
 

 

Студентски съвет 

Протокол № 2 

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

От 4.12.2015г. 

Присъствали:  Васил Силяновски – ЮФ; Младен Печевски – СФ; Янита Джунова – ЮФ; 

Деница Николова – ИФ; Стефан Радов – ФФ; Руслана Атанасова – ГГФ; Калиопи 

Пагалиди – ФКНФ; Симеон Георгиев – ФХФ; Виктор Асенов – ФНПП; Ава Джамаджан – 

БФ; Велина Костадинова – ФФ 

Обявен начален час: 18:00 ч. 

Начало: 18:30 ч. 

Край: 20:00 ч. 

Присъствали: 9 

Кворум: 9 

Има нужен кворум за начало на събранието. 

Дневен ред 

1. Разглеждане на постъпили проекти. 

2. Разни. 

Васил Силяновски: Гласуване за така предложения дневен ред.  

За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се.  



Точка 1 от дневния ред  

Разглеждане на постъпили проекти.  

Васил Силяновски: Има 2 проекта в Диафанум, които не сте получили по имейл. Съгласни ли 

сте да гласуваме дали да ги разгледаме сега? 

Гласуване дали да разгледаме проектите, постъпили в Диафанум на това събрание на СИС: 

За: 7 

Против: 0 

Въздържали се: 2 

Приема се. 

Васил Силяновски: Нека първо да разгледаме проектите, които сте получили по имейл. 

Стефан Радов: Аз имам предложение. И 2-та проекта са достатъчно подробно разписани. 

Предлагам колегите да не ги представят, а направо да започнем с въпроси към тях. 

Васил Силяновски: Аз бих предложил просто да ги представите максимално кратко и да 

допълните, ако нещо го няма написано.  

Гласуване за това проектите на Цвета и Младен да не се представят:  

За: 1 

Не се приема.  

Дима Александрова: Тук е отборът по международна търговска медиация на СУ, от който е 

част Младен Печевски. Аз съм треньор за втора поредна година. Състезанието по търговска 

медиация е голямо събитие. Основното е решаване на спорове по алтернативен начин. В 

България това все още не е познато. Миналата година заехме 22-ро място в състезанието. За да 

участваме имаме нужда от финансиране. Имаме подкрепата на декана на ЮФ за участниците, 

които са от ЮФ, но за 4-тия ни участник от Стопански факултет – Младен Печевски, нямаме 

финансиране. Имаме нужда от финансиране за билета, такса за участие, командитовъчни на 

ден и нощувки.  



Младен Печевски: Следвам Стопанско управление. В момента карам паралелно 3 и 4 курс. От 2 

г. съм активен член на Джуниър Ачийвмънт България. Основен посланик съм на най-голямата 

предприемаческа конференция.  

Виктор Асенов: В проекта ви пише, че таксата трябва да се плати до До 30.11. Днес е 4.12? 

Дима Александрова: Да, ние я покрихме, но бихме искали може да ни финансирате, за да си я 

възстановим.  

Стефан Радов:  Ще преминете ли през някакъв курс по медиация? Кой го прави, как се 

организира? 

Дима Александрова: Цялата подготовка на отбора представлява курс и обучение по медиация 

на доброволни начала.  

Стефан Радов: Относно парите за нощувки и самолетни билети – какво ще стане, ако се получи 

така, че не се вместите в тези пари, които сте посочили като искана сума. До момента има ли 

запазени хотели и т.н? Дали ще се промени цената им? 

Дима Александрова: И аз искам да ви попитам на какъв принцип финансирате тези неща. Ние 

сме търсили финансиране и от други места, но се нуждаем от тази сума. 

Стефан Радов: Въпросът е дали тази сума ще стигне. 

Дима Александрова: Ще стигне, ние сме наели апартамент и искаме финансиране само за 

нощувката на Младен. 

Стефан Радов: А относно командировките? Как сте ги изчислили? 

Дима Александрова: Според Наредба за командировките. 

Симеон Цветков: Това, което сте посочили, е таванът за командировъчни на ден.  

Дима Александрова: Ние ще бъдем общо 5-ма души – наели сме апартамент в Париж. 

Командировъчните на ден са за храна и за градски транспорт. 

Стефан Радов: Моята критика към проекта е, че липсва ефектът след това. 

Дима Александрова: Ефектът е развитието на медиацията в България и популяризирането й. 

Това е голям форум за изява и името на СУ се популяризира.  

