. При 

всички случай СС, който си представям е хората да виждат СС като съвет, който може да им 

финансира най-добрите проекти. Съответно аз съм против това да го финансиране, приета му е 

добре разписан благодарение на Симеон, но не ми вдъхва доверие. Ако има препоръки от поне 3-

ма преподаватели, тогава бих го приел. Това ми е мнението.  

Симеон Цветков: От по-дълго време я има тази идея. Мен ме притеснява лично, че факултетът 

няма много качествени хора там, на доста места ще срещне отпор. Вариантът е и да се намалят 

част от парите, дните и т.н. 

Васил Силяновски: Аз ги виждам така нещата. Първо трябва да обсъдим дали си заслужава да 

финансираме този проект. При всички случай се  опитвам в момента да обясня на 

администрацията на СУ , че СУ не трябва да бъде социален дом. Моето процедура е да отхвърлим 

проекта, ако все пак го върнем за преразглеждане да бъде с 3 препоръки от преподаватели. 

Виктор Асенов: Това е абсурдно, защото в това направление са малко преподаватели. 

Васил Силяновски: Може да е от преподаватели не само в това направление. 

Слави Боянов: Да върнем проекта за преразглеждане с условие да намери ръководител на 

проекта, който се е занимавал с това преди и да гарантира за него. 

Васил Силяновски: Тогава гласуваме алтернативно 4 процедурни предложения. 

Отхвърляне на проекта:  

За: 4 

Връщане за корекции с условие с 3 препоръки: 

За: 0 

Не се приема. 

Връщане за корекции + помощ от страна на Виктор 

За: 1 

Не се приема. 

Връщане с ръководител:  
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За: 4 

Васил Силяновски: Гласуваме алтернативно двете равни по гласове процедурни предложения: 

Отхвърляне на проекта: 

За: 4 

Връщане за корекции с условие за наличие на научен ръководител:  

За: 5 

Приема се.  

Васил Силяновски: Сега ще ти кажа какво обсъдихме. Имахме 4 процедури, станаха 2. Сега ще ги 

гласуваме пред теб. 

Отхвърляне на проекта: 

За: 4 /Калиопи Пагалиди, Зорница Танчева, Васил Силяновски, Янита Джунова/ 

Връщане за корекции с условие за наличие на научен ръководител:  

За: 5 /Ава Джамадан, Георги Георгиев, Виктор Асенов, Ангел Демерджиев, Павел Николов/ 

Приема се.  

Васил Силяновски: На 27 май на следващия СИС ела и го представи пак с научен ръководител и 

препоръка. 

Проект 4 - Шести световен конгрес на полонистите 

Радостина Петрова: Най-големият научен форум – в периода 22-25 юни 2016 г. в гр. Катовице, 

Полша се провежда Шести световен конгрес на полонистите, в който ще вземат участие изтъкнати 

специалисти от цял свят. Получих индивидуална покана за участие в него. Освен преките ползи за 

мен, статията ще бъде публикувана и мисля, че това ще донесе със себе си много ползи за СУ. 

Ползите на СУ – представяне на Софийската полонистика пред световната научна общност. 

Създаваме ценни контакти, което дава възможност за международни връзки. Кандидатствам за 

финансиране на двупосочен билет София - Катовице - София - 275 лв.; такса за участие в 

конференцията - 30 евро. Аргументирала съм се защо съм избрала по-скъпия вариант за пътуване 

Поради високите цени на самолетните билети избрах варианта за пътуване с автобус. Фирма 

Еколайнс предлага по-евтини билети, но нейните автобуси пътуват във вторник към Полша 

(пристигане в Катовице в късния следобед) и в събота сутринта към България, във връзка с което 

бих изпуснала част от събитията, предвидени в програмата на конференцията. Затова се спрях на 

офертата на фирма Туринг. За таксата  правоучастие – 30 евро. Плащането беше до 15 май и тъй 

като не исках да изпускам съм платила вече, но не знам дали след като съм я платила ще мога да 

кандидатствам за нея сега. 
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Слави Боянов: Ако имаш фактура можеш да кандидатстваш. 

Васил Силяновски: Кой ще ти плати нощувките и дневните? 

Радостина Петрова: Организаторите и аз. 

Слави Боянов: Това, което бих предложил е да гласуваме дневни.  

