
 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
от СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски” 

26/02/2016 г. 

Присъстващи: Янита Джунова-ЮФ, Димитър Тодоров-ФЗФ, Ава Джамадан-БФ, Зорница 

Танчева-ФСлФ, Виктор Асенов-ФНПП, Георги Георгиев-ФМИ,  Стефан Радов-ФФ, Христо 

Бакалов-ИФ,  Васил Силяносвки – председател, Руслана Атанасова – ГГФ, Момчил Шопов- 

ФКНФ, Лилия Липчева – ФЖМК, Мария Георгиева – ФП 

Обявен начален час: 19:00 

Начален час: 19:10 

Край: 02:00 

 Дневен ред: 

1)Разглеждане на проекти 

2) Разни. 

Васил Силяновски: Нека да започваме. Имаме 13 души присъствен списък. 13 проекти. 

Гласуваме дневния ред. 

За: 13 

Против:0 

Въздържали се: 0 

 Приема се. 

Васил Силяновски: Сега. Да ви кажа за бюджета. Нашият бюджет е към 160 хил.лв. Решихме да 

разпределим 30% за ФСС-та. До момента сме изхарчили 10 хил.лв. И 15 за офиса в Студенстки 

град. Имаме доста пари но не с толкова колкото сме разполагали миналата година. Отделно 

сме покрили един капиталов разход. Тези проекти днес са на стойност 20 хил. лв. И ако днес 

приемем всички, няма да ни останат до края на годината. А се стараем да одобряваме хубавите 

проекти и да даваме пари на повече студенти, Тази година решихме да дадем отговорност на 

ФСС-та. Отделно да покриваме капиталови разходи. Поради тази причина приехме и прокта за 

офис в Студентски град. И ако не минат част от днешните проекти не се сърдете. Трябва да 

разпределим парите разумно. Предлагам днес да съкратим процедурата – аз ше ви показва 



проектите. Реда е следния – за 2-3 мин казвате най-важното, като наблегнете на финансовата 

част, защо ви трябват тези пари.  

Понеже има много пректи, които са пратени на стария имейл сме загубили част от старите 

проекти. Не беше сменен достатъчно бързо имейла на сайта и не сме получили проекти. А сега 

да позволим на колегите, които са изпратили проекти на стария да се представят. Гласуваме. 

За: 13 

Против:0 

Въздржали се: 0 

Приема се. 

Международна конференция  

Стефани Денова: Конференцията се проведе миналата година в Белград и идеята беше да 

стане ежегодно. Тъй като участниците трябва да бъдат около 50 души, около 30 вече са 

записани. Ние искаме да има минимални канцеларски материали и като цяло всякакъв вид 

материали. Не можем да минем 20 докалада за един ден затова трябва да има и кафе-паузи. 

Проекти ни е с максимално компресиран бюджет. Тъй като имаме възможността да 

напечатаме някой материали безплатно, бюджета ни е 584, 01лв. Идеята – колеги от тук и 

чужбина да представят своите разработки на международно ниво и да съсадем връзки с 

другите университети. Подпомагаме нивото на международната дейност на университета. 

Миналата година СС ни финансира за пътуването ни до Белград.  

Васил Силяновски: Въпроси има ли? 

Лилия Липчева: Изпратена е само покана или има и на фейсбук страницата? 

Стефани Денова: Само покана. 

Слави Боянов: Сумите, които са за кафе паузата съобразени са с обществени поръчки или 

пазарни цени? 

Стефани Денова: Пазарни цени. 

Момчил Шопов: Този ваш приятел е част от спонсорството? 

Слави Боянов: Конкретните цени за химикалки , на които някой безплатно ще ви отпечата 

нещо. 

Стефани Денова: Да. 

Васил Силяновски: Вие искате от нас ние да купим 50 химиалки, а вие да си ги блендирате. 

Стефани Денова: Да. И на тях ще пише,ч е вие сте спонсорите. Нещата, които ще са 

разпечатани черно-бяло са безплатни.  



Васил Силяновски: Имаме готови химикалки. Така става ли? Защото няма как да поръчаме 

друфи 50. 

Лилия Липчева: СС и СУ работят по закона за обществени поръчки и не разполагаме с вратички 

към закона с която ние да работим с други фирми. 

Слави Боянов: Всички които сте тук – финалът трябва да е по обществена поръчка. Когато 

пишете проект, проверявайте. 

Васил Силяновски: Имаме нова система, проектите да минават чрез проектни координатори. 

Христо Бакалов: Ако миналата година не е имало такса участие, колегиално е да не им 

взимаме. 

Васил Силяновски: Харесва ли ви или не ние ще ви дадем материали и ще работим с фирмите 

на университета. Това е вариант номер едно. Вариант номер две е  

Лилия Еленкова: Бихте могли да направите стикери и към всяка папка може да добавите на тях 

логото на конференцията. 