Виктор Асенов: Картите за метро в Париж за скъпи. 



Дима Александрова: Ние ще си взимаме билети. Командировъчни са основно за храна.  

Симеон Георгиев: Имам въпрос за цените на самолетните билети – откъде сте ги гледали? 

Дима Александрова: Сайтът на България Еър. 

Симеон Георгиев: СУ има сключен договор с определени компании.  

Симеон Цветков: Какво покриват от ЮФ? 

Дима Александрова: Покриват всичко.  

Велина Костадинова: Ако не получите финансиране, имате ли право да участвате с човек по-

малко?  

Дима Александрова: По принцип може. Но ние търсим други варианти за  финасиране. Като 

разглеждате по пера, най-важен е транспортът о таксата за участие. Пътуваме на 4-11 

февруари.  

Симеон Цветков: Готов ли си част от разходите на поктиев сам (към Младен)? 

Младен: Да.  

Гласуване за финансиране на участието на Младен Печевски в състезание по международна 

търговска медиация и преговори, организирано от Международната търговска камара в 

Париж (около 2000 лева -150 EUR такса участие, 250-300 EUR самолетен билет, 300 EUR 

нощувки, 280 EUR командировъчни разходи(8 дни х 35 EUR = 240 EUR )).  

За: 8  

Против: 0 

Въздържали се: 3 

Приема се. 

Васил Силяновски: Симеон Цветков ще води заседанието за 10 мин.  

Симеон Цветков: Цвета Стефанова и Сиана Георгиева от Медицински факултет ще представят 

проекта си.   



Цвета Стефанова и Сиана Георгиева представят проект за участието на студентите от 

Медицински факултет на Софийски университет на международната среща на асоциациите 

на студентите по медицина в Малта 2-8 март 2016 г. 

 

Цвета Стефанова: Тази година Генералната Асамблея е в Малта. Дестинацията се сменя всяка 

година. На тази Асамблея се събират студенти от всички медицински факултети от целия свят. 

България има делегация от 16 човека, като 3-ма от предтсавителите са от СУ. От вас искаме 

помощ, за да можем да присъстваме – нужни са ни средства за такса за участие, път, нощувки.  

Сиана Георгиева: Аз ще ви разкажа за целта на нашата делегация. Огромна чест е да има 3 

делегати от СУ. Аз съм 6-ти курс. Една такава Асамблея има 3 главни цели: контакт с 

чуждестранни студенти; обмени и програми в самата федерация – едномесечни летни стажове 

(ние пращаме студент, те ни дават студент), третата полза е самото обогатяване на студентите 

да разботят в екип, да водят срещи. Много от студентите са ръководни органи във 

федерацията. Тези договори ни помагат да си обогатим медицинските знания и да 

разпространим името на СУ. Миналата година в Турция се срещнахме с колеги от Швеция и за 

първи път направихме обмен в Швеция. Изключително важно е присъствието на място, защото 

така се подготвят договорите. Задачите ни са именно договори за обменни програми. Сключва 

се договор с България, а не конкретно със СУ, но принципът е, че университетът, който има има 

по-добра материална база и по-голяма възможност да приема студенти, приема повече 

студенти. Миналата година СУ прие най-много студенти от университетите в България. Таксата 

за участие на човек е 670 лв, самолетните билети са около 400 лв - двупосочни.  

Младен Печевски : От София до Малта има билети за 280 лв с Wizz Air с включен багаж. 

Симеон Цветков: Проблемът е, че СУ има договор с определени компании.  

Стефан Радов: Достатъчно подробен проект. Таксата за участие е фиксирана от Федерацията. 

Имам 2 въпроса: писали сте, че заинтересовани са всички пряко и косвено засеганти. Кои са 

косвено засегнати?  

Исмаил: Колегите им, защото, отивайки на Асамблеята, те ще получат знания, които ще 

представят пред колегите си.  

Сиана: Даваме по-голяма възможност на колегите ни за обучение навън. Преди имахме 

договори (с Македония, Босна и др.) т.е. с държави, които са горе-долу на нашето ниво. Тази 

година се ориентирахме към скандинавските държави и други по-развити. 



Стефан Радов: Каква ще е ползата за вас? Вие какво ще получите? 

Дима: Аз имам желание да се развивам и този опит ще ми е много ценен. Знанията от 

Асамблеята могат да се приложат тук. На мен ще ми е изключително полезно. 

Стефан Радов:  В дългосрочна перспектива какво може да се направи? 

