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Студентски съвет 

Протокол № 3 

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

От 07.03.2016г. 

Присъствали: Мария Шидерска-ФзФ, Лилия Липчева-ФЖМК, Слави Боянов-ФМИ, Калина 

Христова-ЮФ, Стефан Радов-ФФ, Ава Джамадан-БФ, Кристиян Иванов-ФП, Георг, Виктор Асенов-

ФНПП, Васил Силяновски (председател)-ЮФ 

Обявен начален час: 19:30 часа 
Начало: 19:30 часа 
Край: 12:35 часа 

Присъствали: 10 
Има нужен кворум за начало на събранието. 

Дневен ред 

1) Разглеждане на проектобюджет 
2) Разглеждане на проекти 
3) Разни. 

 

Точка 1 от дневния ред 

Васил Силяновски: Така, първо – Дневният ред. Точка първа. По отношение на проектобюджета, 
аз съм заложил, че най-вероятно ще ни бъдат отпуснати 180 хил. лв., които се равняват на 1% от 
студентските такси. Дали ще са малко повече или по-малко, не знам, защото не сме сигурни колко 
студенти ще се запишат. Общо взето логиката на бюджета е следната – първо съм написал 
разходите,  които вече сме одобрили до този момент. В неделя се събрахме аз, Лили и Мария и 
направихме схема как точно да представя бюджета и как точно виждаме нещата като 
разпределение във времето и според перата и на база на това изготвихме един числа. Искам да 
внимавате и ако имате забележки да ги казвате, защото след това ще го утвърдим това нещо. И 
това ще стане вече официалния ни проектобюджет, който ще изхожда от политиката ни за 
финансиране на проекти. На ОС както знаете, решихме, че ще отделим 30% от бюджета за ФСС. 
Годишния бюджет за ФСС става 0,3 х 180 хил. =  54 хил. лв. Решихме да ги разделим на два 
програмни  периода – март-юли, юли-декември. 54 хил. за ФСС,  20 хил. за този един програмен 
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период. Осем ФСС съществуват и са поискали от нас финансиране на проекти, други осем не 
съществуват или като МФ дойдоха и заявиха, че не се нуждаят от средства. За това ние сме 
разпределили  за програмния период март-юли бюджета между тези 8 факултета, които дойдоха 
при нас да си представят проектите. 
 
Виктор Асенов: Може ли да ги кажеш кои са тези факултети, пише ли ги? 
 
Слави Боянов: Факултетите – ФМИ, ФНПП, ФФ, ФЖМК, ИС, ФСлФ, ЮФ, ФХФ. 

Васил Силяновски: Начинът, по който решихме да разпределим бюджета – 50% от сумата да бъде 
на база броя на студентите и 50% на равна квота. Взехме данните, които сме взели при изборите 
за СС. Следователно 

 ЮФ – 2584 студенти – пропорционална квота 2 900,47 лв. и според равната квота 1687,50 
лв. 

Васил Силяновски: Както виждате според големината на факултета пропорционалната квота 
намалява и на всички ще ви бъде тази таблица, за да видите как изглежда математически. И така – 
13,500 хил. разпределяме пропорционална квота и 13,500 хил. по равната квота, което общо дава 
27 хил. до юли месец, по съответните факултети.  

 ЮФ - 4 587 лв. 

 ФМИ – 4 216 лв. 

 ФФ – 4 403 лв. 

 ФНПП – 3  469 лв 

 ИФ – 3 018 лв. 

 ФЖМК – 2 500 лв. 

 ФСлФ – 2 400 лв. 

 ФХФ – 2 200 лв. 

Слави Боянов: По принцип, ако бях дошъл вчера щях да предложа нещо подобно. Мислех, че по 
по-малко пари ще се паднат на факултет. След като 8 факултета не са изявили желание или нямат 
ФСС, на останалите остава по-голяма квота. Това са пари, които хората могат да смятат, че са 
техни, ако имат добри инициативи и дори и да си ги изхарчат, но имат добра инициатива ние няма 
да я спрем. 

Васил Силяновски: Да, останалите ще минават през нас. 

Ава Джамадан: Искам да попитам, новосъздадените сега ФСС-ти в останалите факултети те до 
юли без пари ли са? 

Васил Силяновски: Да, така е, това е логиката. И сега ще се аргументирам и ще обясня защо. Сега 
сме март месец, ФСС ще заработят през април, после идва сесията. Те така и така ще могат да 
кандидатстват за втория програмен период и да имат пари наравно с останалите. Просто другите 
вече имат инициативи и оттам изходихме че няма как да знаем кой ФСС кога ще се създадем. Но 
ако имат готов проект и дойдат при нас и инициативата е добра, ще мине. Разликата, която 
виждам аз е между това, което ние им даваме и това, което ние харчим. Защото ние ще 
прецизираме много разходите от нашата партида, а за тяхната партида ще им дадем известна 
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свобода, сиреч дори да не одобряваме много дадения разход е хубаво да ги подкрепяме, защото 
така ще им създадем чувство за самоуправление. А с чувство за самоуправление ще дойде и 
отговорността да вършат работа. Продължаваме нататък. Одобрени разходи до момента – 120 250 
лв., така че браво на нас. Ще ги казвам един по един – офис в Студентски град – 15 хил., 
докторантска стая 10 хил. лв., офис в Ректорат – 50 хил.лв., обзавеждането искат да минат през 
нас, но аз ще се боря да не се случва, така че тези 10 хил. лв. може да са ни буфер, но съм ги 
заложил, защото вероятността да ги дадем е голяма. 

Виктор Асенов: Защо трябва да има обзавеждане? 

Васил Силяновски: Защото офис без бюра и други материали, не може. 

Виктор Асенов: Ами тези в стария офис? 

