
 

 

ПРОТОКОЛ №3 

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ /3.12.2015 г. 

 

Обявен начален обявен час: 19:00 ч. 

Час на започване: 19:20 ч. 

Присъстват: Ава Джамадан-БФ, Михаил Станев-БФ,Димитър Манев-БФ, Ралица Горидкова-

ГГФ, Руслана Атанасова-ГГФ, Христо Бакалов-ИФ, Деница Николова-ИФ, Виолета Манолова-

ИФ(докторант), Георг Диков-МФ, Лилия Липчева-ФЖМК, Мина Кутева-ФКНФ, Момичил 

Шопов-ФКНФ, Георги Георгиев-ФМИ, Стефани Николова-ФМИ, Слави Боянов-ФМИ, Невяна 

Димитрова-ФМИ, Цветелина Борисова-ФМИ, Ева Петрова-ФНПП, Инес Иванова-ФНПП, 

Кристиан Иванов-ФП, Симеон Георгиев-ФХФ, Мария Шидерска-ФзФ, Димитър Тодоров-

ФзФ(докторант), Ангел Демерджиев-ФзФ(докторант), Стефан Радов-ФФ, Димитър Стоянов-

ФФ, Александра Гаджева-ФФ, Атанас Александров-ФФ, Велина Костадинова-ФФ, Лилия 

Еленкова-ФФ(докторант), Васил Силяновски-ЮФ, Калина Христова-ЮФ, Радостин Йорданов-

ЮФ, Йордан Донков-ЮФ, Георги Гълъбов-ЮФ, Диана Манолова-ЮФ. 

 

Отсъстват: София Иванова-БФ, Радослав Радов-ИФ, Моника Пешевска-МФ, Павел Николов-

СтФ, Стефан Радев-СтФ, Младен Песевски-СтФ, Борис Рангелов-ФЖМК, Калиопи Пагалиди-

ФКНФ, Александра Димитрова-ФКНФ, Мирослав Гайдаджиев-ФКНФ, Андрей Дренски-ФМИ, 

Виктор Асенов-ФНПП, Методи Костадинов-ФНПП, Мария Георгиева-ФП, Зорница Танчева-

ФСлФ, Марион Огнянов-ФСлФ, Пламен Панайотов-ФФ, Ани Табакова-ФФ, Янита Джунова-

ЮФ, Мартин Бъбаров-ЮФ(докторант), Александра Ковачева-ЮФ(докторант), Ясен Николов-

ЮФ(докторант). 

Има  необходимия гворум за откриване на заседанието ! 

Васил Силяновски: Колеги, предлагам да започваме. Пускам списък, нека всеки да се 

разпише. Първо, нека дадем думата на колегите от студентския театър. Те искаха за 2 минути 

да ни споделят за проекта, който студентски съвет финансира. 

Петя Йосифова: Здравейте, аз съм Петя Йосифова и съм заместник-директор на 

Университетския театър. До мен е Валерия Димитрова, тя е пиар на УТ. Тук сме, за да кажем 

как мина проектът „Алтер Его“. Имахме участници от 8 страни и в рамките на пет дни се 

изиграха 7 постановки. Имахме гости от ранга на министъра на образованието и министъра на 



спорта. Те бяха официалните гости, написаха рецензия на постановките и ни дадоха много 

идеи. С участието на професори от различни университети това беше най-успешното 

изпълнение на проекта.  

Валерия Димитрова: Благодарим на СС за подкрепата. Също така намерихме и спонсори. 

Изхарчили сме 1340 лв, като сме спестили близо 700 лв., тъй като ни бяха отпуснати 2000 лв. За 

общежитията – 23 човека от полските трупи бяха в Полския институт – спестихме 125 лв. От 

рекламните материали сме спестили много – от гласуваните 3559 сме 3240лв. - тук 

спестяването дойде, защото от Ректората искаха да спестим. Медийно форума беше отразен от 

БНТ. 

Петя Йосифова: Благодарим на хората, които ни съдействаха по всякакъв начин. Следващият 

голям проект, който се изправя пред нас, е традиционният 24-часов театрален маратон, който се 

организира на 27 март – по случай международния ден на театъра. Отворени сме за ваши 

предложения и проекти и ще се радваме на подкрепата ви. 

Васил Силяновски: Благодарим на хората от УТ. Дано продължим съвместната ни работа и 

занапред. Успешна работа! Другата добра новина е относно новия офис на СС. Има отказ да 

продължат ремонта, заради големите дължими суми. От разговор с проф. Герджиков днес бе 

обещано,ч е януари месец ще се отделят пари за това – около 20 000 лв., за да бъде достроен. И 

най-вероятно от февруари ще имаме нов офис и ще трябва да решим какво ще правим със 

стария. 

Сега ще дам думата на Михаил Станев по една малко нептриятна тема. Ще Ви помоля всички 

да го изслушате, да няма емоции, да няма изказвания и т. н. докато не приключи. След 

това всеки, който иска да вземе участие, ще има думата.  