Стефани Денова: Ще се вместим ли в тази сума и всичко ще бъде ли наред? 

Христо Бакалов: Не можем ли да поръчаме изчистени. 

Васил Силяновски: Никой няма да приеме 50 химикалки в обществени поръчки. 

Димитър Тодоров: Това значи, че трябва само да си закупят химикалките. 

Васил Силяновски: Предлагам да гласуваме таван 700 лв, въпреки заложените, защото го 

правят за масовото благо. Гласуваме. 

За: 12 

Против:0 

Въздържал се: 1 

Приема се. 

Ние ще се свържем с вас. 

Стефани Денова: Сигурни ли сте, че можем да изпратим поканите. 

Васил Силяновски: Да. Сигурни сме. Може да направите и снимки от събитието 

Стефани Денова: Благодаря ви. Всички сте покани. 

Обучение за състезание 

Емануил Колев: Провект, свързан със състезание по право на ЕС. Състезанието е много 

престижно. За да може да сме конкуренти с другите университети, би било хубаво да минем на 

обучение, което се организира от ЮФ. Цел – да покрие таксата за обучение. Бюджет-400лв. 



Доброто предтсавяне на Су зашото от него зависи дали другата година ще бъде допъснат на 

това състезание. Това е обучени, предпоставка за нашето добро предтставяне. СУ винаги се 

представя добре- миналата година СУ завърши на 3-то място.  

Васил Силяновски: Кой ще плаща състезанието? 

Емануил Колев: Те го поемат. 

Васил Силяновски: С нашия декан на ЮФ говорил ли си. 

Емануил Колев: Не. 

Васил Силяновски: ЮФ е хубаво да си го финансира. Хубавото е че нашия факултет е +10 млн. В 

момента има политика на декана е да изпраща студенти на обучение. Затова моето 

предложение е да се обърнеш към декана. Ще го помолим да ти го одобри. Това е и мисълта – 

първо трябва да опиташ с факултета. След това, като краен вариант се обръщаш към СС. 

Предлагам ти този варинат. 

Емануил Колев: Сумата е малка и не знам как да процедирам. Обучението е от 2-6 март. 

Лилия Липчева: Когато имате спешна дейност трябва да пуснате месец по-рано 

Слави Боянов: Не пускайте проекти по време на сесия. И друго, материално-отговорното лице 

е преподавател, а не може да бъде. 

Лилия Липчева: Има ли възможност обучението да бъде отложено. 

Емануил Колев: Не. Не може. Защото е твърде скоро. 

Слави Боянов: Ние дори да ги гласуваме парите сега, няма да можете да ги вземете навреме. 

Васил Силяновски: Трябва да се мине през всички отдели на ръка. Не се знае дали всички 

звена ще работят. Може и да стане, но не е сигурно. Това го правим ние, ако сме объркали 

нещо.  

Емануил Колев: Ако има проблем с деканата, може ли вие да го гласувате. 

Васил Силяновски: Моео предложение е  да го гласуваме онлайн. 

Христо Бакалов: Обучението ще бъде от преподаватели от университета. 

Емануил Колев: Не съм напълно сигурен. Но самото обучение се организира от ЮФ. 

Васил Силяновски: Нека да гласуваме, ако декана откаже, ние да финансираме  пректа от ЮФ. 

Стефан Радов: Никак не са много тези пари, при положение, че са и за повече  дни. 

Васил Силяновски: Аз съм съгласен. Но трябва да решим оттук нататък как ще процедираме. Аз 

си мисля, че може би е по-добре да се концентрираме да финансираме най-стойностните 

командировки.  

Стефан Радов: Говорим единствено и само за ЮФ и ще представят СУ. 



Виктор Асенов: Мисля, че декана ще го финансира. 

Ава Джамадан: Дори да гласуваме пректа, той ще мине през  декана. 

Васил Силяновски: Гласуваме. 

За: 4 

Против: 1 

Въздържал се: 8 

Не се приема. 

Мартин Видев: Ще ви представя нашия проект за СУ футбол къп. Дължа да подчертая, че е от 

студенти за студенти. Нашата цел-СС да влезе в нашата организация. Защото аз и моите колеги 

ще завършим и няма на кого да оставим тази инициатива. СС ние помогнал вече два пъти, за 

което съм много благодарен. Сега отново ви търсим за това. Цената – 6320 лв. Цени са 

максимално ниски. 4 турнира по 16 отбора. Описал съм наложителните разходи. 

Васил Силяновски: Миналата година не финансирахме турнира защото СИС изразих 

възмущение. СС не го подкрепи, защото не бяхме рекламирани. Стартира преди нашето 

одобрение. Не трябва рекламата да ни е самоцел. Но от друга страна смятам, че трябва да 

заделим пари за спорт. Две години го подкрепяхме. Предлагам Павел Николов и Лилия 

Липчева да  

Мартин Видев: Графика е предварителен. Целта е максимално рано да се приключи. Турнира 

ще се провежда през събота и неделя. Работата е да се съблюдава за нормалното протичане на 

работата. 