Васил Силяновски: Смятам, че това е принцип, който не трябва да прекрачваме.  Не е редно да 

финансираме повече от заложените финанси.  

Слави Боянов: В коя сфера ти е доклада 

Радостина Петрова: История на литературата 

Васил Силяновски: Предлагам 275 + 30 

За: 9  

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Проект 5 - Августовска Генерална асамблея на студентите по медицина, 2016 

Иванета Недкова: С проекта, който кандидатствам представлява - Международната федерация на 

асоциациите на студентите по медицина, на която нашия факултет е член. Защо моето участие е 

важно там? Аз съм национален отговорник професионален обмен, присъствието ми е един вид 

задължително, защото аз ще изготвям и договорите след това. Това е единствения начин 

студентите да получат някакъв вид международно обучение,  тъй като по програма Еразъм не се 

осъществява. Избрана съм от Международния екип. Става въпрос за такса за 480 лв – 6 нощувки . 

Павел Николов: Виза ще изкарат за това време, да.  

Ангел Демерджиев: При прикачването виза не трябва. 

Иванета Недкова: Колегите ми казаха, че избягват да го прилагат това. 

Георги Георгиев: Била ли си на тази длъжност преди? 

Иванета Недкова: За първа година съм на нея. Предишните години съм била също на важна 

позиция, но тази сега е най-важната. 

Симеон Цветков: Какво се случи предишните години и с какво това ще бъде от полза за СУ и 

България? 
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Иванета Недкова: Представихме България и в резултат на това разширяваме дестинациите, до 

които студентите пътуват с още държави в Европа, като и местата се увеличиха. 

Симеон Цветков: С колко места са увеличени за Европа? 

Иванета Недкова: В Холандия- 1, защото е нов договор, Германия – с 2, в Австрия – с 1. 

Слави Боянов: Понеже казваш, че цялото това нещо е важно за факултета, говорили ли сте с 

Декана? 

Иванета Недкова: Не, вие сте първите към които се обръщам. 

Слави Боянов: Понеже съм сигурен, че проф. Спасов може би ще иска да подкрепи тази идея. 

Иванета Недкова: Предишните години не ни е оказвал голямо съдействие. 

Симеон Цветкова: Кога точно пътуваш? 

Иванета Недкова: 1-7 август. 

Васил Силяновски: А каква е офертата, която имаш? 

Иванета Недкова: 3 100 лв. 

Васил Силяновски: И това е сдружение на всички медици в България, а ти си представител на СУ? 

Иванета Недкова: Да. 

Васил Силяновски: А медицинския кой ще го представлява? 

Иванета Недкова: Не мога да кажа, едно момче мисля, че е. 

Васил Силяновски: Добре, ако нямате повече въпроси към момичето, нека пристъпим към 

обсъждане. 

Иванета Недкова: Ние работим по подобряване на съоръженията, опитваме се да работим в 

колаборация с администрацията на факултета по всякакъв тип проблеми, които могат да бъдат 

срещнати. Работим и в програми за подобряване на общественото здраве, на медицинското 

образование. 

Симеон Цветков: Значи току-що ми описа основната дейност, която прави ФСС. Просто който иска, 

влиза във ФСС, защото там ще има някаква тежест. Иначе в един момент някой може да каже „вие 

не сте легитимни”. 

Иванета Недкова: Ние се стремим така, че да има някаква приемственост. 

Васил Силяновски: Само не ми каза защо да ти финансираме 3,000 лв? Как да се обосновем пред 

студентите? Колко студенти ще бенефицирате? 
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Иванета Недкова: От Софийски университет са 30 души. 

Васил Силяновски: Значи те ще могат да ходят по света благодарение на този проект? 

Иванета Недкова:  Да. 

Ава Джамадан: Само да попитам кой курс си? 

Иванета Недкова: Трети. 

Ава Джамадан: Добре, благодаря. 

Георги Георгиев: Аз ще направя процедурно предложение и то е проектът да се върне за 

преразглеждане и тя да потърси съдействие от своя Деканат и ако това не се случи, на следващия 

СИС просто да кажем „да”. 

Симеон Цветков: Или просто го приемаме с уговорката, че се прави среща с г-н Спасов. 

Васил Силяновски: Аз няма да изразявам пристрастие и да коментирам. 