Васил Силяновски: Този офис ще остане. За КН твърдата сума за заплати – 11 250 лв. В други се 
включително командировки и всякакви списания и други неща – 20 хил. лв. Обща сума на вече 
разпределените средства както казах е 120 хил. лв. Това означава, че на нас ни остават 59 750 лв. 
за разпределение до края на годината. Може да си представите колко малко пари са това, в 
сравнение с тези, които раздаваме. За капиталови разходи отделно съм го извел и поп принцип не 
трябва да са по наше перо.  

Виктор Асенов: В общата партида имаме около един милион лева. Може да се изискват от там 
тези пари (капиталовите разходи).  

Васил Силяновски: Да обясня. 500 хил. лв. са за капиталови разходи, но СУ има 168 имота. 
Разбирате ли колко малко пари се падат? За Ректората се падат 2000 лв за всякакви ремонти 

Слави Боянов: Проблемът е, че за всички университета се падат равни бюджети за капиталови 
разходи, независимо от боря на имотите.  

Васил Силяновски: 85% от бюджета – отиват за заплати на преподаватели, 15% за всичко 
останало. 

Виктор Асенов: Някой беше казал, че са останали пари. Какво е станало с тях тогава? 

Васил Силяновски: Имаме минали години излишък 120 хил. Този излишък не се дава наведнъж. 
Затова съм заложил малко повече пари като бюджет. Тъй като няма да ни го дадат, аз слагам от 
излишъка увеличавам до 180 хил. 

Виктор Асенов: А излишъка не може ли да се изтеглят парите а капиталовите разходи. Ако това 
може да се уговори. 

Васил Силяновски: Да и пак 167 515 стават 180 500 лв. Заложил съм повече пари, а ще имаме по-
малко студентите тази година. Зависи от ОУБ. Последното нещо - тези разходи са на база един 
файл, който е с разходите за миналата година, които са били даден. Когато ги съберем общо – 
86 460 лв. Ако ние преценим оттук насетне разходите ни ще бъдат финансирани по начина, по 
които до момента, това означава да ги умножим по един коефициент каква сума представлява от 
общия сбор. И остават 59 750 лв остатъчни пари и се получават следните суми, ако следваме 
логиката от миналата година. Това означава, че разполагаме с 70% от бюджета за тези неща и е 
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повече от миналата година. В момента, до края на годината 59 750 лв. Искам да спомена, че с 
Мария и Лили обсъждахме варианти да увеличим нашата партида – единия вариант – да намалим 
парите на ФСС, ако ги разпределим на 16 факултета и парите ще паднат двойно, а останалите ще 
влязат при нас, вариант 2 – на ОС да махнем докторантската стая и офисите. Вариант 3 – да останат 
така заложените нещата и да се съобразяваме с параметрите, с които разполагаме в момента. 

Виктор Асенов: Ако махнем капиталовите разходи какво става? Кой ще ги поеме? 

Васил Силяновски: Няма кой да ги поеме.  

Слави Боянов: За докторантската стая – смисъла е тези науки да имат място, където да обменят 
идеи за общите си интереси в различни области, да показват с какви неща се занимават и в каква 
сфера работят. Идеята е някакъв вид сплотяващо място. Възникнало е след като ФзФ кандидатства 
по програма за развитие. Тогава започват ежеседмично събитие – докторантски чай – 
докторантите се събират и обсъждат това нещо. От програмата имат голяма част от оборудване, 
но им трябва капиталов разход за зала, в която да го правят. 

Лилия Липчева: Ако правилно се сещам ние гласуваме първата стъпка – 10 хил. лв. 

Слави Боянов: И втора стъпка – 7 500 лв. капиталовия разход няма как да се случи преди юни 
месец. Стаята няма как да е завършена. И решихме, че е разумно да се остави за следващия 
бюджет. 

Лилия Липчева: Значи над тези 10 хил. ще има около 7 отгоре. 

Васил Силяновски: Ако СИС реши да премахне капиталовите разходи, може да го предложи на 
ОС. Аз съм раздвоен. Причината е, че вече е договорено със СУ да поемат 45 хил., а ние 15 хил., за 
да ни дадат един офис, където да има КН, за плащане, СС и ПСБО. На миналия ОС решихме да ги 
дадем.  

Стефан Радов: КН в рамките на този офис – каква е идеята – там да се помести цялата комисия 
или? 

Васил Силяновски: До колкото знам идеята е да им е титулярния офис, а само по време на 
кампания да се изместват в другия. 

Стефан Радов: Офисът, който е в момента е достатъчен. 

Ава Джамадан: Предлагам да помислим дали си заслужават тези пари, защото парите никак не са 
малко. 

Лилия Липчева: Нещо, което аз смятам, че си заслужава е присъствието на СС там. КН наистина 
няма смисъл да се мести. Но така или иначе СС си остава, аз лично си спомням, че гласувах ЗА, 
защото СС ще има представител там. И ще улесним много от студентите, които не учат в Ректората 
и им е неудобно да дойдат тук, а живеят там. Аз затова смятам, че си заслужава и честно казано, 
тъй като ми се наложи да се занимавам с един пректорайон, тези 15 хил. Така или иначе са много 
малко. 
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Калина Христова: Аз съм против намаляването на капиталовите разходи. Михаил обясни много 
неща тогава за офиса – ще се поместят там много неща. И съответно другата ми идея – така или 
иначе, които одобряваме са за индивидуални проекти и командировки. А не смятам , че това е 
идеята на СС.  

