Студентски съвет
Протокол № 5
От ОС на СС към СУ „Св. Климент Охридски“
От 26.05.2016г.
Присъствали: Ава Джамадан-БФ, Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Деница Николова-ИФ,
Михаил Станев-БФ, Виолета Манолова-ИФ (докторант), Георг Диков-МФ, Павел Николов-СФ,
Лилия Липчева-ФЖМК, Мина Кутева-ФКНФ, Момчил Шопов-ФКНФ, Георги Георгиев-ФМИ,
Андрей Дренски-ФМИ, Стефани Николова-ФМИ, Слави Боянов-ФМИ, Георги Гълъбов-ЮФ,
Виктор Асенов-ФНПП, Мария Шидерска – ФзФ, Кристиян Иванов-ФП, Зорница Танчева-ФСлФ,
Димитър Тодоров-ФзФ (докторант), Стефан Радов-ФФ, Атанас Александров-ФФ, Ани ТабаковаФФ, Лилия Еленкова-ФФ (докторант), Янита Джунова-ЮФ, Калина Христова-ЮФ, Радостин
Петров-ЮФ, Инес Иванова-ФНПП, Пламен Панайотов-ФФ, Диана Манолова-ЮФ, Невяна
Димитрова-ФМИ, Мирослав Стоянов-ФКНФ, Димитър Стоянов-ФФ, Йордан Донков-ЮФ,
Калиопи Пагалиди - ФКНФ
Обявен начален час: 18:00
Начало: 18:26
Край: 22:21
Присъствали: 35
Има нужен кворум за начало на събранието.

Дневен ред
1) Студентски стипендии
2) Студент на годината
3) Спортен празник
4) Среща с Президента
5) Среща с американския посланик
6) Разглеждане на проекти
7) Разни.
Васил Силяновски: Здравейте, колеги. Вече можем да започнем заседанието, тъй като имаме
нужния кворум. Първо ще гласуваме дневния ред. Предлагам следния ред, с малки промени:
1) Студентски стипендии
2) Студент на годината
3) Спортен празник
4) Среща с Президента
5) Разни
6) Разглеждане на проекти
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За: 35
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.

Точка 1 от дневния ред
Васил Силяновски: Преминаваме към темата за Студентските стипендии. Става въпрос за
следното. Аз как си представям членството в СС – следната ситуация имаме – активни и
пасивни. Важно е да ги имаме и двете. Едните, които присъстват и тези, които правят всичко
останало, подпомагат взимането на решения. Хубаво е да има 30 активни и 30 пасивни, за да
имаме едно стабилно ОС. Проблемът, който аз виждам е, че активните и пасивните ги има, но
има и хора, които са нито активни, нито пасивни. Те не правят нищо. Никой не кара никой да
прави нищо, това го има в правилника, че всеки, който направи 3 поредни отсъствия на ОС, да
си помислят дали да заемат мястото на някой друг, но според мен не трябва това да се случва,
те сами трябва да решат искат ли да бъдат в СС. Смешно е да броим кой има и кой няма
отсъствия. Ако не могат да си изпълняват задълженията си подават оставката. Става въпрос, че
има и такива, които са осъзнали, че на тяхно място някой друг ще свърши по-добре работата.
СС е легитимния представител на студентите, ние представляваме студентите и всеки трябва да
защитава интересите на студентите. Аз мисля да се срещна с всеки един от вас и да решим
какво ще правим. Дори не можем да вземем решение какво да правим, защото някой държи
кворума, това спъва работата и по никакъв начин не можем да взимаме решения. По
отношение на стипендии – не можем да очакваме СС да бъде диктатор на правилата, искаме
или не, трябва да се съобразяваме с НПСС. Стратегията, която подехме е баланс на интереси –
да нямаме крайни искания и да няма караници помежду ни. Не можех на 100 % да поискам
това, което е най-добро за нас, но постигнах възможно най-доброто. Подкрепихме протеста,
Кунева поиска среща с представителите на СС-ти. Беше ни казано, че можем да забравим за
смяна на програма, защото всичко зависи от Европейската комисия. Съответно, логичния
отговор, който дадохме, след като ЕК не може да смени проекта, искахме да бъдат вдигнати
стипендиите по държавен бюджет. Поискахме конкретен ангажимент, не беше дадено
обещание. След което се свързахме с Бойко Борисов, той ни прехвърли и ни казаха, че има 2
дни да реши проблема. По-късно се срещнахме с заместник-министъра на финансите, Кунева и
защитавахме интересите до последно и позицията, че трябва да има добавки още тази година
и че това е единственото решение. Първо – да бъдат разпределени за неприоритетни
държавни, а европейските, второ - да има промяна в постановлението, да има стипендия за
успех, без оглед на дохода, а специалните с оглед на него. Трето – промяна на ЕП – да се
намали сумата на студент, но това означава, че 6 месеца няма да има превеждане на никакви
стипендии и изхода не е сигурен. Това, което решихме беше да се създаде работна група, която
да разгледа вариантите. След неимоверни усилия, успяхме да договорим 20% увеличение на
стипендии още тази година. До следващата сряда ще знаем колко точно ще бъде сумата. Това
беше предопределено от малкия протест, които наложи липсва на политическа воля за поголяма промяна. Те поеха ангажимент за увеличение на целия размер и обвързване на %
стипендии с инфлация. Ще получава всеки един студент между 70 и 150лв. Съответно ако
имате въпроси и коментари ви слушам. Другата седмица ще можем да го обявим официално.