Слави Боянов: Моят коментар ще е такъв – много ме притеснява, че всъщност МФ в нашата малка 

организация няма почти никакъв интерес какво се случва. Няма човек, който да каже, че се прави 

нещо смислено или че не. И другото нещо е – много голям проблем е, че в студентите и 

преподавателите в МФ се насажда едно отшелничество спрямо Университета. Това , което ме 

притеснява, е, че не искат да се приобщят към нас. Не съм против това да ги гласуваме, ако има 

полза за студентите, но най-вероятно деканът им ще се съгласи да ги финансира с 3,000 лв., които 

за МФ не са много. 

Калиопи Пагалиди: Да върнем проекта за финансиране от декана. Ако той откаже, тогава да 

решим дали да финансираме, или не. 

Слави Боянов: Мен ме притеснява, че ако го финансираме, няма да последва и опит за разговор с 

декана. Същото е и с ЮФ. Аз предлагам да го подложим за преразглеждане. 

Васил Силяновски: Когато деканите на водещите факултети кажат, че няма пари, това просто не е 

вярно. 

Ава Джамадан: И все пак, да взема думата. Още от началото, когато се сформира нашият СС, на 

първия СИС отпуснахме на студенти от МФ 5,000 лв. Аз не успях да разбера от тези студенти след 

командировката им колко голяма е била ползата от цялото нещо. От МФ няма някой, който да 

каже, че стават нещата или че не стават. Аз няма да гласувам за този проект, поради тази причина. 

Васил Силяновски: Иванета, идеята, когато ние финансираме хора за 5,000 лв., е да знаем каква 

полза е имало. Вие на факултетно ниво трябва да поставите това на дискусия. От МФ на 15 

събрания на СИС са идвали веднъж. Така няма кой да ви представлява интересите. По отношение 

на самия проект – тъй като пътуваш чак август месец, това, което обсъдихме, е, че ще върнем 

проекта за преразглеждане на 26.05, четвъртък, като дотогава трябва да отговориш на 2 условия – 
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да си говорила с декана ти, защото вашият факултет, както ЮФ и други, са на плюс. Ако деканът 

откаже и кумулативно дойдете с представителите си от МФ – Моника и Георг, и обясните какви ще 

са ползите, ние най-вероятно ще ви финансираме. Надявам се да не ни се сърдиш. 

Иванета Недкова: Имам въпрос – колко човека трябва да доведа?  

Васил Силяновски: Колкото желаеш. 

Иванета Недкова: Аз мога да доведа и 30, и 50. 

Симеон Цветков: По принцип няма да има как всеки да се изкаже поотделно. 

Васил: Но всеки седи зад думите си. Както и да е, нека гласуваме. Който е „за” да разглеждаме 

проекта с двете кумулативни условия, да гласува. 

За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0. 

Предложението се приема! 

Зорница Танчева: Само да кажа, има постъпил проект вчера от председателя на ФСС на ФСлФ. Аз 

ви предлагам да изслушаме дошлите студенти. 

Васил Силяновски: Отговорността е твоя, но тя не отменя общото правило. Но след като 

нарушихме два пъти, бихме нарушили и трети път. Първо ще гласуваме дали да разгледаме 

проекта. 

Симеон Цветков: Имам уточнение, проектът да се гласува на бюджета на ФСлФ. 

Васил Силяновски: Добре, нека гласуваме. 

За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Предложението се приема! 

Саня Раева: Здравейте, от ФСС на ФСлФ организираме олимпиада по българска езикова култура. 

Олимпиадата ще се проведе в рамките на 2 дни – 17 и 18 май, като има две различни части. Ще 

има устен и писмен кръг. Участниците са от няколко факултета. 

София Велчева: Участниците ще се намират на едно място и ще могат да комуникират заедно на 

коктейл. 
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Васил Силяновски: Какво включва коктейла? 

София Велчева: Коктейлът е за 45 души, по 7 лв на човек. 

Васил Силяновски: Добре, чашата вино отпада. Не може да финансираме алкохол. 

Янита Джунова: Искам да знам, регистрацията свършила ли е, участниците записани ли са? 

София Велчева: Да, записани са. Иначе тъй като нямаме бюджет, за първите 6 места наградите ще 

бъдат подаръци и книги и съответно ще има грамоти за 1–3 място и сертификати за участие. 

Симеон Цветков: Какво сте си покрили досега? 

Саня Раева: Канцеларски материали кафе-паузите и др. 

