
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 

от СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски” 

18/12/2015 г. 
 

 Обявен начален час: 17,00 ч. 

 Час на започване: 17,16 ч. 

 

 Заседанието се открива! 
 

 Кворум: 9 

 Присъстват (14): Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Ава 

Джамадан – БФ, Деница Николова – ИФ, Руслана Атанасова – ГГФ, 

Стефан Радов – ФФ, Симеон Георгиев – ФХФ, Георги Георгиев – ФМИ, 

Зорница Танчева – ФСФ, Мария Шидерска – ФзФ, Виктор Асенов – 

ФНПП, Янита Джунова – ЮФ, Лилия Липчева – ФЖМК, Мина Кутева – 

ФКНФ, Димитър Тодоров – ФзФ (докторант); Радостин Петров – 

изпълнителен секретар. 

 Има кворум! 

 Решенията се вземат с 8 гласа. 

 

 

 Васил Силяновски: Предлагам следния дневен ред: 

  1) Разглеждане на проекти 

  2) Разни 

 

 За: 14 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 

1) Разглеждане на проекти 
 

 Васил: Всички сте получили на мейловете си проектите за днес, нека 

първо изслушаме тези, които не са от СС, и после останалите. 

  

 – Проект №1 – 



 Дамяна Станулова: Здравейте, аз съм 4. курс и ще Ви представя 

програмата „Europe on Air”. Основната цел е всички студенти, които се 

занимават с журналистика, да обменят опит с колеги от други страни като 

Турция, Белгия и Испания и да обменим опит. Освен това една от 

основните задачи е участниците, разделени на групи, да направят материал 

за миграцията. Проектът се финансира частично от две немски фондации, 

които поемат разходите по транспорта, самолетните билети съответно, 

разходите за храна се поемат от студентите, които ще заминат. Ние се 

нуждаем от 500 евро, с които да предплатим нашите нощувки в хостела, 

който е избран. Направено е проучване за хостелите, времето, в което ние 

ще бъдем, е много натоварено. Нужно е да предплатим до 15. януари, за да 

са сигурни от хостела, че ще използваме услугата им. Изпратени са 

документи, прикачени към проекта. Ние нямаме възможност да платим 

тези 500 евро до 15. януари, затова се обръщам към Вас. Шансът е 

наистина много добър за нашия факултет, за студентите, които се 

занимават с журналистика, защото радиото често се пренебрегва, 

телевизията е по-масовата медия. Надяваме се, че ще откликнете на 

молбата ни. 

 Виктор Асенов: Това, освен за вас, с какво ще допринесе за целия 

университет? Какво ще направите, за да разберат повече колеги освен от 

ФЖМК? И още, бихте ли направили някакви допълнителни неща да се 

знае за хостелите? 

 Дамяна: Първо, това би било полза за останалите колеги от ФЖМК, 

защото в Германия предстои да се занимават с един жанр, който при нас 

почти не се засяга и ние ще може да предадем натрупаните знания на 

колегите. Ние с удоволствие ще разкажем за всичко случило се там на 

колегите от радио „Реакция”. 

 Димитър Тодоров: Кои са студентите, тъй като в проекта е само 

твоето име? 

 Дамяна: Все още не се знае кои колеги ще отидат. Въз основа на 

направения проект ще гласуваме помежду си. 

 доц. Мануела Манлихерова: По принцип ФЖМК е подписал letter 

of intent, за да подпомогне студентите, засега плащаме самостоятелно, но 

когато се обръщаме към ФЖМК, те категорично отказват, няма да 

коментирам това тяхно действие. 

 Димитър: В сайта пише, че на това може да присъстват от 4 до 6 

човека. Как ще бъдат избрани? 

 доц. Мануела Манлихерова: Затова се опитваме всичко да 

предвидим от по-рано, така ще бъдат по-малки сумите и това е моята 

мисъл – да мога да включа поне един човек. Ако стигнат парите, ще пусна 

още един човек. 

 Васил: Други въпроси? 

 Всички: Няма. 

 доц. Мануела Манлихерова: Срокът ни притиска. 

 Димитър Тодоров: Добре е да финансираме хората, защото немците 

не дават лесно пари. Немците дават пари за идеи. 



 Виктор: Имам молба – после може ли да направите открит урок пред 

всички колеги, една презентация? Така ще разберат повече колеги, 

отколкото само във ФЖМК. 

 Васил: Добре, Вики, благодаря. 

 Васил: Какви биха били ползите за хора от Вашия факултет, които 

няма да отидат? 

 доц. Мануела Манлихерова: Студентите ще придобият опит от 

отишлите колеги. 