Това беше един сравнително успешен акт на съвместна работа с другите СС-ти. Имаме да
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решим един въпрос – това, което не могат да направят е дадат на човек по 1, това което те
правят е да дадат 20% от тези, които дава СУ. Имаме няколко варианта – да получи всеки, но по
малко, второ – да ги преструктурираме във фонд, за хората, които не получават ЕС. Трето – част
от парите за едното, другата за другото.
Диана Манолова: Ще има ли допълнително кандидатстване?
Васил Силяновски: Тепърва предстои да се реши как точно ще се случат нещата.
Диана Манолова: Подкрепям това, че тези, които не взимат стипендия да вземат тези пари, а
не да са разпределени между всички.
Стефан Радов: ДА изчакаме да ги дадат официално.
Васил Силяновски: ДА, това е много важно наистина. Да сме сигурно. Обявявам го сега,
защото това е последното ОС.
Георг Диков: Имам въпрос за чуждестранните студенти – дали те могат да влязат в това
изравняване.
Васил Силяновски: Така е. Те могат да взимат само ЕС.
Калиопи Пагалиди: Имам предложение, става въпрос за специалностите които имат по-висок
минимален бал да отпуснат
Слави Боянов: Това е по-важно. Как се гарантира различните специалности в един факултет?
Калиопи Пагалиди: Ами не се гарантира.
Васил Силяновски: В УАСГ средния успех е 4,30 но въпреки това те получават. Но това зависи от
критериите, които всеки факултет и университет има.
Слави Боянов: Друг проблем – магистратурите се разпределят по много интересен начин.
Имаме 4 специалности по програмиране. Разликата между това как се пишат оценките между
отделните дисциплини е много голяма. Ако има 20 %, 10 % отиват във фонд специални
награди.
Виктор Асенов: Само за тази учебна календарна или и за напред се води тази промяна?
Васил Силяновски: Важно е да кажем какво решаваме. Ще бъде дадена субсидия, която е 20%
на получените средствата за стипендии. По два начина може да се разпределени – да бъде
дадена стипендия на повече хора, или да се разпредели само между хората, които не
получават стипендии. Въпросът е принципен. Октомври, ноември и декември – тогава ще са
допълнителните.
Слави Боянов: Конкретните пари по какъв начин ще пристигнат в СУ?
Васил Силяновски: Това зависи от МОН и Министерството на финансите.
Който е за това да бъдат разпределени на всички пропорционално, да гласува сега.
За: 5
Не се приема.
Тези пари да бъдат разпределени за неприоритетните специалности
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За: 21
Приема се.
Точка 2 – Студент на годината
Лилия Липчева: Накратко. Студент на годината – идеята е да поощрим най-добрите студенти
от СУ. Срока е до 02 юни. Вече се подават кандидатури. Церемония – 10 юни от 19:00 часа. Ако
някой има въпроси може да ми пише.
Васил Силяновски: Това събитие е много трудно за реализиране. Трябва да накараме
студентите да кандидатстват и хората, които трябва да бъдат жури. И такива, които могат да
осигурят награден фонд. В момента сме изправени пред възможността да имаме хубаво жури,
а да нямаме кандидатури. На 10 юни ще присъстват – кмета, деканите, АС, под патронажа на
Ректора, това, което до момента не съм правил е да съм карал някого да върши нещо, което не
иска. Но имаме нужда от вас. Да кажете на колегите си, да ги мотивирате, за да не се
провалим, ще бъде много смешно при положение, че всички останали университети го правят.
Ние сме решили да залагаме на наши кадри, вие да предадете на колегите си всички това.
Другото – ще се радвам ако след ОС го споделите това. Искам да ви кажа, защо сме
притеснени. Разделили сме на няколко категории. Всички от тези хора са доказали се хора,
нашата борба е всички първенци да получат стажове. До момента имаме 8 кандидатури. Ако
вие не подкрепите това събитие, ще ме принудите да го отменя. Вашата помощ се изразява в
това
Слави Боянов: Не разбирам защо 4 факултета получава едно място, а останалите 9? Очевидно
по-голямата част от вас не разбирате потребността на хората от точните науки и признанието
на някой от моята специалност не се изразява в това Фандъкова да им ръкопляска. За тях е
унизително да го правят сами, а не да ги предложат, защото са добри в това, което правят.