Виктор Асенов: Първо имам едно предложение, че ако ще трябва да настаняваме КН- няма 
смисъл. КН трябва да отпадне за там. Безсмислено е да се мести единия офис в другия.  Такъв 
случай аз мисля, ако може другия офис може да бъде използвано едно бюро за СС. Така доста от 
нещата ще отпаднат 

Слави Боянов: Първо, не става така. Не си мисли, че в момента, в който направиш нещо, всички 
ще започнат да го използват. За другото – не си мисли, че няма да е достатъчно натоварена КН, ще 
бъде. Друг е въпросът дали можем да направим обратното – в КН да намерим място за 
представител на СС и ПСБО и не знам в какво състояние е. Не съм запознат. Става въпрос – ние ще 
отделим 15 хил. а СУ 45 хил. (ПСБО) 

Стефан Радов: Може ли първо да разясня – КН не приема такива плащания. Има каси в Студентски 
град и нямат нищо общо с КН. Имат общо – когато настаняваме, но нямат нищо общо с работата. 
Те имат обособено място. Офиса на КН е място за 4-ма. Отзад има за още 2-ма по 
административната част. В самия офис, може поне 30 човека да се поберат. ПСБО се намира 
отново близо, в другата посока, където има също обособени офиси. От тази гледна точка – 
изграждането на това нещо, освен ако е за техническа поправка, реално ако направим офис, 
просто ще съберем диаметъра, в които се намират тези неща. Относно представители на СС – да 
се запознаят студентите къде има представители. Тези 4-ри седящи места са за настаняване през 
цялото време, защото КН работи всеки ден по един човек. Има 6 места и може преспокойно поне 
3-ма да бъдем от СС както се казва. При положение, че има много други неща, които да 
финансираме, защото парите са доста. Цялата сума за капиталови разходи не бива да бъдат 
покрити от СС. Това са все пак парите на студентите. И университета ги ползва за разходи не по 
предназначение. И трябва твърдо да застанем срещу това, защото плащаме за това, което не 
трябва да плащаме. 

Ава Джамадан: Само да вметна – именно заради това, което изложи Стефан, може да имаме 
човек от СС там, без да се прави отделно помещение.  

Калина Христова: Също нещо, което ми беше харесало – софтуерът ще бъде подменен изцяло. 

Слави Боянов: Парите, които са за капиталови разходи са за реномирането, за нов дизайн, а 
останалата част от парите са за софтуер, но това така или иначе ще бъде направено с или без 
проекта. 

Васил Силяновски: Софтуерът – ще бъде написан нов за нова система за настаняване. Тази 
система струва около 40 хил. лв. Отделно ПСБУ ще даде 45 хил.лв. за това да обедини касите на 
ПСБУ, КН, СС. А от нас искат 15 хил. лв. Това общо са 100 хил.лв. Сиреч целия проект, защото 
сървърите на новата система ще бъдат в това помещение. Сървърите, които ще поддържат ПСБО. 

Калина Христова: Процедурно предложение – това да не го обсъждаме изобщо сега. Имаме да 
разглеждаме проекти. 

Ава Джамадан: Може да се разглежда и на ОС. 
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Васил Силяновски: Ако приемем е че единственото предложение до момента е офиса в 
Студентски град да бъде преразгледан. Има ли други предложение по бюджета? 

Симеон Цветков: Първо – част капиталовите разходи може да се вложи за СС, докторантската стая 
– 10 хил.лв .да се преместят от едната в другата година. За командировките – трябва да се орежат. 
Доста голяма част от тези командировки, могат да се приемат то факултетите. Има и фонд научни 
изследвания за тези неща. Има и пари, които се предвиждат за докторанти. Но факултетите все 
нямат пари. Да се търси възможност да се увеличи процента за СС. 

Васил Силяновски: Твоето предложение – да заложим тук повече пари, не 180 хил.лв., а да кажем 
200 хил.лв. 

Симеон Цветков: Да, с обосновката, че ние правим капиталови разходи, пращаме на 
командировки докторанти и да наблегнем на това, защото те излъчват научна дейност полезна за 
университета. 

Васил Силяновски: Това е добра мисъл, но аз не съм съгласен с теб. 

Слави Боянов: Симеоне, казваш, че има някакви пари за докторанти от фонд научни изследвания. 
Колко е общата сума на цялото това нещо? Защото според мен не е повече от 12 хил.лв., което е 
сума за около 6 души. 

Лилия Липчева: Моето предложение е да преразгледаме бюджетите на ФСС-ти. Прекалено много 
пари за организация, която до сега се е движела с бюджет 0 лв. 

Калина Христова: Казва им се, че тези пари ги имат, но не им  се дават, пак идват за пари. Тоест 
ако останат от тези пари? 

Лилия Липчева: Да но има голяма вероятност да не останат, защото ако ми кажеш 2 500 лв., аз ще 
изпълня 2 500 лв., ако ми кажеш 3 500 лв. Моето предложение – твърдата база, която остава на 
ФСС да бъде по-малка. Ние сме разпределили 27 хил.лв., от които 13 500 лв. са разпределени на 
твърда база, 13 500 лв. са разпределени на база колко са обучаващите се студенти във факултета. 
Моето предложение е просто тази квота, която разпределяме като равна, да бъде по-малка.  

Стефан Радов: Идеята е да се намалят, не 50% , а30% например. 

Слави Боянов: Според мен е по-разумно да намалим пропорционалната. Или ако ги намаляваме, 
да намаляваме и двете. 