 Георги Георгиев: Аз имам предложение към колегите от СИС – да 

финансираме парите за нощувките. 

 доц. Мануела Манлихерова: Но ние очакваме това от Германия. 

Помощта от 500 лева е пределно достатъчна, смятаме, че ще се справим. 

Така или иначе благодаря за отзивчивостта! 

 Васил: Нека гласуваме! 

 *гласуване* 

 За: 14 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 – Проект №2 – 

 Преслава Борисова: Аз съм 5. курс във ФСФ. Ще има една 

конференция, която се организира от моята специалност. Сега 

конференцията се организира за втори път, целта е да се съберат студенти 

и докторанти от различните държави, за да се обменим идеи и мнения в 

областта на балканските езици, фолклор и култура. Нашата молба е да ни 

помогнете с разходите по настаняване на студентите в студентско 

общежитие, както и някакъв скромен кетъринг да има, ако е възможно, 

както и материали като папки, сертификати за участие в конференцията, 

евентуално някакви плакати. Разбира се, че има съобщение във ФСФ. Ние 

вече сме се свързали с колеги от други университети. Ами това е, каквито 

въпроси имате, ще отговоря. 

 Виктор: Ще направите ли презентация и пред другите факултети? 

 Преслава: Да, с най-голямо удоволствие, дори ще се свържем с 

някакви медии. 

 Димитър: Ако тази конференция се проведе, ще бъде ли призната 

към дисертацията на съответните хора? 

 Преслава: Студентите от Албания много държаха на публикации в 

предходната конференция, ние опитахме за дисертацията, но не стана. 

 Димитър: А сега ще имате ли публикация? 

 Преслава: Да, ще опитаме. Все пак зависи от това, какво е написал 

студентът или докторантът. 

 Симеон Георгиев: Аз искам да Ви дам съвет – обърнете се и към 

банки, те правят дарения и то доста големи. 

 Васил: Ти не можеш ли да им помогнеш, да ги свържеш с тях? 

 Симеон: Мога, да. 



 Преслава: Миналата година бяхме към 30 човека, сега се надяваме 

да сме 50. 

 Васил: Има ли още въпроси? Аз имам няколко. Колко струва 

нощувката в общежитията? 

 Симеон: Аз не мога да кажа, защото се регламентира според някакви 

договори. 

 Деница Николова: В моя блок са 5 лева. 

 Васил: В такъв случай ще гласуваме по 10 лева, щом е между 8 и 12 

лева средно. 

 Васил: Който е „за” това, да осигурим папки, химикалки и грамоти 

за 50 човека на конференцията, да гласува. Но все пак да кажа, ние имаме 

химикалки и папки, които ще им дадем. Така че трябва да гласуваме за 

плакати. Който е „за” това предложение, да гласува. 

 За: 14 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

  

 Васил: Наем за 10 лева на вечер, което прави общо 600 лева. Нека 

гласуваме. 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържал се: 1 

 Предложението се приема! 

  

 Васил: Нека гласуваме за кетъринг, което излиза към 250 лв. общо. 

 За: 8 

 Против: 0 

 Въздържал се: 6 

 Предложението се приема! 

  

 Васил: Добре, благодаря! 

 Васил: Ще направя процедурно предложение. Ние приехме и двете 

предложения, което не е лошо. Не знам дали това се дължи, защото 

наистина са хубави, или защото ви е страх да кажете, че не. 

 Стефан Радов: Това, което ме притеснява, е че парите не се отчитат. 

Ние гласуваме нещо, не се подписваме, а те могат да ги изхарчат за съвсем 

друго. На последния проект решихме, че ще им дадем 250 лв. при 

положение, че проектът е техен. Аз трябва или да кажа твърдо „за”, или 

„против”. Не мога да кажа 50 от 100. От тази гледна точка аз имам 

притеснение, това е моето мнение и благодаря, че го чухте. 

 Васил: Така, по принцип преди имаше проектни координатори. 

Това, което ние правим в момента, е да гласуваме тавани. Правя 

процедурно предложение за проектен координатор Михаил Станев – той 

да обучи двама човека, които да бъдат проектни координатори. 



 Ава Джамадан: Гласуваме Михаил Станев да бъде проектен 

координатор или само да обучава за проектни координатори? 

 Васил: Отхвърлям предложението си, просто исках да видя 

позицията ви. 

 Димитър: Предлагам това да се остави в точка „Разни”. 

 Васил: Добре, съгласен съм. Продължаваме по дневния ред. 

 

 – Проект №3 – 

 Надежда Дойкова: Здравейте, аз се казвам Надежда Дойкова, 3. 