Васил Силяновски: Ако СС го финансира ще влезе в организацията и всички въпроси свързани с 

организацията ще се поемат. Но изисква много време.  

Мартин Видев: Например. Идва някакъв отбор, а трябва да се проверят дали са от СУ, редовни 

студенти. 

Васил Силяновски: Изразих идеята с двата отбора на финал, да се организира спортен празник.  

Слави Боянов: Предлагам освен тях двамата да включим и някой друг.  

Христо Бакалов: Медицинските лица могат ли да бъдат 5-ти курс МФ? 

Мартин Видев: Ами по принцип да, но е по-сложно. 

Васил Силяновски: След като гласуваме преокта , ако бъде одобрен да си направите среща. 

Лилия Липчева: Първи въпрос – защо след като СС е единствения спонсор, отново започнахте 

организацията без да разговаряте с нас. 

Мартин Видев: Васил ни потърси. Защото има много голям интерес. 



Лилия Липчева: Мога ли да разчитам, че името на всяка една студентска организация няма да 

бъде опетнено. Постъпката на организаторите беше грозна и недопустимо 

Васил Силяновски: Нападането беше срещу СС, защото финансира едно нещо, а не друго. 

Слави Боянов: Аз лино бях свидетел  на една много грозна кампания. Според мен беше 

абсурден начина, по който се възруптахте, заради това, че не бяхте одобрени. 

Мартин Видев: Според мен беше даден път на не толкова важни проекти, които не включват 

толкова много хора. 

Христо Бакалов: Разгледах сайта. Имаше една част от партньори. 

Стефан Радов: Понеже знам, че ще се играят в Студентски град. Ползването на игрището се 

заплаща, нали? 

Мартин Видов: Да. Ние сме го посочили. Игрищата са на МГУ, те са две, имат и осветление и 

мачовете могат да се провеждат паралелно. 

Васил Силяновски: Първо моля членовете на СС да се заемат сериозно и да имаме голямо 

спортно събитие. Ако се запишат 600 човека и са единствените, на който на човек ще се пада по 

10 лв. И за мен е справедливо от гледна точка на принцип.  

Лилия Липчева: Колко участници? 

Мартин Видов: Повече от 700 души. 

Лилия Липчева: А за такса участие мислили ли сте? 

Мартин Видов: Не. 

Васил Силяновски: Бяхме склонни да разберем от участниците дали са готови да плащат такси. 

Ава Джамадан: Искам да ви помоля да не правите същото като миналата година да ругаете СС. 

Васил Силяновски: Гласуваме. 

За: 10 

Против: 0 

Въздържал се: 3 

Приема се. 

Международна конференция Германия 

Любослава Захариева:  От Философски факултет съм. Заедно с мои колеги кандидатстваме за 

финансирането на международна конференция „Германия”. Цел- да се запознаем с учебния 

проецес, свързан със социални дейности. Преди две години бяхме организатори. Хубавото е, 

че ни поканиха миналата година, но не можахме да отидем. Тази година искаме да отидем. 



Жялата сума  - 2000 евро  за 4 човека. Искаме да успеем да помогнем за развитието на 

специалностите. 

Доц.д-р : Те канят нашите студенти, аз ще пътувам с групата и искам да ги подкрепя, защото 

смятам, че достойно могат да представят СУ. 

Васил Силяновски: За съфинансиране от вашия декан поискали ли сте. 

Доц.д-р: Да, но може да има проблеми при финансирането. 

Васил Силяновски: Кой заплаща нощувките? 

Любослава Захариева: От общежитията там. 

Васил Силяновски: Въведохме една практика – смятаме, че всеки който отива на уърк шоп 

инвестират в своето бъдеще. Вие каква част сте готови да дадете. 

Любослава Захариева: Всеки студент отива с подготвена сума пари. 

Васил Силяновски: На каква база са избрани  тези студенти. 

Доц.д-р: Те бяха организатори и имат контактите, които ни трябват. Избрали сме ги сред 

участниците. 

Любослава Захариева: След като се върнем тук искаме да направим презентация пред 

колегите и по този начин искаме да подобрим специалността.  

Васил Силяновски: Винаги хората, който пътува и да искат да направт нещо- тук няма интерес. 

Слави Боянов: Ако интересът го няма отсреща си го организирал на вятъра. 

Христо Бакалов: Ако ви дадем 70% финансиране готови ли сте да отиде. 

Любослва Захариева: Да, разбира се.  

Димитър Тодоров: На миналия СИС финансирахме една коференция. И искахме една форма – 

това ще бъде ли реализирано в някакъв доклад. 