Васил Силяновски: Тези хора могат да осигурят добри работни места. Това е причината поради
която някой може да прояви интерес. Тези хора могат да помогнат в първата стъпка.
Михаил Станев: Не са всички категории тук, има разделение на две между математика и
информатика и т.н.
Димитър Тодоров: Първо, поздравление за хората, които сте избрали. Това, което казвам е, че
първо трябва да се кандидатства и после да се избира жури, така че е по-добре така. Второ – 10
юни не е добра дата.
Лилия Липчева: Ние не си търсим хора, които да ни напълнят залата. Церемонията е с
пропусквателен режим , тъй като гостите са с персонални покани.
Васил Силяновски: 300-350 човека сме поканили, моля ви елате, ще имате официални покани
за това.
Лилия Еленкова: Правим го сега защото има предвидени стажове през лятото или?
Васил Силяновски: Това беше свързано с рождения ден на СС и това е като част от празника
като инициатива.
Лилия Еленкова: Трябва да избирате приоритетите си. Ако вие сами не заявите за какво сте
достойни, няма кой да ви го поднесе, да имате самочувствието за това, което сте. Ще има база
данни на ISIC, може да се използва. Другото мое предложение- да се прави в началото на
годината.
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Васил Силяновски: НПСС го провеждат в края на годината Идеята е да покажем на всички, че
Студент на годината може да бъде една много добра инициатива, която може да се изпълнена
с много малко средства.
Лилия Липчева: Да не си позволяваме да даваме оценки. Ако ние го направим по-хубаво, така
да бъде. А не отрицателното на другите да бъде инициатор.
Слави Боянов: Не мисля, че човек, който е на 21 години е публикувал в списание с импакт
фактор не го е заявил, очакваш признанието на другите.
Лилия Липчева: Зависи от конкурса.
Калина Христова: Имам предложение – мисля, че ако кажем какво могат да спечелят, може да
има повече интерес.
Васил Силяновски: За момента нямаме спонсори, ако имаме ще ги обявим.
Диана Манолова: Днес сте получили имейл за организация „Иновация и действие“. Те са
спонсори. Искат да разпространим информация за тяхната академия. Тя предложи един стаж и
едно работно място за победителите, които ще са на нашия конкурс.
Ани Табакова: Идеята е добра, но имам критика към организацията – срока е кратък, вместо
всеки да номинира сам себе си, видни професори по факултети да номинират най-добрите си
студенти, идеята е да бъде по-мащабно.
Васил Силяновски: Допускали сме грешки така е. Но за това, което казваш, няма как да се знае.
Това е формата, която сме избрали и моля да направим така нещата.
Георги Георгиев: На мен малко не ми стана ясно. Аз пратих имейли на разни хора и те ми
казаха, че ще го публикуват на сайта на Факултета. В крайна сметка ние полагаме усилия, а
деканите се направиха на приятно разсеяни.
Димитър Стоянов: Аз се обадих на изявени преподаватели, асистенти, които са в най-голяма
близост до студентите, и им казах да издигнат студенти. Студенти ще бъдат издигнати.
Димитър Тодоров: Хора, последната работа на деканите е да знаят кой студент какво прави –
те имат толкова други работи. Трябва да се говори с преподаватели, които се занимават с
олимпиади и други неща.
Пламен Панайотов: Аз смятам, че всичко е много субективно от факултет до факултет, но
регламентирано ли е какво се разбира под „Студент на годината“?
Георги Георгиев: В правилата е посочено.
Стефан Радов: Първо, не знам какъв е вариантът да се увеличи срока. Второ, няма нищо лошо
да се открие възможността да бъдат издигани други студенти. Хубаво е друг да може да
номинира – студенти и преподаватели. Относно това, как може да се стимулира, имам идея –
ако се свържем с евродепутати или с ЕК, те често организират групи, които пътуват до Брюксел.
Ако студент спечели това и бъде изпратен до Брюксел, това ще бъде голям стимул за
кандидатстване.
Васил Силяновски: Благодаря ти за предложението и се надявам да го подпомогнеш
инфраструктурно. Всички сте прави, че друг формат щеше да е по-ефективен, но в момента
това е форматът. Датите са такива и хората са поканени. В противен случай ни е нужен голям
времеви и друг ресурс. Има много неща за обсъждане, които щяха да доведат до по-добра
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картина. Всички останали, които се изказаха, а и тези, които не, кажете на хората от вашия
факултет.
Лилия Еленкова: Единственото, което се иска, е да подкрепим организацията и нищо друго?