Васил Силяновски: По отношение на това, което се каза за капиталовите разходи за офиса – аз 
съм склонен да кажа, че идеята за помещението във ФЖМК, на което му трябва ремонт и да стане 
наше, за да използваме за каквото решим. Там трябват 50 хил.лв. и съответно това отпадна като 
капиталов разход. Втори капиталов разход – Димитър Стоянов предложи една стая в Студентски 
град да стане на СС. Първоначално беше за 10 хил.лв., а после се оказа че трябват 30-40 хил.лв. и 
това отпадна, след като чухме сумата. Четвъртото нещо беше да се направи т.нар. офис в СГ, това 
също отпадна. Имаме решение на ОС, имаме задействан проект, ПСБО са започнали, ние сме 
почнали да пускаме доклади. И ако искаме да го спре трябва да имаме много силна 
аргументация. По отношение на ФСС – ние им даваме фиктивни бюджети, това означава, че те 
дойдат с прекрасни инициативи за тези пари, това е добре. Затова да им да намалим на тях се 
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получава – да наливаш от пусто в празно. Ние в момента разчитаме, че ние ще разпределим по-
добре парите, но ние не можем да сме сигурни за това. Така че предложението на Симеон е 
добро, да поскаме повече пари от СУ. Това е разумно предложение. Аз имам също предложение, 
но обратното – всички студенти, които пътуват командировка някъде, те да бъдат финансиране от 
научно изследователския отдел на СУ или факултетите. А ние да финансираме някакви обучения, 
които наистина си заслужават. Друго – по отношение на капиталовите разходи, театър и др. те 
просто да бъдат оставени да имат по-големи бюджети, да не минават през нас. А сега предлага да 
изслушаме колегите, но вземете предвид реалностите с какъв бюджет разполагаме – 59 хил.лв. до 
края на годината. 

Точка 2 от дневния ред – разглеждане на проекти 

Проект на ФНПП за есе 

Десислава Петкова: Това е моята колежка Татяна Маринова от ФНПП. Бихме искали да 
представим нашия проект Той се състои от 2 конкурса за есе – цел – Да се събудят студентите да 
мислят и  да представят идеите и вижданията си по зададените теми. Задачи - поставяне на 
плакати, информация в социалните мрежи. Целева група – всички студенти на ФНПП.  
График:  

 14.03.2016- Старт на кампания за първия конкурс за есе 

 31.03.2016- Края на предаване на есетата 

 11.04.2016- Съобщаване на победителите 

 02.05.2016- Старт на кампания за второ есе 

 16.05.2016- Края на предаване на есета 

 23.05.2016- Съобщаване на победителите 

Необходими ресурси - плакати, награди: електронен четец 2бр, ваучери за книги 4бр. Финансово 
описание на проекта: 

 2бр ваучери за книги на стойност- 60лв,  

 2бр. ваучери за книги на стойност 30лв,  

 2бр. Електрони четци - http://www.technomarket.bg/chetec-za--knigi/amazon-kindle-wifi-6-
4gb-new-09140695 - количеството е изчерпано. Ново откритие – 159,59 лв. 

Ние не сме наясно с кои фирми имат сключени договори и не знаем откъде другаде можем да 
набавим четец. Затова ви молим за помощ. Това е за първа награда, защото тези, които пишат 
имат желание и да четат. 

Васил Силяновски: Моето предложение е да вземете пари от делегирания бюджет на ФСС. 

Симеон Цветков: Какви са темите? 

Виктор Асенов: Ако бях декан какво бих променил във ФНПП. Това е първата тема. 

Слави Боянов: Мили дами, ние няма да можем да ви разпечатаме плакатите до дата – 
14.03.2016г. 

http://www.technomarket.bg/chetec-za--knigi/amazon-kindle-wifi-6-4gb-new-09140695
http://www.technomarket.bg/chetec-za--knigi/amazon-kindle-wifi-6-4gb-new-09140695
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Симеон Цветков: Ако искате оформете хубаво конкурса за есе и го направете по късно, април, 
май. За наградите – най-вероятно ваучери вече няма. Ако има ваучери за четци, книги се обърнете 
към издателства. 

Слави Боянов: Моля ви, като пращате проекти – един ако го пише, друг да го преглежда. И е 
много постно написано. Васил казва, че ще се вместим в сроковете за плакати. И ваучерите – 
можете да се обърнете към издателствата. Колко най-много може да е бюджета за награден 
фонд. 

Васил Силяновски: 300лв. Ако е материал може и повече. 

Лили Липчева: Правила съм 3 идентични конкурса с този. Моето предложение – цялостно да 
редуцирате конкурсите си до един, ако е успешен, да има и втори. По повод ваучерите – можете 
да се обърнете към управителя на Book trading – той на драги сърце ще ви даде, може би не на 
стойност 50 лв, но на мен ми е давал на стойност 30лв. Следващото – киндел е най-благоприятен, 
обаче е най-скъп. Аз купувах четец в рамките на 100 лв. спрямо ОП – оказа се хубав, момичето си 
го ползва до ден днешен, така че ви го препоръчвам. Нека темата да е свързана с вашата 
специалност. 

Калина Христова: Вие как ще стимулирате хората да участват? Някакъв по-атрактивен начин. И как 
ще ни убедите нас, тъй като имате заложен и втори конкурс. 

Десислава Петкова: Ние се опитваме да привлечем вниманието към нас самите, въпреки че сме 
от няколко месеца формирано ФСС.Искаме хора, които наистина ги е грижа и искат да работят и 
ако успеем да се сплотим в близкия месец и да бъде рекламата по по-разчупен начин и да го 
сведем до 1 конкурс. 

Калина Христова: Защо темата не е свързана с ФСС? 

Васил Силяновски: Ако имате предложения, колеги, свържете се с тях и им ги предложете. Има 
процедурно предложение да се гласува за първия конкурс. От Лили – да се гласуват отделно. 

Слави Боянов: Нека гласуваме едно есе. 

Васил Силяновски: Ще се справите ли в сроковете? 

Десислава Петкова: По моя преценка не. 

Слави Боянов: Предложението ни е да има едно. 

Васил Силяновски: За едно есе. Един четец и ваучери за книги.  

 Награда – четец по ЗОБ  

За: 9 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

 Ваучер за книги  

За: 8 
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Против: 0 

Въздържал се: 1 

Приема се. 