курс, специалност „Етнология”. Да ви разкажа за моя проект, проектът 

представлява молба до вас за пътуване до Марбург. Организацията е 

известна в цяла Европа, има към 30 секции, в София такава секция 

съществува от 2007 или 2008 г. На есенен семинар присъстваха хора от 

цяла Европа, миналата година също имаше такъв. Тази година аз участвам 

в организацията на семинара. Имате ли някакви въпроси за организацията, 

за това, как протича един семинар? Ще ви разкажа. Събираме се 50 човека. 

Дискутираме по тема, която бива разделена на 4 workshop-а, като се 

дискутират различни теми след това. Мой колега също е бил в тези 

workshop-ове. Всеки представя една презентация, след това се случва 

дискусия. Цялото това нещо трае 2 дена и впоследствие това се представя 

пред всички участници, защото в workshop-а има само 10 човека. Тези 10 

човека казват до какви заключения са стигнали. При нас има 

образователни събития като организирани пътувания до други градове в 

България, напр. разказват се на колегите неща от българската история. 

Това, което държа да споделя с вас, в момента тече кампания за протичане 

на семинар в София през септември 2017 г. Но това е само в процес на 

подготовка. 

 Васил: Добре, кажете финансовата част. 

 Надежда: 80 евро е таксата за участие, тя покрива хранене и 

нощувки. Направих едно маркетингово проучване коя фирма ще 

предостави най-ниски цени, като това е Lufthansa – цената за отиване и 

връщане е 250 евро. Семинарът се провежда от 04. до 09. януари 2016, като 

самолетът излита на 02. януари и се прибира на 10. януари. 

 Васил: Добре, благодаря ти. Аз имам 2 коментара по този проект. 

Това го разглеждахме веднъж на СИС, но го върнахме, защото момичето 

не дойде да си го представи. Аз съм твърдо против да се финансират 

подобни мероприятия. 

 Димитър: Бил съм на доста конференции и workshop-ове и това ми 

изглежда супер несериозното. Сега ще обясня защо – програмата започва 

от понеделник, 04. януари. Ти ще пътуваш на 02. януари, за мен не е 

проблем да се пътува и на 05. януари, на 04. януари, като гледам 

програмата, има настаняване и ice breaking party. 

 *изброява цялата програма* 

 Димитър: По принцип конференциите са мега несериозни, големите 

конференции – 60% също са такива. Съжалявам, но твоят проект е една 

екскурзия, това е какво мисля аз. 



 Надежда: Мога да ти кажа какво мисля аз от моя практичен опит. Ти 

нямаш никакво време да се насладиш на тези партита поради това, че 

имаме работа. С мои колеги знаем какво е да обмениш опит, ние сме 

историци. За един историк, още повече за един археолог, какъвто съм аз, 

да видиш забележителностите, това може да се случи по много начини. 

Тук има културна, неформална и академична част. 

 Димитър: Според мен има някои неща, които са просто, понеже 

Европа дава пари за глупости, затова я има и тази конференция. 

 Васил: Само да кажа, че преди гласуването ще има преброяване на 

кворума, тъй като двама човека излязоха. 

 Виктор: С какво това ще допринесе за твоя факултет и за цялото 

развитие на Софийския университет? И ще направиш ли презентация пред 

колегите? 

 Васил: Само да ви кажа, не разпъвайте момичето на кръст. 

 Виктор: Държа да напишеш в проекта, че ще направиш едно 

събиране на цялата Аула с хора, да кажеш какво ти си научила от тази 

сбирка. 

 Надежда: Софийският университет има ползи от това и мисля, че 

това се е доказало с времето. Ако желаеш, ще напишем един договор и ще 

бъде организирана една среща. Това може да се случи непосредствено 

преди сесията. 

 Деница: Искам да вметна нещо относно думите на Виктор. Искам да 

кажа, че то ще има полза не само за ИФ, но и за другите. Отивайки там, те 

представляват СУ като цяло. 

 Надежда: Ако някой има интерес към историята, те ще дойдат. 

 Васил: Преди да гласуваме, ще направим проверка на кворума. 

 

 Присъстващи: 11 (18,19 ч.) 

 Има кворум! 

 Решения се вземат със 6 гласа. 

  

 Васил: Ще гласуваме дневни, както и такси, а не билет. 

 Виктор: А да се самофинансираш? 

 Надежда: Аз, ако се самофинансирах, нямаше да съм тук. 

 Васил: Преминаваме в режим на гласуване. Гласуват се 350 евро за 

билет под формата на дневни. Който е „за”, да гласува. 