Михаил Станев: Добър вечер и от мен. Както знаете съм председател на Комисията по 

настаняване и искам да Ви осведомя,че по-рано днес в 5 ч. подадох оставката си, както и още 

двамата от колегите, които са в Комисията по настаняване. В рамките на 3 стр. съм описал 

мотивитеси пред проф. Герджиков. Сега ще запозная и Вас Мисля,че е редно да Ви осведомя за 

това.  Комисията се състои от пет члена. Тази година това бяхме аз, Симеон Георгиев-ФХФ, 

Стефан Радов-ФФ, Димитър Манев-БФ и Петър Петров-ЮФ, който не е тук.  Оставки 

подадохме аз, Димитър и Петър, като до онзи ден и Ралица Калайджиева беше част от 

комисията. Комисията е пряко подчинена на ректора, не е част от звеното на ПСБО. Назначава 

се със заповед на ректора и действа по заповед на ректора. Естествено  се налага да работим с 

ПСБО. Ще дам два примера какво ме принуди да подам оставка, след това ще говоря за още 

някои неща, които се случиха в последните дни, за съжаление. През 2014-2015 г., т.е. 

изминалата учебна година, имаше една проверка от ПСБО – на първото събрание слушахме час 

и половина монолог за това. Тази проверка започна с г-жа Галина Начева, която беше ревизор в 

поделение ПСБО и множество подадени молби от страна на Симеон Георгиев. Имаше жалби, 

подадени от него, имаше и жалби, подадени от мен относно работата на този служител. 

Същността на жалбите се състоеше първоначално в това, че този служител е извършвал 

проверки в блок 18, както и в блок 8, които са били в нарушение на Правилника за 

функциониране на общежитията, което в действителност си беше така. Служителят е влизал 

със служебни ключове и т.н. по стаите, без да спази правилото да има комисия. Госпожа Начева 

по-късно напусна сама, подаде си оставката от поделение ПСБО. През това време тя живееше в 

блок 18, защото служителите имат право на ползване на общежитие. Тя живееше в гарсониера 

заедно със сестра си, а третото легло беше неизползваемо, като тя си го доплащаше на по- 

късен етап, но в началото не го правеше. След като напусна ПСБО, естествено трябваше да 



напусне и общежитието, тъй като вече нямаше основание да живее там. Сестра й също напусна 

общежитието, въпреки че можеше да остане. В същото време Симеон Георгиев и Стефан Радов, 

които, пак Ви напомням, са членове на Комисия по настаняване, като Симеон е и председател 

на домовия съвет на 18 блок, живееха в 18 блок – и към момента живеят там. Това, което се 

случи беше,че тази стая бе освободена лятото и остана свободна до класацията. Те поискаха да 

се преместят в тази стая тип гарсониера на мястото на Галина Начева и нейната сестра. Тук 

имаше един морален въпрос дали е редно предвид това, че една от основните причини тази стая 

да се освободи бе напускането на Галина, но напусакнето беше провокирано от тези жалби, 

които жалби пак ще кажа бяха ОКЕЙ. Имаше съвет от мен и от служители на ПСБО, че ако се 

преместят, би имало конфликт на интереси. В крайна сметка, те се преместиха в тази  стая и все 

още живеят в нея.  Казусът тук е, че имаме поредица жалби срещу служител на Университета, 

служителят напуска Университета, освобождава мястото, където живее, а лицето, подало 

жалбите, се настанява на мястото му. Ако ви кажа, че в Комисия по настаняване не се уреждат 

стаи, ще ви излъжа. Това се е правело винаги и ще продължава да се прави.  Доколкото сме 

можели, сме ограничавали тези неща. Проверки в ПСБО се правиха, друг е въпросът колко 

ползотворни бяха. В крайна сметка, беше сменен директорът на ПСБО, но това не промени част 

от практиките на миналото ръководство – пример за това, ако сте гледали БТВ, ПСБО 

продължава да изразходва средства от касовата си наличност и да пазарува материали, които не 

са от фирми по обществените поръчки. Пример за това е едно платежно нареждане, което се 

появи в БТВ на стойност 700 и няколко лв. Директорът на ПСБО си купи нов стол, без да спази 

съответния договор. Странно – за това нямаше нито една подадена жалба. (Говорим за новия 

директор).  Преминаваме нататък. През последните седмици колеги, които живеят в 18 блок, се 

свързаха с мен. Има две колежки, които са днес тук в залата. Чета дословно доклада. Те ми 

сигнализираха, че Симеон Георгиев, който освен член на Комисията, е и председател на 

домовия съвет, злоупотребява с положението си като такъв. Конкретно сигналите са свързани с 

факта,че председателят на домовия съвет е влизал в стаите самостоятелно на проверка в стаите, 

което е нарушение на правилника.  Това не мога да кажа дали наистина е така или не е, но факт 

е, че в блока има доста голямо недоволство и коментари в групите на блока.  После ще чуем 

колежките какво ще кажат по този въпрос. Допускам,че може и да е влизано, но това пак казвам 

- не мога да го докажа. По думите на живущи,  председателят на домовия съвет е отправил 

заплахи към студенти от блока. Ще цитирам това, което ми казаха: ,, Всички трябва да правим 

това, което той каже, иначе ще бъдем изнесени от блока.'' Според Правилника за ползване на 

студенските общежития, държа да утточня, „изнасяне“ от блока или изключване от общежитие 

и т.н. става само с мотивирана заповед от ректора и дори директорът на ПСБО няма право да 

прави такива неща, какво остава за председател на домови съвет или някой от комисия по 

настаняване. Аз за 3 години работа в Комисия по настаняване до момента не съм виждал 

случай на някой, който да е изгонен със заповед на ректора, но пък съм виждал изгонени и 

преместени просто с разпореждане на някой служител, за съжаление. И накрая още едно нещо, 

кеото се случи  - преди няколко седмици в блок 18, който е ремонтиран блок, беше освободена 

тройна стая. Не знам дали знаете, но доста рядко се освобождава такава стая и то в ремонриран 

блок.  Имаме едно нагласно правило,че ЕРАЗЪМ студентите трябва да се настаняват само в 

ремонтирани блокове поради факта, че са чужденци и имат по- големи изисквания към стаите 

си, не че ние нямаме право да имаме, но това е политиката на ректорското ръководство, или 

поне така беше до момента. Съптветно, аз запазих тази стая за ЕРАЗЪМ студентите. 