20:57 часа - Актуализиране на списъчния състав; Присъстват – 8; Решения се взимат с 5 

гласа „ДА“ 

Проект „Левчето“ 

Илия Ласин: Голяма част от графика вече е изпълнена. Това, което предстои са информационни 

бюра и организирането на самото събитие с финална дата 19 март 2016 година. Вече имаме 

участници. Имаме запитване към СУ за организиране на информационни бюра.  

Лилия Липчева: Каква е целта на информационните бюра? 

Илия Ласин: Да е акцентира върху събитието и възможността за участие. 

Лилия Липчева: Какво решихте по отношение на нашето предложение – нашите студенти да 

получават въпросното левче, а чуждестранните да го плащат? 

Илия Ласин: Това предложение беше обмислено. Това, до което достигнахме е дали желаете 

въпросните левчета една част да бъдат поети от бюджета, които представим пред вас, а 

останалите да се поемат от нашия спонсор.  

Калина Христова: Не е ясно колко ще се печели. 

Лилия Липчева: За графика? 

Илия Ласин: Има информационни бюра – бюро, с хора, които обясняват.  

Лилия Липчева: Имате ли разрешение от деканите да използвате фоайетата? 

Илия Ласин: Да. 

Слави Боянов: А как върви софтуерът? 

Илия Ласин: Преди нямаше как да продължим с него. Ние поправихме софтуерния проект. 

Слави Боянов: Силно ви препоръчвам още на 20. 03 да мислите за нов софтуерен продукт. А 

наградният фонд няма да бъде 1000 лв. 

Илия Ласин: Самия награден фонд – партньорите също ще подкрепят за това. 

Калина Христова: А предни години нали е имало спонсори за целия награден фонд? 

Илия Ласин: Чакаме конкретен отговор.  

Слави Боянов: Брънч и дринкс в българския език няма. Кафе пауза се казва – това е забележката. 



10 
 

Васил Силяновски: Сертификатите и подносите – няма как. Университета работи с фирми по ЗОБ. 

Няма как да стане. Чашите и торбите за боклук – няма как да стане отново. Хранителни стоки – 

какво означава това? 

Илия Ласин: Коктейл вечерта.  

Васил Силяновски: Копирни услуги – 22 лв. Това можем да го направим в офиса. Минерална вода 

– няма как да стане. Капитал за успешни участници – какво означава? 

Илия Ласин: Идеята на самото събитие – всеки човек, които получи лев = 10 000 хил. Този един 

лев може да се намали до 0,20 лв. или да се увеличи до най-много 2 лв. Общо може да се 

достигне – 600 лв., изчислено.  

Лилия Липчева: Пуснали ли сте форма за регистрация и колко участници вече има? 

Илия Ласин: Да. Вече има 50 регистрирани. 

Лилия Липчева: Финансиране на проекта, всичко, което е възможно, ако ни организират 

тиймбилдинга.  

Васил Силяновски: Да гласуваме предложението. Разколебани сме, не сме сигурни, защото не сме 

финансирали досега такъв вид дейност. Но смятам, че след като ние направим нещо полезно за 

вас може и вие да направите нещо за нас. Който е за това споразумение – левчето срещу 

тиймбилдинга, да гласуват. 

-предложения за споразумение за проект „Левчето“ 

За: 6 

Против: 1 

Въздържал се: 2 

Приема се. 

Слави Боянов: Никога не казвай – единствено по рода си събитие, когато представяш нещо пред 

някого. Обясни защо е уникално. Това е.  

 Награден фонд – 450 лв 

За: 5 

Против: 2 

Въздържал се: 1 

Приема се. 

 Плакати –  24 лв 

За: 8 

Против: 0 

Въздържал се: 0 

Приема се. 
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 Капитал за успешни участници – 600 лв 

За: 1 

Против: 3 

Въздържали се: 4 

Не се приема. 

 Баджове – 350 броя + комплект с връзки  

За: 4 

Против: 0 

Въздържали се: 4 

Не се приема. 

 Копирни услуги 

За: 8 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

 Сертификат – 3 броя – на университетската печатница 

За: 6 

Против: 0 

Въздържали се: 2 

Приема се. 

 

Проект на ФНПП –  конкурс за снимка 

Цели – Студентите да покажат своите запомнящи се моменти от ФНПП. Задачи – поставяне на 

плакати, разпространение на информация в социалните мрежи. Целева група – всички студенти на 

ФНПП.  

График: 

 04.04.2016- Поставяне на плакати 

 18.04.2016- Края за пращане на снимки 

 25.04.2016- Обявяване на победителите 

Необходими ресурси - плакати, дигитална рамка за снимки, 64GB флашка с памет,32GB флашка с 

памет. Финансово описание на проекта - Дигитална рамка за снимки-           

http://www.technopolis.bg/bg/Digital-photo-frames/Photo-frame-PHILIPS-SPF-1208-10/p/393510 

65GB флашка с памет-  HTTP://WWW.TECHNOPOLIS.BG/BG/USB-MEMORY-STICKS/USB-MEMORY-

STICK-GOODRAM-64GB-TWISTER-3-0/P/525022 

32GB флашка с памет- http://www.technopolis.bg/bg/USB-memory-sticks/USB-memory-stick-HP-

32GB-V165W-USB/p/569774 

Симеон Цветков: Имам процедурно предложение, проектът да бъде разгледан друг път. 

http://www.technopolis.bg/BG/USB-MEMORY-STICKS/USB-MEMORY-STICK-GOODRAM-64GB-TWISTER-3-0/P/525022
http://www.technopolis.bg/BG/USB-MEMORY-STICKS/USB-MEMORY-STICK-GOODRAM-64GB-TWISTER-3-0/P/525022
http://www.technopolis.bg/bg/USB-memory-sticks/USB-memory-stick-HP-32GB-V165W-USB/p/569774
http://www.technopolis.bg/bg/USB-memory-sticks/USB-memory-stick-HP-32GB-V165W-USB/p/569774
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Васил Силяновски: Да гласуваме. Коментари? 