 За: 7 

 Против: 1 

 Въздържали се: 3 

 Предложението се приема! 

 

 Васил: Който е „за” да финансираме 80 евро такса, да гласува. 

 За: 8 

 Против: 2 

 Въздържали се: 1 

 Предложението се приема! 



 

 Васил: Такса за автобус между Марбург и Франкфурт, който е „за”, 

да гласува. 

 За: 4 

 Против: 6 

 Въздържал се: 1 

 Предложението не се приема! 

 

 Васил: 5 минути почивка! 

 

 *свикване отново в 18,50 ч.* 

 Присъстващи: 13 

 Има кворум! 

 Решенията се вземат със 7 гласа. 

 

 – Проект №4 – 

 Тошко Тодоров: Здравейте, колеги! Става дума за една моя 

инициатива, която съпътства ежедневието ни, а именно бягането. Тази 

година, на 22. септември, по случай Деня на Независимостта на България, 

беше свикан маратон, като завоювахме трето място от всички участници. 

За това състезание бяхме наградени с купа. Желанието ми е този отбор да 

не се събира само веднъж годишно, а да се учреди като редовна, дори 

задължителна инициатива на Студентски съвет. Отборите са от четирима 

човека, имаме желание от следващата догодина отборът ни да се казва 

„Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Ние искаме 

финансиране за екипите на отбора. Един екип струва 50 лв., на нас са ни 

нужни 300. Единствено желаем от Вас тези брандирани дрехи да бъдат 

закупени чрез бюджета на Студентски съвет. Имате ли въпроси към мен? 

 Георги Георгиев: 50 лева за екип не са ли много? 

 Тошко: Съгласен съм и съм напълно отворен за възможности, 

желанието ми е просто да бъдат изработени. 

 Димитър: Тези тениски са доста по-скъпи от обикновените тениски. 

Една футболна тениска е 30 лв. 

 Лилия Липчева: Аз искам да допълня нещо, тъй като проектът е 

съвместен с Комисията по спорт. В проекта е уговорен разговор с 

Департамента по спорт. В разговора от там ни казаха: „браво, сега ще ви 

дадем номера на преподавателката по лека атлетика”. По нейни думи 

студенти трябва да имат възможността да тренират пряко при нея. 

 Тошко: Аз с тази преподавателка се познавам от първи курс, записан 

съм в тази дисциплина лека атлетика, както и с Иван Иванов, който е 

водещ в тази дисциплина. Разбира се, всички сте поканени в съботните 

бягания. Стартът през зимното часово време е в 10,00 ч., а през лятното – в 

9,00 ч. 

 Васил: Който е „за” това, да финансираме 6 екипа, да гласува. 

 За: 13 

 Против: 0 



 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 – Проект №5 – 

 Йордан Донков: Добър вечер, колеги! Ще ви представя проект на 

Комисията по международна дейност. Трябва да изнесем една лекция по 

повод скорошните събития в Париж. Затова се нуждаем от рекламни 

материали. Трябват ни средства за 50 плаката и 50 специални покани, 

които да пратим до ректори, декани и специални лица, които биха 

посетили това събитие. 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 – Проект №6 – 

 Лилия Липчева: Аз съм тук, колеги, в качеството на председател на 

Комисията по спорт, за да ви представя проект за стипендии на 

спортистите на 2015-та година, които са 10 човека. Това беше част от 

моята политика, която ви изложих още в началото и за мен това е нещо 

абсолютно задължително. Тези хора вече са избрани, не сме ние хората, 

които ги избираме. Департаментът по спорт всяка година иска от 

треньорите предложения за най-изявени спортисти. Целта е да се 

стимулират хората да спортуват. Финансовата част включва еднократни 

стипендии за 10 човека по 200 лв. Моето желание беше стипендията да е 

по-голяма, но по ЗВО максималният размер за еднократна стипендия е 200 

лв. Общо взето, това е. 

 Георги: Може ли само да се изброят имената? 

 Лилия: Да, ето ги – Антоанета Дяксова, Ева Филипова, Златина 

Димитрова, Иван Илчев, Кристиян Божилов, Мария Златкова, Росен 

Аначков, Теодора Байрактарова, Теодор Георгиев и Георги Костадинов. 

 Георги: Искам да подкрепя Лилия поради простата причина, че 

спортът е една много важна част от живота на хората и по този начин те 

със своя труд, който дават, популяризират себе си и Университета. 

 Виктор: Това е начин да накараме други студенти, които не са 

спортували, да започнат да спортуват. 

 Стефан: Съгласен съм с проекта. 