Васил Силяновски: Трябват три неща – дали да го осъществим това събитие. Второ, трябва да
гласуваме финансово обезпечение на събитието. И трето, кой ще подпомогне организационния
комитет. Кой подкрепя първото?
За: 28
Против: 0
Въздържали се: 3
Предложението се приема!
Васил Силяновски: Калиопи, надявам се да говориш с хората от филологиите. Може би
„Заедно в час“ също ще помогнат. Второто нещо е финансовото обезпечение – ние ще
финансираме кетъринг за 350-те гости.
Михаил Станев: Кетърингът е за 300 души и струва 5,000 лв. Договорът беше подписан вчера.
Излиза между 15 и 17 лв. на човек.
Васил Силяновски: Грубата сметка е 16 лв. на човек. Който е „за“ да определим таван 5,000 лв.
за събитието, да гласува.
За: 29
Против: 0
Въздържали се: 2
Предложението се приема!
Васил Силяновски: И сега, кой ефективно ще се включи в организирането?
Павел, Деница, Георги, Диана и Мария вдигат ръка.
Лилия Липчева: Колеги доброволци, благодаря. От тук нататък ви моля да се свържете с мен и
да ми кажете какви задачи бихте искали да поемете.
Васил Силяновски: Членовете на СС не са длъжни, но е хубаво да изпълнят задачите, които
поемат. Няма нищо страшно някой да отдели 1 час от времето си.
Точка 3 – Спортен празник
Васил Силяновски: Тук Лили и Мария да кажат какво искат.
Мария Шидерска: Първо, искам да поканите хората чрез фейсбук, за да се регистрират и да
дойдат на 4-ти. Трябват ни и хора за организацията, някъде към пет човека.
Диана Манолова: Аз доброволствам и мога да викна няколко души с мен.
Димитър Тодоров: Аз искам, но мога след 13,00 ч.
Васил Силяновски: Остават ни три събития до края на годината. След тях на някои мандатът им
свършва, защото завършват. Но във всички случаи това са последните три събития. Наистина ви
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моля всички, независимо какви са ви интересите, да подпомогнете тези събития – Студент на
годината, спортния празник и срещата-дискусия с Президента.
Лилия Липчева: Колеги, аз искам да дам малко повече разяснения по спортния празник – това
представлява следното нещо: търсим студенти, които имат желание да дойдат и тук не става
въпрос за класическите спортове, а става дума за игри – като на тиймбилдинга. Спортните игри
са следните: скачане с чували, дърпане с чували, бягане с вързани крака, бира понг и т.н. Това
са игри, които всеки един може да играе и целта е да се стимулира физическата активност на
хората. Другото, което ще се състои, е финалът на футболния турнир. Феновете на футбола
могат да дойдат и на демонстративната футболна среща между отбора на СС и отбор на
преподаватели. Регистрацията става с онлайн платформа и няма нищо сложно.
Васил Силяновски: Добре, доброволците мисля, че ги уточнихме. Събитието е в Студентски
град, на игрището „Бонсист“ и ще бъде едно приятно изживяване.
Калина Христова: Първото, което искам да кажа, е – плакатът, който беше качил, го няма в
групата на СС.
Димитър Стоянов: Това е оправено.
Калина Христова: Добре, а не може ли на момента да се сформират отбори от непознати хора?
Георги Георгиев: Това е възможно.
Калина Христова: Така тъкмо ще има някакво социализиране.
Точка 4 – Среща с Президента
Васил Силяновски: Който каквито политически пристрастия да има, тази среща беше
организирана от СИС. Наистина ви моля да дойдете на тази среща-дискусия и да зададете
вашите въпроси от политическо естество. Президентът няма да се кандидатира за втори мандат
и ще може да отговори на всякакви въпроси, а не само на тяснопартийни. Ще имаме нужда от
вашата помощ да разгласите събитието. По отношение на разлепянето на плакатите аз ще
организирам група. Тук сме 30 човека и трябва да се постараем да разпространим това. Датата
не е удачна – 06.06 от 15,00 ч. в Аулата, но Президентът ще може тогава. И така, който е „за“
всичко това, да гласува.
За: 30
Против: 0
Въздържал се: 1
Предложението се приема!
Васил Силяновски: Този човек заслужава това, той постъпи мъжки в последното си действие.
Събитието се прави с помощта на Студентски клуб на политолога. Аз ще говоря с тях.
Диана Манолова: Аз поемам ангажимента да се свържа с този клуб.
Точка 5 – Разни
Калина Христова: За този имейл, който получихте преди малко, е хубаво да го разгледате и да
кандидатствате.
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Димитър Тодоров: Аз имам една молба – Студент на годината се организира, което е нещо
много хубаво. Симеон Цветков върши много работа и дори не е част от СС, хубаво е да му
измислим някаква награда като изненада.