Лилия Липчева: Проектът да се гласува, но да преразгледаме наградния фонд.  

Васил Силяновски: Ако някой има какво още да каже по това да се преразгледа, да каже. Моето 

мнение е да се разгледа сега. Което е за да гласува сега – за другия път. 

 Гласуване проектът да бъде разглеждан друг път 

За: 3 

Против: 3 

Въздържали се: 2 

Не се приема. 

Васил Силяновски: Добре. Разглеждаме го сега. По същество.  

 Плакати 

За: 6 

Против: 1 

Въздържали се: 1 

Приема се. 

Лилия Липчева: Аз имам предложение наградата да е една – рамка за снимка. 

Васил Силяновски: Аз имам предложение 2-3 флашки да ги раздадете от нас. Гласуваме. 

 Рамка за снимки + 2-3 флашки 

За: 6 

Против: 0 

Въздържали се: 2 

Приема се.  

Проект на театър „Алма Алтер“ 

Описание: По случай Международния ден на театъра, Театър-лаборатория “Aлма Aлтер” за 

единадесета поредна година организира 24 часов нонстоп театрален маратон. Събитието ще 

започне на 09 април 2016 в 10:00 часа, в Театралното студио на “Aлма Aлтер” и ще завърши в 

10:00 часа на 10 април 2016. В събитието ще участват 100 души (общо актьори и публика). По 

време на маратона ще се изиграят голям брой представления, ще се проведат множество 

интеракции и случвания с участниците. Ще бъде създадено изцяло ново представление (текст, 

драматургия, хореография, изпълнение), започвайки от нулата, в което ще се включат всички 

участници. Участниците няма да могат да напускат пространството в рамките на тези 24 часа. Ще 

бъдат осигурени храна и напитки. 

Цели: Социален експеримент. В съвременната действителност, когато технологиите, интернет и 

все по-забързаното ежедневие дефрагментират обществото на малки групи от по двама, трима 
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човека, истинско предизвикателство е да се опитаме да създадем общ културен продукт в 

рамките на група от 100 човека, в който технологиите да бъдат оставени на заден план. Авторство, 

Оригиналност, Новаторство - участниците в събитието ще имат възможност да бъдат част от 

репетиционния процес, от случванията на всеки отделен спектакъл, ще им бъдат възлагани  

задачи, свързани с търсеният на драматургични решения и интерпретация на текстове. Основен 

момент в тези търсения са дискусиите, които ще се провеждат след всеки спектакъл. Този 

театрален проект ще даде на човека-зрител възможността да споделят едно случване и една 

различна трактовка на класическия текст. На базата на опита, който имаме от подобни събития 

(Студентските бракове на 8 декември, 24 часа нонстоп театрален маратон), очакваме това да бъде 

най-голямото и атрактивно събитие, отбелязващо Международния ден на театъра в Столицата, 

със силен обществен отзвук. Очакваме широко медийно покритие на събитието. 

Задачи: Изготвяне на драматургичен материал, с който могат да боравят и да интерпретират на 

сцената 100 различни човека със различни социални характеристики и качества. Изготвяне на 

програма на маратона, която включва не само представления и създаването на общ културен 

продукт, но и различни случвания, закачки, интеракции, които да държат интереса и активността 

на участниците. Изготвяне на рекламни материали за събитието, с оглед на неговата 

алтернативност. Рекламна кампания, която да популяризира събитието в градска среда, за да има 

необходимия медиен отзвук и по този начин социалният експеримент и новият културен продукт 

да достигне до максимален брой хора. Записване и подбор на участници с оглед избягването на 

критични ситуации по време на маратона, както и даването на едно по-пълно и разнообразно 

поле от автори. Осигуряване на храна и напитки за участниците.  

Целева група: 100 души, студенти от СУ. Косвено засегнати са всички студенти на Софийски 

университет, които имат достъп до театралния ресурс на "Алма Алтер" и които могат да станат 

част от случванията в ежедневните ни представления. Косвено засегнати са потребителите на 

културен продукт в столицата. 

График:  

 17 -23 февруари - изготвяне на програма за Маратона и на драматургичен тест за работа  

 24 февруари - 2 март - изготвяне на рекламните материали  

 3 - 23 март - рекламна кампания, записване и подбор на кандидатите  

 17-23 март - уточняване на менюто за хранене по време на маратона (има ли 

вегетарианци, хора с алергии и тн.) 

 17 февруари - 05 април - репетиции на представленията, включени в програмата за 

Маратона 

 09 – 10  април ПРОВЕЖДАНЕ НА 24 ЧАСОВ ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН 

Финансово описание на проекта: 1.Храна и напитки за 100 човека 

 Салата обяд 0,80*100 бр.- 80лв 

 Салата вечеря 1.70*100 бр.-70лв 

 Вечеря вегетарианци основно-75лв 
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 Вечеря основно - 3.50*70 бр. – 245 лв 

 Обяд основно - 2.20*100 бр. – 220 лв 

 Закуска - 1*100 бр. – 100 лв 

 Десерт обяд - 1.80*100 бр. – 180 лв 

 Хляб - 0,25*200 бр. – 50 лв 

 Минерална вода - 1*200 бр. – 200 лв           

*Изготвена оферта от ресторант „Алма Матер“, поделение „Социално-битово обслужване“ 

Субтотал: 1 320 лв. 

2.Рекламни материали 

•Изработка на плакати 50 броя  = 98 лв. без ДДС 

•Изработка на брошури А4, сгъващи се на А5 500 бр. = 378 лв. Без ДДС 

Субтотал: 571,2 лв. С ДДС 

*Изготвена оферта от Серпентина 

ОБЩО: 1891,2 лв. 