Запазването става с вписване на една забележка в системата. Ставаше въпрос за летния 

семестър и държа да подчертая, че в момента има недостиг на такива стаи.  Съответно аз 

запазих тази стая, има и дати и т.н. Тази седмица, когато бях в Комисия по настаняване, 

случайно погледнах, че в тази стая има настанен студент, въпреки моята забележка. Студентът 



беше български студент.Това е момиче, което живееше в 18 блок в тройна стая с две 

съквартирантки  и е било преместено  само в тази тройна стая. Първо, стаята се  заема 

само от един човек, второ, тази стая не би трябвал ода бъде заета от човек по това 

време на годината, а трябва да е заета след 3 мес. от чуждестранни студенти. След като 

проверих, понеже системата пази логове,  видях, че настаняването е извършено от 

Стефан Радов по времето когато е бил на работа, или поне молбата е била приета от 

него. Към момента за мен остава в тайна защо стаята е била заета. Може би ще чуете 

по-късно. Предвид тези неща, през последните седмици към мен имаше отправени 

заплахи от Симеон Георгиев, както и хора свързани с него. В какво се състоят 

заплахите? Аз уча в биологически факултет,  четвърти курс съм,  „Молекулярна 

биология“ и ,колеги, имам десет невзети изпита,  което мисля, че си е моя работа и не 

би трябвало да занимава някой друг. Имам записан семестър, което е по изключение - 

имам разрешение от деканското ръководство. Ще си положа изпитите до края на 

учебната година, за да завърша навреме. В момента пиша и дипломна работа – 

абсурдно на невзетите изпити. Във вечерта, в която избирахме ръководни органи на 

СС, бях дръпнат настрана във фоайето на Аулата от Симеон и ми беше казано, че ако 

не си подам оставката от СС, Комисия по настаняване, освен това аз съм и председател 

на ФСС на БФ за още около 2 седмици, срещу мен ще бъде пуснат доклад от доц. 

Бенова, която по онова време беше зам.-ректор, до МОН, с който да се поиска моето 

исключване от Университета ( пак казвам, това е ако не си подам оставката). В крайна 

сметка аз реших да не си подавам оставката от СС. Насточщата оставка не е заради 

това. Подобни заплахи бяха отправяни и чрез мои приятели – Васил и Димитър са тук, 

могар да го потвърдят. Друго, което беше казано е, че моят успех за общежития е нисък 

Предполагам, че с тези десет невзети изпита Ви е ясно, че успехът ми е нисък. В 

системата бях декларирал успех 4.00 (четири), което реално е грешен успех. Няма да се 

оправдавам. Минималният успех за класиране в Биологически факултет беше 3.15 (три 

и петнадесет). Моят успех, сметнат с всички десет невзети изпита, тъй като те са от 

различни години, е 3.44 (три четиридесет и четири), а ако смятаме само тези от миналта 

година е 3.85 (три осемдесет и пет). И в двата случая, той е достатъчен. Тази година 

ректорската заповед за наказанията за деклариране на неверен успех беше променена и 

всъщност нарушение е налице само ако декларираният успех не е достатъчен, в моя 

случай той е достатъчен, без значение какво е вписано в системата. Пак признавам - 

това е моя грешка, но не смятам, че това са две неща, с които следва да бъда да бъда 

заплашван и да ми се иска оставката. Тази ситуация определено пречи на работата в 

Комисия по настаняване. Това не е само мое мнение, а и на другите двама колеги, 

които си подадоха оставките заедно с мен. И не смятам, че това е адекватно и, че... В 

крайна сметка то рефлектира на студентите, които ние обслужваме, а така не може да 

се работи и съответно да има едно добро обслужване. Против съм да се ползва 

Комисията за разчистване едва ли не на лични сметки и то по този грозен начин. В 

крайна сметка съм работил три години в тази Комисия, две години бях в Студентски 

съвет. Сега ми е последна година, аз завършвам след пет месеца. Нямам намерения да 

търпя подобни действия, нито да ги гледам как се случват, които в крайна сметка целят 

и моето дискредитиеане, и това на органа Комисия по настаняване, както и това на 

колегите, които са си давали труда години наред да работят в нея. Не знам дали знаете, 



но до преди четири години мнението за Комисията по настаняване сред студентите 

беше изключително лошо и там имаше много лоши неща. И три-четири поредни 

председателя вложиха изключително много усилия да махнат тези неща и да подобрят 

нещата, и не смятам те да се връщат в моя мандат. Съответно, днес в края на работното 

време на деловодството аз, Димитър и Петър си подадохме оставките пред Ректора, тъй 

като сме назначени от него и в момента очакваме отговор от Ректора. Смятам, че това 

са нещата, които мога да Ви кажа към момента. Може колежките от 18 блок да 

споделят за какво са дошли.  

Кристин Ботева (гост): Добър вечер, колеги. С изключителна неохота сме тук, но 

решихме все пак да дойдем, защото смятаме, че някой трябва да каже как седят нещата. 

Също сме притеснени. Ние живеем в 18 блок и го чувстваме като дом в големия град. 