Любослава Захариева: Не. Ние отиваме на уърк шоп. 

Доц.д-р: Имаме покана за Касъл. Колегите ще представят специалността, какво изучават, опита 

който имат. 

Димитър Тодоров: СУ нищо не печели в рейтинигова система. 

Слави Боянов: Тези неща не се отчитат. 

Виктор Асенов:  Не смятам, че трябва да се финансира подобен проект, защото смятам че 

опита може да се придобие по друг начин. 

Георги Георгиев: 100 евро на човек да се плати и такса за участие. 



Васил Силяновски: Трябва да си отговорим на принципния въпрос, който е в два аспекта. 

Трябва да финансираме конференции, облагодетелстващи по-голям аспект. В крайна сметка 

нашата идея е да достигнем до възможно най-голям брой студенти. Но ако финансираме тези 

конференции, които имат значение за рейтинга, защо университета не го финансира. И защо 

деканите отказват да помагат.  

Любослава Захариева: Аз създадох ФСС към педагоика и знам за какво говорите.Аз все още се 

стремя да пазя ФСС-та и СС. 

Доц.д-р: Конкретната ситуация е, че не се знае дали ше успеем. 

Слави Боянов: Някой си е намерил извинение да не ви подкрепи.  

Доц д-р: На ФС се разбра, че не може да бъде сигурно, че ще бъде финансиране. 

Лилия Липчева: Дневните по какъв начин се изчисляват. 

Любпслава Захариева: Това е таванът. Нямаме закуска и обяд. 

Васил Силяновски: За дневните – 35 евро на ден са достатъчно за това да се живее добре, без 

да се ограничиш. Идеята при вас е СС да поеме минимума. Тъй като всички кандидатстват с 35 

евро на ден. 

Димитър Тодоров: СС не е гласувал 35 евро. 

Ава Джамадан: Миналата календарна година отказахме такъв тип конференции, където не се 

чува името на СУ. Ако гласуваме да гласуваме процент. 

Георги Геогиев: По 100 евро на човек и такса за участие. 

Васил Силяновски: Аз предлагам да покрием пътните. Таксата е евтина. И дневните – от декана 

ако разреши. 

Христо Бакалов: 50% да покрием. 

Васил Силяновски: Поемаме пътните и ако се приеме да бъде така. 

Мариета  Иванова: Смятам, че е добре да финансирате пътните и таксата участие. 

Васил Силяновски: Миналата година приех политика срещу това всичко да се прехвърля към 

СС. Трябва оттук насетне, трябва да питаме на какъв принцип са избрани хората. 

Христо Бакалов: Предлагам процедура по гласуване. 

Васил Силяновски: Който е за това да финансираме за: 

-пътни и такса участие:  

За: 6 

Не се приема. 



Само пътните: 

За: 10 

Приема се. 

Катерина Клинкова: Здравйте аз съм докторант. Кандидатствам за научна конференция в 

Македония. Индивидуално участие. Като заключение – ще бъде публикуван моя текст в 

списание. Това ще бъде международна публикация. Цялата сума е 611 лв. Като съм заплатила 

такса 40 евро. И допълнителни такси по банков път. Няма други финансирания. Нашия факултет 

не финансира такива конференции. Обръщам се към вас, защото ако не приемете проекта, 

няма да отида на тази конференция. 

Димитър Тодоров: Конференцията съществува. Това, което  ме подразни – 35 евро на ден. 

Лилия Липчева: Фирмата най-евтината възможна ли е. 

Катерина Клинкова: Еднакво е. 

Лилия Липчева: С какви пари си готова да намалиш командировъчните. 

Виктор Асенов: По-малко са сумите за дневни. 

Васил Силяновски: Процедура по гласуване.  

Георги Георгиев: Моето предложение – да се платят само нощувките. 

Слави Боянов: Дневните да се намалят – 15 евро и да остане прокта. 

Димитър Тодоров: 10 евро дневни. 

Васил Силяновски: Гласуваме – покриваме 15 евро за дневни и останалото остава по същия 

начин и ако транспорта се окаже повече, ще ги запишем като дневни. 

За: 13 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Почивка 5 мин.  

За: 13 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Започваме. Следващ проект. 



Деян Иванов: Бакалвър, 4 курс. От година и половина съм харесал тема за дипломна работа. 

Трябва ми финансиране в науна конференция в Литва. Такса за участие в конференцията няма. 

Постера аз ще го приема. Разноски по ношувки, самолетен билет и дневни. Обща сума – 600 

евро.  

Васил Силяновски: Някой има ли процедура. 

Христо Бакалов: Процедура само пътните да се покрият. 

Васил Силяновски: Моето предложение е да му покрием нощувките и по 25 евро на ден.  

Деян: В такъв случай няма да мога да замина. 

Момчил: Да оставим пътните и нощувките. 

Васил Силяновски: Така се получава 784лв. 