Васил Силяновски: Предложение – да ни покажете вашия бюджет и дефицита му и ние в началото 

да си предложим един пари и да ги гласуваме дали те да отиват за театъра.  

 Брошура А5, освен ако цената не е намалена максимално –  Гласуване 1891,2 лв. 

За: 7 

Против: 1 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Пет минути почивка.  

Проект „Турнири за всеки“  За преразглеждане! 

Точка 3 от дневния ред – Разни 

Лилия Липчева: Трябва да излезем със стабилно становище пред ОС. 

Виктор Асенов: Защо не са 3 места? 

Слави Боянов: Не можем да обявим 2 места. 

Васил Силяновски: В предишния съвет. Хората, които бяха в КН, бяха и в комисия по стипендии, 

бяха и най-активните членове на съвета. И никой нямаше нищо против. Сега – не чак толкова 

активните  са членове на тези комисии. Говорим за реалната аргументация.  

Слави Боянов: Миналата година хората са били избрани с малцинство. Съвсем нормално е да го 

предложим на всички редовни студенти. Хората, които досега са били там е нормално да имат 
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предимство – по запознати са. Ако хората, които водят конкурса са достатъчно обективни, ше 

изберат хора, които знаят какво вършат.  

Васил Силяновски: Обявяваме места за Комисия по стипендии и обявяваме някакви правила.  

Стефан Радов: Предлагам на ОС да предложим 5 места. 

Слави Боянов: Общо 8 места. Първите 5 най-добре представилите се и други 3, които им помагат. 

Ава Джамадан: Може ли да минем без това кой може и не може да се кандидатира. Предлагам 

да не го подчертаваме. Предлагам, ако сте съгласни да гласуваме. Имаме ли право тук да изберем 

Комисията, която ще избира Комисия по стипендии? 

Васил Силяновски: Ние тук можем да ги посочим и на ОС да ги предложим за одобрение.  

Ава Джамадан: Идеята ми е да обявим 8 места и да обявим хора, които да предложим на ОС. 

22:20 часа - актуализиране на списъчния състав; Присъстват: 7; Решения се взимат с 4 гласа „ДА“ 

Васил Силяновски: Има ОС след два дни и да се издигнат кандидатурите. Днес решаваме, че ще 

има конкурс, който ще се проведе на 15 март – тест и интервюта. Нека гласуваме. 

Лилия Липчева: Обявява се конкурс за Комисия по стипендии – 5+3, общо 8 места. Могат да се 

кандидатират всички студенти, редовна форма на обучение. На момента да се издигнат 

предложения за комисия по избор. 15 март, 09:00 часа, зала 1. 

За: 6 

Против: 1 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Утре излизаме с обявяването на конкурс със свободни места на Комисия по 

стипендии.  Прави се имейл. Да се напише текст, да се качи на сайта, да се дават три имена или да 

има прикрепено заявление. Гласуваме. 

За: 6 

Против: 1 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: За капиталовите разходи. Оттук насетне гласуваме дали СИС да излезе с общо 

предложение да се преразглеждат капиталовите разходи за офис в Студентски съвет. Ние сме го 

започнали това нещо. Тогава го приехме с мнозинство, а сега да кажем, че тук сме решили, че това 

не е много адекватно. Въпреки това няма да кажа да спрем преразглеждането. Само го имайте 

предвид това.   
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Стефан Радов: Все още не сме пропуснали момента да реагираме. Имам много аргументи, че 

можем да имаме подобрения в офиса на КН, но чак нов офис не е необходим. Проблемът е, че 

компютрите са бавни.  

Слави Боянов: Вие осъзнавате ли, че ще платим 15 хил.лв за един стол?  

Васил Силяновски: Ава иска СИС да излезе с общо предложение за това да бъдат преобсъдени 

нещата.  Който е за, да гласува. 

За: 6 

Против: 1 

Въздържали се: 0 

Приема се.  

Васил Силяновски: Тъй като има 5 предложения, предлагам всяко да се изнесе пред ОС.  

Лилия Липчева: Най-добрия вариант за бюджетите на ОС – да се разпределят на 16 факултета, не 

на 8. 

Васил Силяновски: Идеята на тези бюджети е чисто мотивираща. Всичките проекти на ФСС-ти ще 

минат през нас. Аз искам да ги накарам да работят. За мен това е единственото логично решение 

да работят ФСС-ти. Мисълта ми е насока развитие. 

Лилия Липчева: Проблема е парите, с които оперира СС в момента. 

Васил Силяновски: Може да се отделят 30%.  

Слави Боянов: Имаме 54 хил.лв. Имаме 27 хил.лв. в запас. Ако преценим,че тези пари не се 

използват ефективно, ще ги спрем. 

Виктор Асенов: Това ще ни ограничи командировките. 

Васил Силяновски: До момента всички се научиха, че ако от някъде им се даде отказ, ще дойдат 

при нас. Моята идея е СС да бъде разпознаваем. Моята идея е ФСС-ти да припознаят нас в техните 

дейности. Позитивите са огромни.  

Слави Боянов: Трябва да преосмисляме командировките, кой къде отива. 

Васил Силяновски: 90% от тезите, които виждам във вас, съм ги твърдял 3 години. Ако ние 

финансираме научните само, а нищо друго, какво остава за СУ? Ще твърдим на факултетите и СУ, 

спокойно, ние ще финансираме тези неща.  Минаваме на следваща точка. 

Лилия Липчева: По отношение на бюджета – Комисия по спорт няма да има нито едно одобрено 

мероприятие. Не можем да режем Комисия по спорт постоянно. 