Васил Силяновски: Той ще прочете протокола, но ще му предложа да се кандидатира.
Лилия Липчева: Колеги, преди не знам колко месеца ви бях споменала за една прилежаща
сграда към ФЖМК, която сграда преди две години на ФС е предоставена на ФСС и СС. От тогава
нещото, което ви обещахме с Васил, е да отидем и да огледаме сградата. Сградата е кошмарно
зле. Нашата идея беше да го префасонираме. Сградата обаче изисква минимум 50,000 лв. за
ремонт, които са абсолютно непосилни към този момент. Нашият заместник-декан предложи
да се откажем от въпросната сграда, а заместник-ректорът Кучев предложи да я съборим.
Васил Силяновски: Нека гласуваме дали да върнем сградата на ФЖМК.
За: 31
Против: 0
Въздържали се: 0
Предложението се приема!
Васил Силяновски: По отношение на стария и новия правилник – старият уреждаше различни
обществени отношения, по новия правилник няма комисия по международна дейност… що се
отнася до СИС, там идват към 9–10 човека, към 5–6 отсъстват регулярно. В новия правилник
към СИС са включени председателите на комисии и заместник-председателите. Това не
отговаря на това, което сме искали да постигнем. Съответно моето предложение е да се
създаде работна група, която да разгледа детайлно правилника през лятото. Тоест през лятото
да има 3–4 срещи, на които да направим промени в правилника и те да бъдат гласувани на
първото ОС през октомври. Безумно е да не можете да ме махнете според правилника, ако не
съм нарушил нещо в ОС или СИС, дори и всички да го искате. Който има желание за това, нека
вдигне ръка.
Васил, Ава, Стефани, Димитър Власов, Георги Георгиев, Слави, Лилия, Георги Гълъбов и
Кристиан вдигат ръка.
Васил Силяновски: Трябва да направим нови частични избори за СС, по принцип това става към
средата на октомври. Колкото по-бързо се осъществят изборите, толкова по-бързо ще дойдат
хора със свежи сили. Който има желание да организира това, нека вдигне ръка.
Деница, Калина, Георги Георгиев, Георги Гълъбов, Лилия и Васил вдигат ръка.
Васил Силяновски: Сега, искам да ви уведомя две неща. По отношение на офиса – бяха
платени 20,000 лв. Фирмата въпреки това отказва да го дострои и е възможно преговорите да
завършат по недипломатичен начин. Всеки ден като председател на СС аз ставам и отделям по
8–9 часа или пряко, или непряко свързани със СС. Не ходя на лекции, не работя и се занимавам
със СС. В момента, в който Велина спря да се занимава с докладите, на ден ми се обаждаха по
50 човека, които искаха нещо. Посещавам ОС на НПСС, всички наши ОС, всички наши СИС, УС на
ПСБО. В общи линии аз искам да преструктурирам по такъв начин нещата, че заместникпредседателите и всички останали да имат възможност за вземане на решения. Ние обявихме
конкурс за технически сътрудник на СС, който да подпомага работата на секретаря и на
председателя. За два месеца имаме две кандидатури – момиче първи курс история, което
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постави изискване 800 лв. месечно за половин работен ден. Другият кандидат беше завършил
национална сигурност в УНИБИТ – това също е нецелесъобразен вариант. Иначе по-хубаво е
този сътрудник да не е човек, който е от СС. Но понеже минаха два месеца, има една
кандидатура от нашите членове и тя е на Михаил.
Михаил Станев: Аз изявих желание за това два месеца по-късно. От 2–3 седмици се занимавам
само с докладите и реших, че мога да го правя. Също така аз завършвам и мога да се
занимавам с това до месец септември, след това имам друга работа. Септември–октомври
може да се проведе по-нормален конкурс. Говорили сме да се занимавам с чисто
административна дейност – входяща и изходяща поща, както и придвижването на проекти
през администрацията.
Васил Силяновски: Той ще публикува на страницата това, което бъде казано. Истината е, че
първоначално аз не исках Михаил по никакъв начин да се занимава с тази дейност, защото
просто имах своите съображения за това нещо от гледна точка на членството му в СС. Когато
той подпише договора, трябва да си подаде оставката от СС. Става въпрос той да изпълнява
тази дейност максимум до ноември и тогава да бъде избрана нова комисия. Парите са смешни,
ако става въпрос за пари, но аз искам да знам, че има един човек, който се е заел с това и го
върши. Всичко зависи какво ще решим ние.
Диана Манолова: Първо искам да поздравя Мишо за изготвяне на графичния дизайн за
Студент на годината. Въпреки че сме имали някакви разногласия, аз смятам, че Мишо е
достатъчно компетентен и когато поеме ангажимент към всички нас и подпише договор, ще
действа съвестно.
Васил Силяновски: В такъв случай съгласни ли сте на този вариант? Нека гласуваме.