Ава Джамадан: Пътни и нощувки, ако гласуваме само едното нещо момчето няма да може да 

отиде.  

Деян Иванов: Това 90% тема на дипломната работа. И мога след като я защитя добре на 

английски да я представя тук  на български.  

Георги Георгиев: Предлагам да му се покрият пътните и нощувките, защото е мотивиран.  

Димитър Тодоров: Конференцията носи абстракт, който може да бъде цитиран. А това е един 

от критериите за рейтинг на СУ. 

Васил Силяновски: Ще гласуваме всеки отделен компонент, като за всеки отделен компонент 

трябва да има 7 гласа за.  

Двупосочен билет: 

За: 10 

Против: 1 

Въздържали се: 1 

Приема се. 

15 евро на ден 

За: 1 

Против: 4 

Въздържали се: 7 

Не се приема. 

5 нощувки – 254 лв.  



За: 9  

Против: 1 

Въздържал се: 2 

Приема се. 

Венера Димитрова: Тук сме относно финансиране на 2 и 3 брой на списание Филологически 

форум. Разработки на магистранти, докторанти и студенти. Финансирането е 3600 лв. 

Издателство Парадигма. Не се вкл коректорски и редакторски. Тиража е 200 лв.  

Георги Георгиев: Продава ли се тази книжка? 

Мадлен Димитрова: Не. Нямаме право. 

Георги Георгиев: Аз подкрепям напълно.  

Лилия Липчева: По повод тази оферта колко грамажна е хартията и как точно е оформена 

офертата? 

Мадлен Димитрова:  

Лилия Липчева: Тъй като сте от ФСС имате ли бюджет? 

Венера Димитрова: Не. Ние сме новосформирани. 

Васил Силяновски: Когато събрах председателите на ФСС, София дойде при мен и ми каза да 

мине защото това ще изяде бюджета на ФСС-то ни. Съответно ако обезпечат ½  ще отидат за 

това нещо парите им. Аз съм склонен СС да ги финансира, но да отчетем това при финансиране 

на ФСС. 

Виктор Асенов: Електронен формат има ли? 

Мадлен Димитрова: Да. 

Васил Силяновски:  Искате ли първо втората а после третата 

Мадлен Димитрова: Предложението е за двата броя. 

Васил Силяновски: Логото на СС да е най-отзад на корицата. Сега да гласуваме. 

За: 11 

Против: 0  

Въздържал се: 1 

Приема се. 

Габриела Господинова:  Аз съм от Клуб Дебати СУ. За първи път клуба има желанието да 

организира национално състезание.  За това състезание няма да имаме възможност да поемем 



всички разходи и затова се обръщаме към вас. 100 участника. Дебатите ще се провеждат в 

сградите на СУ.  

Георги Георгиев: Вие търсили ли сте спонсори? 

Габриела Господинива: Една част се покрива с такса участие. Между 30-40 лв. От участник. 

Покрива наградния фонд и храната. 

Симеон Цветков: СС няма да може в такъв случай да го финансираме това. 

Васил Силяновски: Това е доста хубава инициатива, има и студенти от СУ.  

Лилия Липчева: С какво време разполагате? 

Габриела Господинова: До 9-10 април. 

Лилия Липчева: Тогава може да приемете предложението , че можете да поправите проекта и 

да кандидатствате отново. 

Слави Боянов: Може да потърсите спонсори. Дори сега да не се случи, догодина пак щриее 

искате да го направите. За следващото състезание, потърсете спонсорство. 

Йордан Донков: Обръщали ли сте се към Ейбъл? 

Янита Джонова: Не. 

Васил Силяновски: Аз предлагам да върнем за преразглеждане този проект.  А ние трябва да 

си помислим за принципния въпрос дали ще подкрепяме такива инициативи.  

Христо Бакалов: Инициативата е добра, това е факт, но твоят довод – защо да търсим фирма 

като сме от СУ? Защото тази фирма ще си направи реклама пред студентите.  

Слави Боянов: Ако искате, извикайте ме, ще говорим и мога да се постарая да се свържем с 

фирма и да ви помогнем с нещо.  

Васил Силяновски: Аз ще предложа с колегите да помогнем за реализирането на проекта, за да 

се случи проектът.  

Габриела Господинова: От сайта  нямаше как да знам как точно и колко точно може да бъде 

изпълнено.  

Слави Боянов: Тук има ясна процедура 

Лилия Липчева: Била съм в същото положение – звъннах на три фирми, приложих три оферти и 

знаех коя от тях е най-добрата. Вече знаете фирмите по ЗОП, звъните на нея и разбирате коя е.  

 

Габриела Господинова: Разбирам грешките си, ако имах информацията, щях да се постарая да 

го направя.  

Христо Бакалов: Много се радвам за обратната връзк, че СС не работи, в последните три 

години вярвах, че е така. Но ако наистина така мислиш – пробвай да му помогнеш. 