Само че от някъде една година насам не се чувстваме спокойни в дома си и смятаме, че 

това започна преди около година с избирането на Симеон Георгиев за председател на 

домови съвет. Някъде две седмици след като беше избран за председател на домови 

съвет, една петък вечер на вратата ни се почука, беше към десет часа и той беше с още 

един член на домовия съвет, и бяха дошли да направят проверка. Аз го пуснах, 

съответно съвсем колегиално, дори му се зарадвах, и те влязоха в стаята и написаха 

протокол за лоша хигиена. Аз им казах, че не съм съгласна, не искам да го подпиша и 

те ми казаха, че ще снимат стаята, ако не го подпиша. След това имаше още... Нека 

поясня, аз съм студент по медицина и имам изключително много учебници, в стаята е 

натрупано, но не е мръсно и ние не рушим по някакъв начин имуществото. Не 

нарушаваме правата на нашите съседи, както ни е казано. Имаше още проверки. Ние 

много се разстройвахме, пак се пишеха едни протоколи за лоша хигиена. Съответно ние 

след тези протоколи се опитвахме да оправяме стаята, викахме го да види резултата - че 

ние подърждаме стаята, но имаше едно неразбиране и повтаряне на това, че ние 

нарушаваме правата на нашите съседи. По време на лятната сесия Симеон е влязъл в 

стаята и е направил снимки, които е качил в някаква фейсбук група или чат на домови 

съвет, когато ние не сме били в стаята. Смятаме, че това е грубо нарушаване на личното 

пространство. Това беше по време на изключително важни за нас изпити. Ние отново се 

опитваме да дооправяме стаята, да комуникирме, но нещата не се получаваха. И 

миналия вторник имаше отново проверка. Отново протокол за лоша хигиена и в 

четвъртък Симеон Георгиев дойде с една жена, която се представи за социален 

работник. Тя влезе в коридора на стаята и дори без да е погледнала наоколо започна да 

ми обяснява, че стаята е мръсна, съответно такива някакви неща, без реално да е 

погледнала и според нас си личеше, че тя наистина е подготвена предварително. Ние 

написахме един фейсбук пост в нашата група на блока и много хора изразиха подкрепа, 

защитиха ни. Някои коментари бяха изтрити, не знам от кой. Съответно беше ми 

казано, че ще бъда сезирана пред Ректора. И това е общо взето. Честно казано, до ден 

днешен аз като си седя в стаята или като спя, като чуя чукане по стряскам – 

съквартирантката ми може да потвърди и така смятаме, че това не е особено адекватно. 

Добавям, че целта ни не е наклеветяване, целта ни е просто при някакви евентуални 

действия, които ще последват, обществеността да знае какво се случва. 



Васил Силяновски: Аз също имам да кажа нещо по отношение на последните събития. Ще си 

запазя правото, обаче, да го кажа след като всеки, който иска изрази позиция. Със сигурност не 

искам по този начим да започва Съвета. Смятам, че докато виждам една голямо група да 

работят, звънят ми, за да ме питат за различни инициативи и т.н., има друга, която търси 

призраци, без нищо лично. В този ред на мисли, ако някой има да каже нещо или да попита? 

Стефан Радов:Колеги, както разбрахте, аз съм член на Комисията по настаняване. Голяма част 

от информацията, която той каза, е вярна. Не желая да влизам в противоречия, да превръщаме 

всичко отново в спор. Говорихме си – последните 2-3 пъти стана въпрос за някакви атаки. Не 

искам да правим такова нещо.  Това, което аз мога да кажа е, че няма да оспорвам нищо. 

Единственото нещо, което ще кажа, е, че има хора като Митко, който се занимава с Комисията 

по социално и битово обслужване, той често е наблюдавал нашата работа. Мисля, че може да 

каже за какво става въпрос. Единственото нещо, за което наистина аз съжалявам, е че тази 

година, въпреки всичките технически затруднения (системите са стари, имаше възможност да 

пропадне цялата класация), мисля, че в Комисията по настаняване се справихме изключително 

добре с тази ситуация и нямаше никакъв проблем при тази класация. Това, за което аз най-

много съжалявам, е , че след първото заседание на ОС на СС Мишо не ми говори, без дасъм 

направил нещо конкретно срещу него. С Димитър Манев сме в добри отношения, за което му 

благодаря, той поне е демонстрирал, че не приема тези неща лично. Относно това какво се 

случва в блока, аз нямам какво да кажа, не съм част от тези неща. Това, с което искам да 

завърша е, чене желая да се влиза отново в  в един порочен кръг на някакви спорове, практики. 

Това беше основното ми послание, когато се кандидатирах за председател.  Смятам, че това 

нещо трябва да се преодолее, единственото, което можем да направим е да видим какви 

проблеми имаме и да ги преодолеем.  

Лилия Липчева: Здравейте, колеги! Това, което чухме в момента, е и обидно, и грозно. Правя 

чест на Михаил, че ни споделя тези неща, въпреки че са доста лични. Предполагам, че му е 

било трудно да го преживее. Мен като член на СС лично ме интересува страдат ли студентите 

от тези неща от това и отговорът категорично е „Да“.Тук има двама души, които имат огромен 

проблем. Дали ще обсъждаме или не дали има групички, е излишно.  Да, хубаво е да бъдем 

приятели и да сме усмихнати и позитивни, но това не е реално. Много е порочна практиката да 

се заблуждаваме, че всички сме един екип и вървим напред, не е реална. Аз призовавам 

колегите да се разберат помежду си, да решат тези проблеми.  Апелът ми към Вас е – „Мислете 

за студентите“. Не за някой друг, а за студентите. Това е единствената ми молба. Благодаря ви! 