За: 28
Против: 0
Въздържали се: 3
Предложението се приема!
Калина Христова: Колеги, тъй като ни е последно събрание преди лятото, ще е хубаво да се
направи информационна кампания за приетите колеги догодина. Когато аз кандидатствах,
имах една книжка.
Васил Силяновски: Това, което каза Калина, е изключително разумно – 2 години не се правеше
нищо. Трябва на първокурсниците в началото да бъде помогнато. На хората, които помагаха на
първокурсниците, се заплащаха някакви пари. Аз ви моля да направим работна група, която да
се занимава с това нещо. Кой има желание да се занимава с това нещо?
Симеон Цветков: Само искам да кажа нещо – първо, има кандидатстудентска кампания, която
е през юли и се състои в три класирания. Според мен най-добре е да има представители, които
да помагат при записването на първокурсниците поне на първо и второ класиране. Второ, има
една статия, която е написана и може да ползваме. За откриването на годината мисля, че Лили
и Слави имаха някаква идея.
Васил Силяновски: Добре, нека желаещите вдигнат ръка.
Димитър Власов, Кристиан, Калиопи, Деница, Мария, Лилия, Калина, Мирослав и Симеон
вдигат ръка.
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Васил Силяновски: Обявявам 10-минутна почивка до 20,40 ч.
Точка 6 – Разглеждане на проекти
Проект 1 - ФХФ – Финансово планиране на дейността на ФСС
Решения се взимат с 12 гласа.
Стефан Добрев: Напият проект има една основна цел – да сплотим обществото във факултета,
като използваме библиотеката, за да я освежим. Тя няма пари да го направи, затова някои от
нещата са доста скучни. Искаме да купим лампи, да има wi-fi, искаме да добавим една функция
за помощни документи. Планирали сме и едно събитие за студенти и лектори, които да говорят
на теми не свързани с ФХФ. Другото е за работата ни на ФСС, който обаче не е оборудван,
искаме да набавим материали за него.
Васил Силяновски: Когато приехме бюджета го приехме на 180, а той е 155,500 лв. Дали сме
около 90 хил. лв. до момента, общо сме изхарчили 110 хил., което означава, че до края на
годината имаме 40 хил. лв. Излишъкът, който имахме изведнъж се занули на АС, което е
противозаконно. Ако ни наказват заради това, че сме дисциплинирани, няма да работим така,
ако не се поощрява добрата политика на разпределяне на парите. Когато делегирахме бюджет
искахме да накарам работят студентите. Ако беше за студентите щях да го одобря, но това са
допълване на дупките на факултета.
Георги Георгиев: Обръщали ли сте се към вашия декан?
Слави Боянов: Колко ви е голяма библиотеката? Какво означава като сума лектори и кетъринг?
Стефан Добрев: Говори ли сме с Декана за материалната база. Библиотеката е доста голяма за
80 човека, но архитектурата е много зле.
Васил Силяновски: Направете нещо за студентите, събитие или нещо, което студентите ще
видят, това е моя съвет. Ние така покриваме перо от капиталовите разходи на университета.
Помислете какво да направите за студентите.
Стефан Добрев: Съгласен съм с теб. Но ти каза, че трябва да се действа за ФСС, половината
неща са за там. Това, което ни е наистина важно е за библиотеката – абонамент, това ще
привлече много студенти. Изключително полезно.
Слави Боянов: За какво ще ползвате кабела?
Стефан Добрев: За връзка.
Слави Боянов: Не е нормално да няма пари и за това.
Васил Силяновски: Преминаваме към режим на гласуване, поотделно гласуваме.
Пури
За: 2
Против: 6
Въздържали се:
Не се приема.
Рутер
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За: 10
Против: 6
Въздържали се: 7
Не се приема.
Кабел
За: 0
Против: 23
Въздържали се: 0
Не се приема.
Абонамент
За: 18
Против: 0
Въздържали се: 5
Приема се.
Информационно табло:
За:6
Против: 17
Въздържали се: 0
Не се приема.
Стол
За:0
Против: 23
Въздържали се: 0
Не се приема.
Бюро
За: 0
Против: 23
Въздържали се: 0
Не се приема.
Етажерка
За: 12
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Против: 1
Въздържали се:
Приема се.
Лектори + кетъринг
За: 1
Против: 0
Въздържали се: 22
Не се приема.
Васил Силяновски: Следващият проект.
Проект номер 2
Александър Христов: Историк, магистратура. Кандидатстваме за проект по специализация в
Москва. Тя се провежда в Московския държавен университет. Един от най-старите
университети. Обхваща 36 часа, 7 раздела. Умения – работа в политическа институция,
маркетинг, кампании и др. Всеки студент трябва да напише разработка. Специализацията се
извършва на база съвместна работа между СУ и университета в Москва. Трябва само да се
финансира билет до Москва – 400 лв. двупосочен билет.