Васил Силяновски: Процедура за гласуване на преразглеждане на проекта. 

 

За: 12 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Следващ проект-ИША  

Надежда Дойкова: Нашият проект също трябва да бъде променен, защото аз нямада участвам 

в него. В него има 3 участници, ще бъдат двама. Имаме желанието и одобрението да заминат 

на конференция в Англия, Кентърбъри. Участие на историческа асоциация, поредната 

конференция, но с нови хора, които досега не са били, бяха одобрени да представят СУ.  

 

Става дума за ИША, на която ние имаме секция в СУ, целта й е да организира семинари и 

конференции на различни места предимно в ЕС, макар тя да се води за международна 

асоциация. Четат се доклади на офиц. Език – английски, на определена тема в историческата  

наука. Има отделни уъркшопи, където студентите четат своите доклади. Това е изключителна 

възможност за дебат между студентите. Винаги има академична част, има и нормалните 

студентски активности, екскурзии, възможност за реализации – публикуване на статиите в 

списание на английски език. Списанието е онлайн и има академична насоченост – сайта на 

ИША Интернешънъл. Благодарение на вас и нашия Деканат сме организирали два семинара.  

Мария – 3.курс, История и география; 

Анита  - 3.курс, История и география: Кандидатстваме за първи път и се надяваме дабъдем 

одобрени 

Христо Бакалов: От нашата специалност казват за нас, че нито сме историци, нито географи. 

Досега сме получавали само откази, но двете участнички са инициаторки за промяна в 

учебните планове по история и география. 

Анита Вълова: финансово описание  - сумата трябва да претърпи корекции, ттаксата участие 

вече сме платили, защото се налагаше. Самолетни билети – около 250 евро – двупосочен билет 

за един човек, но сега са доста по-скъпи. От 28.03 до 02.04. 

Васил Силянновски: Двете най-финансирани организации – ИША и ФСС на ФЖМК. Искам да се 

извиним на Надежда, защото поради наша грешка и нейна грешка нито лев не беше отпуснат 

по предходния й проект. Най-малкото заради това, че последния път направихме грешка бих 

казал, че този път съм склонен директно да финансираме разходите.  

Димитър Тодоров: Аз продължавам да твъдя, че ИША са екскурзии, гледайки програмата.  

Анита Вълова:  Това предимно е във вечерната част. 

Димитър Тодоров: Сто човека, 8 часа уъркшоп.  

Надежда Дойкова: Предишния път уъркшопа ми продължи до сутринта.  

Димитър Тодоров: Но не можеш да гарантираш, че и този път ще е така.  



Надежда Дойкова: На всички уъркшопи ние се хвалим, че СС ни финансира, защото от другите 

университети не ги финансират. На 9 март ще правим среща със студенти от всички факултети и 

всички от СС са поканени, за да научат повече за ИША.  

Васил Силяновски: Колко члена има ИША? 

Надежда: Около 15. 

Васил Силяновски: Искаме да подпишем партньорско споразумение за доброволци от вас, 

които да ни помагат в инициативи.  

Моето предложение – най-малко заради грешката, да покрием пътните разходи, не повече.  

Христо Бакалов: Първите проекти, които минаха, ги гласувахме без да знаем каква е 

програмата и ги гласувахме на доверие.  

Анита Вълова: Не знам какъв е проблемът с  ИША, но на мен това ми е за първи път – ИША има 

нови членове с всеки семестър, секция София се разраства, така че ще има нови желаещи и 

мисля, че това е нещо хубаво. 

Васил Силяновски: А нашата задача е да прецениме как да си разпределяме разходите. 

Ретроспективно ИША е една от най-спонсорираните организации от СС. Колкото до 

принципния въпрос – „не” за подобни работи, „да” за това конкретно днес. Ако гласуваме 

против, аз няма да разпиша проекта на педагозите.  

Момчил Шопов: Ти си на мнение, че такива пътувания изцяло не трябва да бъдат гласувани 

Васил Силяновски: Да. 

Георги Георгиев: Защо тогава гласувахме първите проекти? Това го обсъждахмена предните 

събрания. Затова аз съм на мнение – да разгледаме всеки проект по отделно, но тук 

принципните неща не вървят.  

Ава Джамадан: Предлагам тези неща да ги обсъждаме в по-тесен кръг. 

Процедура по гласуване – само пътни разходи 

За:6  

Против:2 

Въздържал се: 2 

Приема се. 

Следващ проект – Левчето, Илия Ласин 

Илия Ласин:Инициативата Левчето – организира се за 5 поредна година за развитие и 

обучение на студенти от СУ във финансова култура – света на инвестициите и финансите. 