Васил Силяновски:  Аз имам да кажа нещо в допълнение. Аз със сигурност не искам да има 

групички. Има неша, които и аз искам да споделя. Оказа се,че някой е подал сигнал до 

Национална дирекция „Полиция“, че  са извършени финансови злоупотреби от страна на СС. 

Отделил съм 2 години от живота си да работя доброволно за този орган и не съм взел  хонорар 

за каквато и да е била работа. Веднъж си позволих една  командировка за 100 лв и се срамувам 

от това. Не парите са ме докарали тук. Искам да кажа, че това ми е изключително обидно да 

седя в следствието 4 часа и да обяснявам какви са принципите, по които работи СС на един 

полицай, който ми имаше личния номер. Моят личен номер е на фирмата на леля ми. Аз не съм 

титуляр там. Човекът, който е подал сигнала, е човек, който е имал номера ми. Това е човек от 

съвета. Няма да търся кой е той. В края на проверката се оказа, че съм чист и парите минават 

през администрация. Съжалявам, но това идва малко в повече. Колкото и да искаме да сме 

заедно и екип, тези проблеми трябва да се изчистят и оттук насетне да няма подобни. Когато 

споделих за случките в следствието, много хора ми предложиха да предложа хора за 

изключване, но това няма да го направя. Не искам хора от СС да си тръгват.Но не можем да 



продължаваме по този начим.  

Симеоне, понеже през последните 2 седмици искаше прозрачност – ето, това е всичко, което се 

случи. Желанието ми, което днес беше обсъдено с Ректора, е, че при настоящата ситуация, 

трябва да се избере нова Комисия по настаняването. Изборите ще се организират от СС. Ние ще 

дадем предложения, надявам се Власов да приеме, защото е председател на Комисия по 

социални и битови въпроси. Но това, което искам да кажа на това събрание – дотук, край! 

Оттък нататък, ако искате да работим , ще работим, но ако искате да се заяждаме, да се 

сплашваме – не това е начинът, не това е СС, от който хората искат да са част.   

Стефан Радов: Колеги, пак ще кажа, целта ми не е да правим някакви групички. В последно 

време се мисли, че около мен се сформират групички. В един наш разговор с Васил ми се каза в 

прав текст – „Тези избори ще бъдат твоето лоби срещу моето лоби“. Тогава моят отговор беше 

– „Не желая да правя лоби. Защото едното винаги ще спечели и другото остава в изолация и 

другото печели“. И оттам тръгна конфликт. Ако искаме да се сближим като екип, няма да стане 

днес, защото има доста работа и ще са ни нужни месеци за това. Това е, което аз мисля. Това 

беше приоритет в програмата ми. Да видим какви са ни способностите. Да ни се обясни как 

точно да работим като екип и оттук нататък да работим ефективно. Надявам се това да се 

случи. Не е късно, нека се опитаме да го направим. 

Георги Гълъбов: Искам да благодаря на Стефан, че стана и обясни действията си. Останах 

изключително неприятно изненадан, че най-големите проблеми в блок 18 се свързват с името 

на Симеон Георгиев, който дори не стана, за да каже дали смята, че това, което е направил е 

нереддно и да се извини на момичетата. Нямам нищо притов, ако не искаш да кажеш нищо, 

просто искам да те поканя, ако случайно си се разсеял. Благодаря! 

Димитър Тодоров: Колеги, съжалявам, че ще бъда песимистичен. Още в началото ви казах, че 

този студентски съвет ще се разцепи. Винаги е имало 5-6 човека, които работят.  Васко беше 

един от малкото.  

Лилия Еленкова: Типично е за младите да сте изключителни оптимисти. В един момент, в 

който някой млад човек каже, че няма да стане .... Има няколко важни неща. Питах по коя точка 

от дневния ред сме, защото се надявах да сме в „Разни“. Защото от всички заседания, които съм 

водила, съм видяла, че е по-лесно да минеш през работния процес и когато имаш емоционална 

точка, да я оставиш за накрая, защото след това емоцията ще завладее. Емоцията се управлява 

много по-трудно. Но да речем, че се учим в движение. Това, което искам да отправя към вас 

като послание - ние ще решим какъв ще е СС. Ако ние решим да го провали – ще го провалим, 

ако решим да не го провалим – няма да го провалим. Да, има емоция, разбира се. Само че 

решения се взимат не на емоция, а на база факти. Фактите не са емоционални, те са си факти. 

Второ, в момента не сме екип. Ще станем екип тогава, когато след ето такова събрание, 

продължим да бъдем заедно, защото искаме да свършим нещо и си надскочим собственото его. 

Когато направим 2-3-4 свястни инициативи начело с нашия лидер, с който да можем да кажем 

пред общността: „Не, не се разпаднахме пак. Ние сме достойни студенти и ще ви покажем, че 

можем да правим хубави неща за този университет!“. Ние ще решим какви да бъдем. Не ви 

познавам, историята, която стои зад това. Спрете го това. Вземете решение. Работата върви. 

Това, което най-много трябва да ви поддържа е да сме един достоен студентски съвет. Време е 

да бъдем лидер в студентската общност, време е да задаваме студентския дневен ред. Моля ви в 

момента да преодолеем емоцията, да си вземем решенията и да продължим нататък.  



Васил Силяновски:  За мен е важно и ще се радвам, ако всички присъстваме на концерта на 

15.12, който се организира от председателя на Комисията по култура.  