Васил Силяновски: За кой път подаваш проект?
Александър Христов: За втори път.
Симеон Цветков: До кога ви е магистратурата в СУ
Александър Христов: Още два семестъра.
Симеон Цветков: Ще правите докторантура – в Москва или в СУ?
Александър Христов: Не съм решил още.
Симеон Цветков: Мислили ли сте как ще представите СУ? Това не касае СС. Това не е явяване
на конференция, например, за да представите СУ. Как смятате, че това ще допринесе
популяризирането
Александър Христов: Аз отивам там, защото съм студент на СУ. Ползата – като цяло смятам, че
е добре да има специалисти в тази област.
Георги Георгиев: Има спогодба, а как ти беше избран да запишеш това обучение? Търсил ли
сте съдействие от вашия Деканат?
Александър Христов: От катедрата бях избран, а към деканата не съм се обръщал.
Васил Силяновски: Ще помоля да излязат гостите, за да можем да обсъдим между нас нещата.
Някой има ли коментар.
Димитър Тодоров: Много добре знаете моето мнение за ходения, които не са свързани с
конференция. Това е обаче нещо, което е съгласувано с Московския университет. Хубаво е тази
връзка да се поддържа. Понякога те могат да донесат облаги за нас. Както знаете България има
връзки и отношения с Дубна. И е хубаво да изпращаме хора, които са кадърни.
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Васил Силяновски: Аз не виждам как ще се обогати тази връзка. Всеки трябва да решава
посъвестно.
Слави Боянов: Той спира да бъде студент и това ме притеснява, не мисля, че е коректно.
Васил Силяновски: Преминаваме в режим на гласуване.
Таван 400 лв.
ЗА: 11
Против: 2
Въздържали се: 11
Не се приема.
Проект номер 3
Петя Йосифова: Представяме на вашето внимание проект . Нашият спектакъл за първи път има
този шанс да се представи там. Ще се играе на български, английски, полски език.
Организаторите поемат разходите по настаняване и изхранване. Също разходите за
представянето на самия спектакъл. Това, което ние трябва да покрием са транспортните
разходи.
Валерия Димитрова: Има и автобус от летището до Познан.
Стефани Николова: Колко е пътя от София до Познан, не може ли да отидете с автобус?
Петя Йосифова: Пътувала съм с автобус, но пътя е две денонощия. Този път е убийствен, не
мисля, че режисьора ще може да пътува толкова.
Васил Силяновски: Колко е бюджета на театъра?
Петя Йосифова: Говорим с Адриан Маринчев и той ни обещава да ни даде разпечатка на
бюджета.
Васил Силяновски: Тези 10 души студенти ли са?
Петя Йосифова: Да, те са и към театъра.
Васил Силяновски: Обсъждаме. Искам коментари.
Георги Георгиев: На мен ми е чудно. Да, те имат бюджет, но не могат ли да се обърнат към
Ректора?
Слави Боянов: Колкото и хора да сме изпращали с автобус, винаги са се съгласявали. Това, че
се занимават с изкуство не ги прави по-различни.
Васил Силяновски: Университетския театър има бюджет. От миналата година го направихме
така, че да кандидатстват за всяко събитие по отделно.
Георги Гълъбов: Тъй като е връщан за корекции, защо след като са видели, че им бавят
бюджета не са дошли при нас и да ни помолят за помощ, за да разберат защо не си получават
бюджета и да разберем как стоят нещата.
Калиопи Пагалиди: Не можем ли да върнем проекта и да пътуват с автобус?
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Ава Джамадан: На всеки СИС говорим как е нужно да достигнем до повече хора. Имам
предложение да не ги финансираме.
Васил Силяновски: Да ги финансираме частично, като им покрием автобусните билети - 3250
лв. Сега, колеги, чухте каква е финансовата ни ситуация, много от колегите са скептични
относно това дали ще се справим с този разход. Да ви финансираме частично. Аз и Георги
Гълъбов ще говорим с Ректора да ви отпусне средства. Има вариант и с компанията wizz air.
Моето предложение е да финансираме 3250 лв.
Слави Боянов: От 10 души, 2 не са студенти?
Петя Йосифова: Да, аз и режисьорът.
Пълен размер – 7476 лв.
За: 0
Против: 14
Въздържали се: 6
Не се приема.
3250 – автобусни билети София-Варшава
За: 21
Против:0
Въздържали се: 2
Приема се.
Проект номер 4
Георги Сенгалевич: За първи път кандидатствам за проект - Участие в 23-ия Международен
конгрес по византология. Аз като докторант на СУ ще участвам с доклад. Такса участие – 100
евро. Всички останали разходи не се поемат от организацията. Пътни разходи – 50 евро.