Самото събитие е в две части – лекции и практика. Целта е да се доведат максимално умения и 

качества в студентите. Лекции относно основите на капиталите и търговията, след това се 



организира симулация  на фондовата борса чрез създадено приложение – 5 години на борсата 

в два часа. Всяка година е представена в 6 минути – търговия в злато, петро, валута, акции.  

От вас финансово проекта е оценен между 1800 и 2000 лв. -  маркетинг, създаване на 

приложение, награден фонд. Маркетингова стратегия – главно банери, флаери (500), 5 плакати, 

изработка на приложение в партньорство с ХАКБГ по 30лв./час, награден фонд за първите 

трима на стойност от 1000лв. Общо – 500,300,200лв.  

Васил Силяновски: Парична награда повече от 200лв не можем дадаваме 

Илия Ласин: Събитието е еднодневно, поканени са лектори от бг фондова борса, от много 

финансови дружества, част смеот Инициатива Българска карта на финансовата грамотност. 

Дата – 19.03. 

Слави Боянов:  Каква част от софтуерния продукт е изградена? 

Илия Ласин: Имаше дефект в предишния, консултираха ни да изградим нов. 

Слави Боянов: Времето е много кратко,няма да имате време за нов продукт. 

Илия Ласин: Приложението е в ход на реализация. 

Слави Боянов: Единствения начин за плащане е граждански договор, ако имате сключени 

договори, няма как да им платиме.  

Илия Ласин: Приложението се разработва чрез топлия ни контакт в самата компания, един от 

хората там е започнал работа. 

Георги Георгиев: Джуниър Ачийвмънт имат такива продукти за предприемачество, 

предполагам че може би ще спонсорират.  

Илия Ласин: Допитали сме се до тях, но нямаме конкретен отговор 

Виктор Асенов: Вие не можете ли да търсите други спонсори? 

Илия Ласин: Да, имаме запитване към различни дружества, затова предвидената сума 

значително може да намалее. Както видяхте в мейла, допитали сме се до много дружества, но 

очакваме отговор.  Потвърдили са само включване като лектори, но не и относно финансовата 

ни част.  

Слави Боянов: Ако искат да се включат като лектори, все пак е реклама и за тях.   

ИлияЛасин: Ние предоставяме тази възможност чрез тази платформа да се създадат контакти и 

стажантски програми.  

Симеон Георгиев: Досега участвал ли си на състезанието Левчето? Къде ще се проведе тази 

година? 

 

ИлияЛасин: Имаме разрешение да е в Аулата, екипът се състои от трима човека – 3курс 

специалност право и 1курс специалност книгоиздаване. Предвиждаме 300 участници.  



Лилия Липчева: Тези студенти как се избират за участници? 

Илия Ласин: Свободно е за всички студенти. 

Лилия Липчева: Мислили ли сте за малка такса участие? 

Илия Ласин: Въпросът е, че концепцията досега е, че организацията дава по един лев на човек, 

за да може той да инвестира.  Също така ще са нужни консумативи и кафе пауза. Но 

изграждаме партньорства с Чибо. 

Лилия Липчева: Кой е ресурсът, без който ние ще провалим организацията на събитието? 

Илия Ласин: Приложението – 30лв./час. 

Лилия Ласин: Предложение – 200,150,100лв. За награден фонд. Иначе банери, плакати, флаери 

можем да ви осигурим.  

Христо Бакалов: Миналата година беше успешно, нали? Към програмата можем ли да 

включим реклама на СС? Гарантират ли ви от ХАКБГ за продукта, зада не се налага всяка година 

да се прави наново? 

Илия Ласин: Да, имаше широк отзвук. Няма проблем за рекламата.  

Лилия Липчева: Събитието отворено ли е в действителност? 

Илия Ласин:  Да, но каналите за реклама са главно в СУ 

Димитър Тодоров: Трима човека по реализацията, несериозно е да няма проект черно на бяло. 

Всяка софтуерна компания ти дава оферта, крайна цена.  

Васил Силяновски: Ти интересуваш ли се от тази материя?  

Илия Ласин: Да.  

Васил Силяновски: Ние в момента няма какво да гласуваме. Аз лично не бих поел риск да 

инвестираме в софтуерна фирма. Но ако искаш да направим това събитие хубаво и 

финансирано от СС, трябва да бъде изтеглено във времето.  

Христо Бакалов: Някаква връзка с трейдър.бг? 

Илия Ласин: Отказаха партньорство. С други фирми задвижваме в момента контакт.  

Васил Силяновски: Гласуваме ти сега награди и флаери, но софтуер – трябва да си намерите 

някакъв начин. Или да отложим гласуване на всичко за по-късен етап.  

Слави Боянов: Усъвършенствай се, бъди по-подготвен и уверен. Когато става дума за софтуер – 

във ФМИ доста хора разбират от програмиране – намери хора да те консултират. Потърси 

някакъв контакт в сферата.  