Христо Бакалов: Според мен е важно днес да си кажем всичко, което имаме. Надявам се 

жалбите, които са подадени да приключат. Сега е ясно, че всичко е чисто и можем да работим. 

Мисля, че е важно да вземем страна по проблема на момичетата. Оттук нататък най-важно е да 

представляваме тези 20 000 студенти. Благодаря! 

Симеон Георгиев: Колеги, аз по отношение на направените обвинения на Михаил, няма да 

разисквам. По отношение на проблема на момичетата от 18 блок – да, проблем имаше. Но не 

сме си позволили да злоупотребяваме с власт. Снимки направихме през месец юли и всяко 

наше влизане се описва в протокол. Тък като нямаше никой в стаята, снимки бяха направени. 

Аз имам задължения – ако има нарушение, аз съм уведомявал домакина или Ректора. Лично 

отношение към момичетата нямам. Това, че искаме да има хигиена, е неприемливо да се приема 

като лично отношение. Като член на Комисия по настаняване,  съм видял колеги, които отиват 

в по-лоши стаи и ги поддържат. Стая 205 бяха в изключително лошо състояние. Тези снимки, 

които съм правил, не са показвани на никой. По отношение на обвиненията на Михаил – няма 

да влизам в подробности. Моят морален проблем – не трябва да има хора, които имат 10 

невзети изпита. Ако е така, какви амбиции има един такъв човек да помага на колегите си? 

Георги Георгиев: Първо, искам лично аз да отида във вашата стая и да видя как изглежда тя. И 

да видя още няколко стаи за сравнение. Друго – Симо, излагаш се. Ти сам призна, че си 

отправил заплахи към Михаил, за това, че студент с 10 невзети изпита не трябва да бъде там. Аз 

имам 2 невзети изпита и станах наставник на 1-ви курс. И смятам, че досега добре си върша 

работата и студентите са доволни. Това, че има невзети изпити, не означава, че не си върши 

добре работата в Комисия по настаняване. 

Димитър Тодоров: Искам да кажа , че още отначало си мислех, че този СС ще се разцепи. Има 

4-5 човека, които си работят, останалите бездействат. Миналия мандат се случи още първото 

ОС. Един СИС продължаваше дълго (5-6/8 часа, където е разисквано всяка една запетайка от 

проекта), защото всеки имаше мнение и искаше да каже нещо. 

Слави Боянов: Ще кажа три неща набързо. Първо, не се съмнявам, че в Комисия по 

настаняване се правят злоупотреби. Но няма нужда да се продължават споровете. Нека се 

премине към съществената част. Да се разрешат проблемите. Ще помоля и да не съдим 

студентите по това колко изпита не са си взели. Призовавам да не делим по този начин. 

Васил Силяновски: Това, което аз ще предложа и на което държа е Комисия по настаняване да 

бъде избрана наново, дори да е в същия състав. И изборите да бъдат проведени чрез нас и 

напълно обективно да изберем нови членове. Като следим след това работата им там, за да не 

се получават повече такива неща.Подлагам го на гласуване. 

Стефан Радов: Само да кажа, че благодаря на всички, че наистина се сработихме и като имаше 

проблеми, ги решавахме. Наистина не е проблем всички ние да си подадем оставките. Но до 

момента това е една от най-добрите комисии, затова се радвам, че съм работил с тези хора. 

За:29 

Против:0 

Въздържал се:6 



Приема се! 

Георги Гълъбов: Това, което каза преди малко Лили, по някакъв начин ми повлия. След като 

решихме, че ще има нови избори, подайте си и вие оставките, за да не се налага да ги искаме. 

Според мен е редно, когато идва някой на проверка, да се даде предизвестие. Съвсем честно е 

да си подадете оставките, защото ще има избори. 

Стефан Радов: Не съм казал , че няма да си подам оставката. Ще си я подам. Не е нужно някой 

да ме кара, ако Съветът гласува така, ще си я подам. Другото – апелирам, когато гласуваме, да 

го правим на базата на фактите, които имаме в момента. Това, че част от Комисията по 

настаняване са си подали оставката не значи, че трябва и другите да го правят. Ако се гласува 

съм съгласен. 

Васил Силяновски: Да се изясним какво е казал Ректора –„Студентски съвет трябва да реши 

какво трябва да направи.“. Просто да направи нещо. 

Васил Силяновски: Райчо Райчев е представител на ученическите съвети в България. Но той 

сподели с мен една инициатива и реших да му отделим 5 минути, за да се запознаем с 

комуникацията, която поддържаме с Ученическия съвет. 

Христо Бакалов: Предлагам 5 минути почивка. 

Райчо Райчев: Моля да ни съдействате. Имаме нужда от 3 зали за финала на конкурса, който 

ще се проведе на 20.12.2015г. 

Васил Силяновски: Предлагам Студентски съвет да осигури 3 зали. Предлагам да гласуваме. 

За:35 

Против:0 

Въздържал се:0 

Васил Силяновски: Прелдагам да продължим по дневния ред. 

Точка 1 – председателите на комисиите представят тяхната програма за развитие за комисиите 

за 3 месеца 

Лилия Липчева – председател на Комисия по спорт:Първото ми предложение е да обсъдим 

избора на Секретариат. Второто ми предложение е свързано с изкючване на членове на Съвета, 

които не са били на 3 поредни заседания.  