Нощувки – 35 евро х 6. Общо – 350 евро за 6 дни.
Георги Георгиев: Търсил ли си съдействие от Деканата и какви са ползите за Су?
Георги Сенгалевич: Не, не съм търсил съдействие от Деканата, вие сте първите, към които се
обръщам. Ползи – издигане на престижа на СУ.
Слави Боянов: Благодаря за честността, че в целевата група се включва само 1 човек. В тези 35
евро включват ли се хранения?
Васил Силяновски: Колеги, имате ли въпроси? Подобни проекти ги финансираме в почти
цялата им сума.
Слави Боянов: Това е може би най-важната конференция за тяхната област и той ще бъде
единственият им представител. Това, което бих предложил е вместо 35 евро за нощувки да и
намалим и да ги направим на дневни.
Васил Силяновски: И аз предлагам да финансираме 30 евро като дневни.
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Стефани Николова: Имам предложение да изплатим всички пари. И да изискаме от него да
напише доклад за това какво е свършил там.
Васил Силяновски: Аз си оттеглям предложението. Гласуваме.
350 евро
За: 22
Против: 1
Въздържали се: 0
Приема се.
Проект номер 5
Йоанна Ангелова: Проектът е Командировка за Обучителен семинар на тема "Тялото:
вариации, спекулации, доктрини". Това е вторият по рода си обучителен семинар, организиран
от Катедра "История на философията" и Катедра "Логика, етика и естетика" към Философски
факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" съвместно с Пловдивски
университет "Паисий Хилендарски". Семинарът се планира за втората половина на месец
октомври 2016 г. в рамките на три дни, през които преподаватели от СУ "Св. Климент
Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски" представят научни разработки по темата на семинара
пред свои студенти, докторанти и колеги с цел да се провокират дискусии и дебати, както и да
се популяризират научни резултати в посочената област.
Васил Силяновски: Как са избрани хората?
Йоанна Ангелова: Кой проявява интерес към темата и тези, които са били активни по време на
семинарите
Симеон Цветков: Защо ФФ не покрива част от тези разходи?
Димитър Тодоров: Пътните как са ги изчислявали? Влаковете са със 75% намаление за групи.
Йоанна Ангелова: Съгласни сме и така.
Актуализиране на списъчния състав; Решения се взимат с 11 гласа.
Слави Боянов: Предлагам да гласуваме нещата без дневните.
Георги Гълъбов: Преподавателите са с автобус, а пък студентите ще са с влак.
Виктор Асенов: Предложение – без пътни, без дневни.
Стефан Радов: Мисля, че вариантът да им финансираме всичко, без пътните е достатъчно.
Васил Силяновски: Моето предложение е да финансираме само квартирните. Да ги препратим
към Декана и ако той откаже и нямат възможност да участват, ще може да се преразгледа
проекта.
Слави Боянов: Защо предлагам пътни и квартира – дали ще са в София или там, ще се хранят по
еднакъв начин, така че могат да се оправят и без тях. Съответно, че трябва да финансираме
пътя и квартирните, защото те са условието да отидат там.
Васил Силяновски: Гласуваме.
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Дневни
За: 7
Против: 11
Въздържали се: 2
Не се приема.
Само пътни
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 4
Приема се.
Само квартирните – 480 лв.
За: 20
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.
Проект номер 6
Дачев: Проект – Стани да седна. Става въпрос за нещо много елементарно на пръв поглед.
Става въпрос за столове за нашата читалня. С този проект се стремим да постигнем по-добри
условия на работа в читалните, удобства за самия процес на четене. Със сигурност
подобряването на обстановката в тези помещения би стимулирало студентите да използват
именно тези места за повече проекти, презентации, реферати, за курсови проекти. Въпросът е в
това да се въвеждат необходимите промени и допълнения към стаите, за да се превърнат те в
основното място, където студентите правят справки, четат книги, консултират се и прекарват
време в самоподготовка. Но за целта са необходими мебели от първа необходимост столовете.
Васил Силяновски: Категорично против съм да се финансират подобни проекти. Не мога да
повярвам, че ПСБО не може да финансира 900 лв. за столове. Гласуваме:
Столове
За: 0
Против: 14
Въздържали се: 6
Не се приема.
Васил Силяновски: Има 3 цели, които сме си поставили. Трябва да имаме хора, които да
контролират нещата. Предлагам да има един човек, който да контролира ситуацията и да
следи дали всеки си върши работата.
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Атанас и Ани Табакова – Контрольори по изпълняване на ангажименти
Васил Силяновски: Благодаря Ви за това, че бяхте тук, за мен беше удоволствие да водя това
събрание. Закривам заседанието!
Край на заседанието: 22:21 часа
София, 2016
Председател:……………………………………..
/Васил Силяновски/
Главен секретар:……………………………………
/Велина Костадинова/
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