Процедура по гласуване 1) преразглеждане 2) финансиране на рекламни материали: 

1) Преразглеждане 



За: 7  

Против: 0  

Въздържали се: 2 

Приема се. 

Следващ проект – ФСС на ФНПП 

Мариета Иванова: Представлявам ФСС на ФНПП,, става въпрос за проект, свързан с 8.март. Във 

ФНПП основно има момичета – 80%. Пари в порядъка на 20-25лв. За изработване на 

късметчета, отправени към женската част. Реклама на ФСС – лого и мейл.  

Васил Силяновски: Със Симеон  сме обсъждали в офиса да има ликвидни пари за използване 

на ежедневни разходи, защото този проект не си представям как да го разпиша.  Единствения 

начин да имаме такива 100-200лв. Ликвидни средства е да разпишем граждански договор на 

нечие име и тези пари да се използват за спешни нужди. Предлагам да гласуваме на някой от 

нас 200лв.  

Слави Боянов: В този смисъл, всички сме от СС, нека да гласуваме на нея договор за тези пари 

и тя да свърши работата си с  тези пари, а за нашия си бюджет да гласуваме отделен договор.  

Симеон Цветков: Но когато отворят касата, ще кажат – дадени са 200лв. на Мариета за „нещо”.  

Васил Силяновски: Тогава ще покажем бележките. Процедура по гласуване. 

За: 9 

Против: 1  

Въздържал се:0 

Приема се. 

Но след гласуването на проекта, в крайна сметка се взе решение такива пари да не бъдат 

заделени! 

Проект – докторантска стая  

Гласуване (първа част на проекта) 

За: 9 

Против: 0 

Въздържал се: 1  

Приема се. 

Проект – Лилия Липчева  



Лилия Липчева: Зимни Университетски игри – наложи се да проведа разговор със секретаря на 

Департамента по спорт  по въпроса за изпращане на „10-12” човека, без да се знае кои са тези 

хора.   

Предлагам да отхвърлим тотално участието си на това събитие – нито спортисти, нито делегати.  

Васил Силяновски: Аз бих заминал сам и бих си платил сам при всички положение, но по този 

начин се поставят в кофти положение останалите двама човека. 

Слави Боянов: Доста е вероятно Департамента по спорт да няма правото да харчи нито една 

стотинка, така че всякакви обещания от тях, не си ги представяй 

Лилия Липчева: Те в момента провеждат Студентски лагер тайно. Няколко члена  на СС са там, 

един от тях замина за там безплатно. Ние принципно трябва да решим как да процедирам аз 

тях с Департамента по спорт.  

Васил Силяновски: Остава да гласуваме дали ще изпратите мен, Георги и Диана за тези Зимни 

игри. Не мога да твърдя дали ще е смислено заминаването ни, но личното ми мнение е, че ако 

ще работим с НПСС е добре да вземем участие в това нещо. Аз мога да си го покрия сам, но 

въпросът е за другите двама човека. ОС е решило да отидем. Едното не е кумулативно 

свързано с другото.  

Лилия Липчева: Диана и Георги биха ли заминали без спортисти? 

Васил Силяновски: Съзнавам притеснението ти, но в мен има надежда, че Департаментът по 

спорт ще изпрати някакви хора, но дори да не изпрати считам, че Диана, Георги и аз трябва да 

отидем.  

Георги Георгиев: Както е грозно да не пратим спортисти, така е и грозно да не пратим никого.  

Лилия Липчева: това са Зимни Университетски игри. Моят проблем са спортистите, които 

надали ще заминат.  

Виктор Асенов: Трябва да натиснем Департамента по спорт.  

Васил Силяновски: Става въпрос как ние да бъдем интгрирани в НПСС, за да не изгубим 

позициите си, които ние придобихме там предния път. Имаме решение на ОС, че ще пратим и 

спортисти, и делегати.  

Слави Боянов: Мисля, че е време СС да седне и да напише становище по позицията си.  

Васил Силяновски: 210лв. Струват нощувките за един човек в Боровец, плюс пътни – по 20лв. 

Общо 650лв. За мен, Диана и Георги независимо дали ще има спортисти или не.  

Ава Джамадан: Преди 2 часа Георги каза нещо много правилно. Ние не работим на принципно 

ниво – ОС реши едно, тук гласуваме съвсем различно.  

ВасилСиляновски: Гласуваме 650лв. За мен, Георги и Диана, независимо дали ще има 

спортисти или не.  

 



Гласуване: 

За: 8 

Против: 0 

Въздържал се: 2 

Приема се. 

ВасилСиляновски: Поемам отговорност, че ако преценя, че е било безсмислено, ще възстановя 

парите на Съвета.  

 

Точка разни към дневния ред 

1. Демонстрация на електронна платформа Диафанум от Тошко Тодоров. 

Край на заседанието: 02:00 часа     

 

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

/Васил Силяновски/ 

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

/Велина Костадинова/ 