Христо Бакалов – Председател на Комисия по образование: Има 5 неща, които излязоха от 

Комисията за декември, януари и февруари. Срещи със студентите, които да ги запознаят с 

дейността на СС. Представянето да вклчва и другите комисии. Изграждане на доверието на 

студентите към Комисията по образованието. Привличане на доброволци от срещите, защото 

работата е много. Постигане на по-ефективна комуникация между ФСС и СС. Проверяване на 

анкети – вече имаме координатор на тази задача.  

Васил Силяновски: Всеки един председател ще представи какво ще направи през следващите 

3 месеца и ще се изготви електронен календар. Всеки ще прецени къде иска да се включи.  

Христо Бакалов: Срещите на Комисията ще бъдат в четвъртък.  



Стефан Радов: Да влезем в лекции на студентите и да се запознаем с техните проблеми и 

добри практики в техните факултети. Да обобщим информацията и комисиите да си 

разпределят работата по тези проблеми. Януари – срещи; февруари – обощаваме и след това 

правим график как ще се работи. 

Слави Боянов: Инициативата е много добра. Добрите практики трудно се забелязват. Може би 

ще трябва да се съберем. 

Димитър Стоянов – председател на Комисия по социални и битови въпроси: За декември 

Комисията трябва да се включи в избори за организиране на домови съвети. Ще се проведат 13-

14 декември, ще кача график. Призовавам тези, които са на общежитие, да се включат. Ще бъде 

доброволно. Имаме създадена електронна поща и който желае, може да се включи в комисията. 

Предлагам да бъде добавено като точка задължителният реквизит да са редовни студенти, а не 

прекъснали. Имахме първа среща на Комисията, на която представих идея за разрешаване на 

проблемите на Студентски град като цяло. Говорил съм с представители на СС на други 

университети. Хубаво е да пуснем анкети за хората със специални потребности, за да видим 

какви са техните проблеми. Предвиждам срещи минимум веднъж месечно. Направих 

предложение, което бе прието миналата година на ОС – на територията на Студентски град да 

има офис на СС. 

Васил Силяновски: Трябва да се реши дали СС ще финансира ремонтирането на нов офис. 

Това може да се направи и с доброволен труд. 

Калина Христова: Имам желание да се работи върху условията в Университета. Всеки да 

помисли от какво има нужда в неговата сграда. И за хора, които имат връзки с някакви 

строителни фирми поне за елементарна помощ. 

Георги Гълъбов – председател на Комисия по връзка с администрацията: Да се свържем с 

бившите членове през първия месец и да ни предадат техния опит. Основната ми идея е да се 

събираме по комисии и да представяме ежемесечни доклади пред Ректора за проблемите в 

Университета и след това да се срещаме с него и да обсъждаме решенията.  

Васил Силяновски: Най-важната задача на тази комисия е да направите стабилни връзки с 

всички ФСС. Да има комуникация между нас. Да се знае кои са Председателите, да се 

познаваме и да се знае кога са ОС. 

Георги Гълъбов: За по-добрите връзки с ФСС - да се срещнем с факултетите – там, където 

няма ФСС, да се организират такива. И да им се обясни какви са плюсовете да имат ФСС и с 

какво могат да бъдат полезни като са част от него. 

Христо Бакалов: Искам да отправя покана към всички председатели и членове на комисиите – 

между 14 – 18 декември да проведем тези срещи с ФСС. Да се запознаем с техните членове.  

Мина Кутева – председател Комисия по ВО: Да качим наши снимки на сайта на СС. За тези 3 

месеца ми се иска да развием профила на СС в социалните мрежи. Важно е всяка комисия да 

ми казва какви събития има. Имам идея - в близките 2 месеца председателят на СС и 

председателите на комисиите да представят отговори на анкети, за да се запознаем с тях.  

Диана Манолова – председател на Комисия по култура: В тази комисия има доброволци. 

Въвличане на учениците от 9-12 клас. Организиране на опознавателни турове в университета. 

Ще посетят лекции и можем да ги привлечем към различни дейности на СС. Смятаме да 



привлечем Ротари клубовете за финансиране. Денонощна библиотека – развиване на културна 

дейност. Читалня за 2-3 дни в седмицата (първоначално). Привличане на доброволци за 

библиотекари. Имаме идея „Професор за един ден“. Събитие за интегриране на чуждестанните 

студенти като представим тяхната култура. Български кино фестивал – имаме идея да 

използваме зала 272. Работа с НПО.Предложение от „Ейбъл“. Благотворителен концерт, който 

организира Комисията – 15 декември.  

Стефан Радов: Две предложения към Диана – СС да се формира като неформална група и да 

участва като партньорска организация в Еразъм проекти за обмен. Другото ми предложение е 

за „Ейбъл“ – напълно съм съгласен.   

Лилия Липчева – председател на Комисия по спорт: Моята програма е за 1 г. Основни цели: 

популяризиране дейността на СС; създаване на контакти с изявените спортисти; ефективна 

комуникация между Комисията и Департамента по спорт; популяризиране на масовия 

студентски спорт. График на заседанията – през 10 дни. Първо заседание – 7.12.  

Васил Силяновски:  Да се гласува за Комисия по международна дейност. 

Слави Боянов: Проведохме турнир по шах във ФМИ. Моето желание е да го популяризираме 

на университетско ниво, а не само на факултетно. И се надявам на подкрепа. 

Гласуване за конституиране на Комисия по международна дейност с временен председател 

Йордан: 

За: 31 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се.  

Йордан Донков – Комисия по международна дейност: Първоначално да се проведе среща с 

чуждестранните студенти. Изготвяне на стратегия. Седмица на Еразъм./Събитие за 

интернационална кухня.  