Сиана: Стартирахме преди 3 г. само с ходене по международни организации. Миналата година 

имахме двама души в по-ниските ръководни позиции,  а сега имаме 3-4 души на такива 

ръководни позиции и един заместник-предесател в рамките на Федерацията. Имаше един 

доста слаб период на развитие, сега напредваме с големи темпове и България става фактор в 

студентската организация на европейски ниво - даваме компетентно мнение за медицинската 

система в България и то се чува.  

Стефнан Радов: Какво точно правите? 

Сиана: Подготвят се документи – становища на базата на проучвания, които се разглеждат 

предварително от делегатите и това се гласува там. Дискутираме свотовни политики в областта 

на медицината. Пратили сме 16 души от по-ниските курсове, защото обучението ще им е 

полезно.  

Симеон Георгиев: На какъв принцип сте избрани? 

Сиана: От Управителния съвет на национално ниво на Асоциацията. Има по един от 

университет, а останалите се избират  по заслуги.  

Васил Силяновски: В миналия мандат бях казал, че всякакви командировки, които обогатяват 

личността, трябва да бъдат платени до 75 % от СС и 25 %  от човека, но предвид факта, че 

гласувахме предния проект за пълно финансиране, смятам, че и сега трябва да е така.  

Гласуване за финансиране на  такса за участие в Генералната Асамблея на всеки участник: 

За: 11 

Против: 0 

Въздържали се:  0 

Приема се. 

 



Гласуване за самолетни билети до Малта (по ЗОП): 

За: 11 

Против: 0  

Въздържали се: 0  

Приема се.  

Представяне на проекта на Ангел Великов – заместник-председател на ФСС към ФМИ и 

председател на Клуба по роботика към ФМИ: Имаме заделено помещение в Студентски град за 

Клуба по роботика и сегашният проект е продължение на предния проект. Искаме 

финансиране за материали за ремонт. Проектът е за създаване на Клуб по роботика към ФМИ и 

в това помещение да обменяме информация. Там ще има материали – като малка 

работилница. Идеята е след това да се организира и състезание по роботика. Сега трябва да се 

ремонтира помещението. До момента е обезопасено – има решетки, защото техниката е скъпа. 

Намира  се в 57 блок, вход „В“.  

Стефан Радов: Това е втори етап, нали така? 

Ангел Великов: Да 

Стефан Радов: Има ли как да видим първия етап от проекта, защото искаме да видим за какво 

става въпрос? 

Симеон Цветков: Помещеноието е бивше кафене, не се използва от 10 г. Първата фаза е 

обезопасяването с решетки, втората е ремонта и третата е мебелировка и оборудване.  

Георги Георгиев: Този проект ще свърже много хора, които желаят да се занимават с роботика.  

Васил Силяновски: Ако бъде финансирано, ще бъдат получени материали за ремонт, не пари. 

Ангел Великов: В помещението има 3 зали, идеята е да започнем зала по зала, за да може да 

има поне 2 оперативни помещения.  

Стефан Радов: Идеята е много добра, но не мога да гласувам, защото не съм се запознал. 

Гласуване за финансиране на ремонта в Клуба по роботика: 

За: 10 

Против: 0 



Въздържали се: 1 

Проект на Симеон Цветков и Йордан Донков: За следващото събрание на СИС. 

Точка „Разни“. 

Васил Силяновски : Виктор ми даде доклад до Ректора за рампа във ФНПП за рампи в целия 

факултет. Ще го прочета. 

Виктор Асенов: Аз искам общо становище на СИС. Отговорът на МОН е да кандидатстваме по 

програма, която ни позволява да кандидатстваме за рампи в целия факултет. Искам да се 

направи становище от СИС и да се прати до Ректора.  

Стефан Радов: Ще изготвим становище от  срещите със студентите, за които си говорихме 

вчера на ОС. В него можем да включим и това, като поискаме от Ректора да се ангажира със 

срок.  

Васил Силяновски: ОП е 2014-2020 г. Кандидатстването е до края на годината. 

Стефан Радов: По проектите по ОП има 2 или 3 дати, в които може да се подават проекти. 

Васил Силяновски: Стефан да направи становището, тъй като е най-запознат и да го 

предложим на следващото събрание на СИС.  

 

Край на заседанието: 20:00 ч.  

Председател:…………………… 

/Васил Силяновски/ 

 

Главен секретар:……………………… 

/Велина Костадинова/ 

.  

 

 



 