Слави Боянов: А къде се провежда олимпиадата? 

Саня Раева: В първа и втора заседателна зала. 

Васил Силяновски: Трябва да напишете доклада и да го занесете в деловодството. Но за целта 

някой трябва да напише доклада. Тук има двама човека, които пишат доклади – Георги и Симеон. 

Георги Георгиев: Аз. 

Слави Боянов: Аз съм бил на едно-две състезания, организирал съм едно-две, знам как стават 

нещата. Вие сте първото нещо, което прави коктейл по време на състезанието. По-добре да е 

накрая. Няма лошо, така сте решили да го направите. 

Васил Силяновски: Добре, благодаря. Нека останалите се съгласуваме. 

Калиопи Пагалиди: Те са писали, че им трябват човешки ресурси и идват за финансиране, не мога 

да разбера. Малко не е коректно. 

Васил Силяновски: По отношение на това, което казваш, виж – каквото и да си говорим, всичко 

опира до пари. 

Слави Боянов: Аз не съм против събитието, но просто по по-различен начин може да похарчим 

парите. Неразумно е да има коктейл по средата. 

Калиопи Пагалиди: Аз затова питах какви ще са наградите, мислех, че тях ще финансираме. 

Слави Боянов: Ако другата година отново правят това, дано го обмислят повече. 

Виктор Асенова: Нека да намалим финансирането наполовина – 134 лв. 

Васил Силяновски: Викторе, няма как. 

Слави Боянов: Ако догодина правите събитието пак, може да помислите за по-добър вариант за 

похарчването на парите. Иначе се надявам това да стане традиция. 
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Васил Силяновски: Гласуваме 268,30 лв. – офертата без виното. Който е „за”, да гласува сега. 

За: 7 

Против: 1 /Ангел Демерджиев/ 

Въздържали се: 1 /Павел Николов/ 

Предложението се приема! 

Саня Раева: Благодарим Ви! 

Точка 2 – Разни 

Васил Силяновски: В точка Разни няма какво толкова има да обсъдим, няма да пускаме почивка. 

Общо събрание ще има след 6 дена, на 19-ти. 

Георги Георгиев: Аз ще питам какво става с колегата от ФХФ. 

Васил Силяновски: Той е изключен. 

Виктор Асенов: Имам нещо за стипендиите. Бе ми зададен въпрос от Мариета какво става с 

договорите. 

Васил Силяновски: Това не е въпрос, предмет на СИС. Ако въпросът е дали трябва да се плащат 

пари, или не, тогава. Проблемът е чисто административен. 

Зорница Танчева: По повод тези проекти, които са по конкурса за иновациите. При нас постъпват 

проекти до 16-ти май. До 30-ти май ние трябва да ги пратим на хората, които организират цялото 

това нещо. Но трябва да се сформира работна група. Георги Гълъбов беше публикувал самия 

проект с цел да се събере работна група, но ни трябват още 2–3 души, които да ни помагат в тази 

работна група. И ми трябва достъп до пощата. 

Васил Силяновски: На всеки от СС, който иска, ще бъде даден достъп до пощата. Докато няма фал, 

съм склонен да бъде даден достъп на хората. 

Симеон Цветков: Създава се конкретен мейл за проекта, имат си го само те, приключваме 

разговора. 

Зорница Танчева: Но мейлът вече е обявен, че е нашият. 

Калиопи и Янита: Ние ще помогнем. 

Васил Силяновски: Добре, спираме по темата. Имам предложение да платим на хората, които се 

занимаваха със стипендиите, от бюджета на СС. Тези хора бяха принудени да останат. В такъв 

случай нека гласуваме – от да се отпуснат 420 лв., при положение че не стане от 

общоуниверситетската партида. 
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За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Трябва да кажа, че бюджетът е намален на 153,400 лв. Това е на база 

исторически данни. Но да не забравяме, че сега таксите ще бъдат увеличени и бюджетът също ще 

бъде. Ние сме изхарчили 152,900 лв., дефицит няма. Искам да обясня две неща за бюджета – аз и 

Симеон трябва да се преборим за това, да се даде справка колко са таксите на студентите. 

Заседанието се закрива в 21,25 ч.! 

София, 2016 

Председател: ……………………………………. 

/Васил Силяновски/ 

 

Главен секретар: ………………………………….. 

/Велина Костадинова/ 