Диана Манолова: Предложение към Комисията по ВО: Всяка една комисия има нужда от 

пиар. Да отпусне по 1-2 души в другите комисии.  

Васил Силяновски: Всеки да се впише в една от комисиите. 

Другата седмица ще направя среща с председателите на комисиите и да изготвим календар.  

Точка 2 

Васил Силяновски: Следващи ОС и СИС: 

-ОС на 12.01 от 18 ч. В Зала 1. /ще бъдат поканени „Ейбъл“, за да се представят/ 

-Следващото ще е на 23.02 от 18 ч. в Зала 1.  

-СИС – 4.12 от 18ч. в Зала 2;  

-11.12;18.12; 7.01;14.01;26.02. До февруари всеки СИС ще разглежда проекти.  

Точка 3- ISIC 

Васил Силяновски:Моето предложение е хората, които работят в ISIC, да са от СС. 



Лилия Еленкова:  Апао /Асоциация за подпомагане на академичната общност/ се занимава с 

три неща – ISIC, Еразъм консорциум, Евродеск. ISIC е най-проблематичната дейност, защото е 

свързана с много хора. Процесът дава възможност за по-доброто позициониране на СС.   

Васил Силяновски: Всеки, който изяви желание, да вдигне ръка. Стаж при Симеон, които 

изявява желание – 3 седмици. Симеон ще предложи хора пред ОС. Това е доверие, което мога 

да му гласувам, защото ще избере адекватни и сериозни хора. Кой има желание? Всеки, който 

иска, да се запише. 

Точка 4 – Разни 

Васил Силяновски: Секретариат. Хората, които изявиха желание – Велина, Деница, Калина, 

Зорница, Радостин. Трябва да решим дали Секретариатът ще бъде платен или не.  

Лилия Липчева: Изпитателен срок – 3 месеца, в който да установим как върви работата на 

избраните хора и дали да им се плаща.   

Стефан Радов: Дали можем да поискаме от Ректора да имаме платен Секретариат, който да не 

бъде от СС.  

Васил Силяновски: Секретариатът пише докладите до Ректора, при одобрен проект се свързва 

с хората, които подават проектите, за да може съответните хора да получат парите си и след 

това пак се свързва с хората, за да могат да си ги вземат, пише протокол, имейли и въвежда 

вътрешната комуникация, свиква ОС. В този ред на мисли, ако се плаща на един човек, който 

да е свързан с администрация, да бъде студент и не съм сигурен колко само един човек може да 

се справи с всички тези неща. 

Стефан Радов: Така намаляваме нашия бюджет, с който можем да извършим друга дейност. 

Хубаво е, ако Секретариатът бъде платен, да се плаща от бюджета на СУ.  

Васил Силяновски: По 100 лв. на месец. Като им се плаюа само за месеците, в които работят – 

8 месеца по 100 лв. на петима души  - това са 4000 лв. 

Христо Бакалов: Да гласуваме предложението за пробен период. Аз съм повече за един, а не 

за три месеца. На следващото ОС да се обсъди дали да се плаща и колко.  

Васил Силяновски: Да бъдат отпуснати кредити на доброволците по свободноизбираеми 

дисциплини. Точната формулировка да се направи от Комисия по образование. 

Да гласуваме хората, които в момента изявяват желание: 

Велина, Калина, Зорница, Деница и Радостин 

За: 31 

Против: 0  

Въздържал се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Борис Рангелов е следващата тема. Днес прави 3-то отсъствие. Има двама 

такива – Борис Рангелов и още едно момче от СФ.  



31 души в залата.   

Стефан Радов: Той беше на стаж в ЕП през ноември.  

Лилия Липчева: Идеята е да го обсъдим като принцип, не конкретно за Борис. Проблемът е 

във важността на заседанията.  

Христо Бакалов: Това, което  гласуваме днес, да остане като принцип през следващите 2 г. за 

всички. 

Васил Силяновски: Според новия Правилник на СС, ако имаш 3 последователни отсъствия, 

отпадаш без гласуване.  

Георги Гълъбов: Това е доброволна дейност. Преди да кандидатстваш за СС, трябва да си 

сигурен, че ще можеш да идваш. 

Васил Силяновски: Аз направих 3 поредни отсъствия в миналия мандат на СС. Самолетни 

билети. Раминаване. Добре е да го оставим за следващия път.тата тук е доброволна  

Христо Бакалов: Искамда кажа,че ако толкова много им се работи да идват да работят, но да 

нямат право на глас. 

Васил Силяновски: Аз днес говорих с Борис.  

Христо Бакалов:  Предлагам да гласуваме и да решим какво ще правим. 

Васил Силяновски: Предлагам да го оставим за следващия път: 

За: всички 

Против: 0 

Въздържали се:0 

Приема се! 

Васил Силяновски: Отправена ми бе критика, че няма надзорна комисия. Оказа се, че е имало 

надзорна комисия, но тя не си е подала оставката. Дълбоко неефективна е тази комисия. 

Въпреки това, за да не нарушаваме правилата мисля, че можем да изберем надзорна комисия. 

Изявили желание:За сега само Симеон Георгиев. 

Васил Силяновски: Като заключение искам да кажа, че се надявам оттук насетне да работим 

като екип, да няма напрежение. Хайде, да се опитаме да работим заедно и кой знае може да 

излезе и нещо добро. Закривам заседанието! 

Край на заседанието: 22:51ч. 

                                                                                             Председател: ……........................ 

                                                                                                                /Васил Силяновски/ 

 

 

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

                                                                                                                /Велина Костадинова/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