Симеон Цветков: Разграничаваме нещата. Това, че казваме, че командировките трябва да имат 

научна стойност, не означава, че няма да финансираме спортни. 
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Васил Силяновски: Аз съм сигурен, че ако дадем пари на ФСС-ти, това ще подпомогне отпускането 

на повече пари на СС, а оттам и ще има повече пари и за комисиите – по спорт и т.н. От целевата 

субсидия ще се определя от вас къде да отиде.  

Виктор Асенов: Разписали сме пари за комисиите за събития. Само напомням. 

Васил Силяновски: Малко са събитията, които струват много пари. 

Ава Джамадан: Може ли да се включи като точка на ОС - за избори за комисия за избори за ФСС? 

Васил Силяновски: Във всеки дневен ред, слагам точка – Разни, за да може всеки да изкаже 

каквото има да каже. 

Стефан Радов: В Студентски град по заповед се заключват вратите в общежитията. Идеята е, че 

има заплахи за сигурност заключването на вратите не се прекратява нищо. Идеята, че може да 

стане инцидент не можеш да реагираш. Хората стоят вътре заключени и имаме проблем при това 

положение.  

Ава Джамадан: Янита ми е писала, че има запитване към СС да излезе с позиция по въпроса. 

Васил Силяновски: Става въпрос за това – официалната позиция – има информация за 

терористичен акт на ислямска държава. Ако сте забелязали има и по центъра засилени мерки. Но 

да се заключват вратите е абсурдно, от всякаква гледна точка. Но когато дойде някой да ти каже 

от Национална сигурност, че има заплаха, реално си с вързани ръце. Предлагам да го обсъдим на 

ОС каква точно да ни бъде конкретната позиция. 

Слави Боянов: Реалната причина е, че някой е решил, че друг не може да ходи на дискотека, 

всичко друго е  измишльотина. 

Васил Силяновски: Нали всеки може да си влиза в общежитието, просто трябва да изчакаш да ти 

отворят? 

Ава Джамадан: Ти видя вчера как се случват нещата. Всички са изключително изнервени, удрят по 

вратата, при положение, че нямаше студенти. Сега е някакъв ужас. 

Стефан Радов: Първо, това затруднява реакция. Ако е заплаха за сигурността, със затварянето на 

вратата не е никаква сигурност.  

Слави Боянов: За конкретното нещо на тема сигурност имаме консултант. Така че най-вероятно е 

най-вещото лице и неговия съвет е послушан. 

Васил Силяновски: Стефан е прав, че хората искат от нас позиция. Нашата позиция е, че това е 

абсурдно. 

Стефан Радов: Това може да се разпише в половин страница. 

Васил Силяновски: Можеш ли да го направиш? 
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Стефан Радов: Да. 

Васил Силяновски: Добре, Стефан ще го напише и ще го качим в групата. Гласуваме. 

За: 7 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Ава Джамадан: За гласуването за въпросните правилници какво се случи?  

Слави Боянов: Има поднормативен акт и той трябва да се прегласуват. По-добре да приемаме 

едното. 

Васил Силяновски: Никой няма да се заеме да прави разлики между правилник на ФСС и СС. 

Ава Джамадан: Гласуваме правилниците на ФСС на ОС. 

Васил Силяновски: На Общо събрание, да. За тиймбилдинга – считам за моя отговорност 

спънките, които имаме, защото не се съобразих, че трябва да има вещ човек. Срещнахме много 

трудности с това. Щях да го поставя на гласуване самото провеждане на тиймбилдинга.  

Стефан Радов: Аз подкрепям такива събития, но да са ползотворни, когато има гарантирано 

качество. 

Васил Силяновски: Дайте да гледаме как да го направим по най-добрия начин. Така или иначе от 

моя гледна точка – аз мога да си поема това сам. Но вие трябва да разберете, че ако аз мога, то 

има хора сред нас, които по някакъв начин им е в тежест това нещо. И ако по някакъв начин тези 

хора отделят от свободното си време да работят за общността, това е единственото нещо, което 

може да се окаже положително за тях. А до това колко ще е полезен – аз ще изляза втория ден с 

лекция за работата на СС и членовете трябва да бъдат запознати.  

Виктор Асенов: Аз бях предложил да има капаро и фиксирана бройка, защото сега има хора, 

които се отказват. 

Слави Боянов: Ние нямаме основание да търсим пари от тях. Друго – защо натоварихте един 

човек с толкова много неща.  

Васил Силяновски: Ако проследиш нещата – той е бил поставен за връзка с ФСС-ти.  

Слави Боянов: За Хакатона -  пари ще поискаме само за рекламни материали. Няма да е толкова 

голяма сумата като миналия път. Идеята на деканата да е интердисциплинарен, затова ще ми 

трябва вашето съдействие за разпространение на идеята. Ще ми трябва помощта ви за някакъв 

вид реклама. 

Васил Силяновски: За тиймбилдинга искам да кажа още нещо – ако имаме някакъв проблем, да 

ми помогнете за организиране на дните.  
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Ава Джамадан: Ще правим ли съобщение дали студентите да дойдат на ОС като обсъждаме 

проблемите с таксите. Аз предлагам PR да направят това съобщение. 

Слави Боянов: Искате ли да бъде  час преди заседанието и да се ангажираме някакви хора да сме 

там? 

Васил Силяновски: В 19:00 часа е заседанието, аз предлагам да ги викнем в 18:00 часа. 

Последното нещо – искам да ви благодаря за това заседание, защото откъм отношение към 

хората, поведение, аргументация, може би това беше най-хубавото заседание на СИС. Защото 

всички си изказахте критиката и хората ви разбраха. Поздравявам ви. Благодаря ви. 

Край на заседанието: 12:35 

Председател:……………………………… 

/Васил Силяновски/ 

 

Главен секретар:.……………………………… 

/Велина Костадинова/ 

 

 

 

 

 

  

 