 Кристиан Иванов: За колко пари на човек става въпрос? 

 Васил: 200 лева на човек. 

 Кристиан: Значи 2,000 общо, хубаво. Чрез това печелим активност и 

за бъдещите спортисти. Но спортните зали, екипите? Дали това не е нещо, 

на което да се концентрираме първо? Условията на стадион „Академик” са 

особено неблагоприятни – има хора с разбити пръсти, с гъбички и т.н. За 

стипендиите съм съгласен, но в бъдеще не може ли да организираме едно 

допълнение, да помогнем чисто физически с помогна ръка за базата? 



 Лилия: Това е работа на Департамента по спорт. СУ за 2014-та и 

2015-та година не си е платил наема на залите, така че той по никакъв 

начин не може да иска да се извършват всякакъв вид ремонти. Нужна е 

подписка, която да стимулира ръководството да се извършат ремонт. 

 Янита Джунова: А тези пари в кеш ли ще бъдат дадени, или като 

ваучер за закупуване на спортни артикули? 

 Лилия: Ще бъдат в кеш. 

 Виктор: Предлагам им тези стипендии да ги ползват за спортни 

стоки. 

 Васил: Аз съм склонен да подкрепя проекта само и единствено ако 

го направим по най-бързия начин, ако ще и церемонията да се направи на 

ОС. Ние не сме изразходили бюджета си за годината. Сега сме в ситуация, 

при която аз съм склонен да се съглася с всеки проект, стига тези пари да 

не отидат в бездънната яма на Софийския университет. По принцип съм 

твърдо против да даваме стипендии на спортисти, преди да даваме 

стипендии на спортисти за годината. Иначе с оглед на ситуацията съм 

съгласен. Лили, това ще може ли да стане бързо? 

 Лилия: Може, да. 

 Симеон: Предлагам процедура на гласуване. 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0 

 Предложението се приема! 

 

 Васил: Нека актуализираме състава. 

 Присъстващи: 14 (19,20 ч.) 

 Има кворум! 

 Решенията се вземат с 8 гласа. 

 

 – Проект №7 – 

 Атанас Александров: Здравейте, колеги. Целите на нашия проект са 

студентите да развият способността си да се изказват. Ще се измислят 

критерии за оценяване и ще се избере жури. Журито няма да бъде едно и 

също, така че оценяването ще е обективно. Целевата група са студентите 

на СУ – това, което ще спечели Университетът е, че ще има шанс да даде 

на студентите трибуна да покажат своите умения за писане на есета. 

Необходимите ресурси са два типа – информационни и човешки. Общият 

награден фонд, т.е. сумата, която ние искаме, е 1,800 лв., като всеки месец 

ще се раздават по 200 лв. Човекът на първо място ще получи ваучер за 100 

лв. за закупуване на учебници, човекът на второ място – 60 лв. и човекът 

на трето място – 40 лв. Общо взето това е за проекта, ако имате някакви 

въпроси, слушам ви. 

 Симеон: Кой ще оценява есетата? 

 Атанас: Идеята е да ги проверяват членове на СС. По-скоро нямам 

точен отговор, може да получим точен отговор от Мария. Иначе е нужно 

хората да се сменят. 



 Янита: Ако това се прави в продължение на 9 месеца, ще имаме ли 

участници всеки месец? 

 Атанас: Добър въпрос, но практически няма как да ти дам отговор. 

 Янита: Идеята ми е, не можеш ли да кажеш каква позиция ще 

заемем, ако няма добра конкурентна среда? 

 Атанас: Ще се измисли критерий за минимален брой студенти. 

 Димитър: Според мен е хубаво да има членове от СС, но не мисля, 

че студентите имат обективен критерий за оценяване. Трябва да има 

преподавател от университета. 

 Васил: Дайте да гласуваме за един месец или за два, след това пак, и 

пак. 

 Стефан: Ако това е проект на комисия, то като проект ли ще минава 

или просто ще се финансира? 

 Васил: Всички проекти трябва да минават през СИС. 

 Атанас: За мен най-разумно е да се гласува първо за един месец. 

 Васил: Окей, дайте да го гласуваме това нещо – финансиране за 1 

месец с 200 лв. 

 За: 14 

 Против: 0 

 Въздържали се: 0  

 Предложението се приема! 

  

 – Проект №8 – 

 Мария Шидерска: Проектът ни е за рекламни материали за 

следващата година. Нужни са ни 1,000 лв. за плакати, флайери и т.н. 

 Васил: Процедурно предлагам да отложим това гласуване и за всяка 

конкретна инициатива да предлагаме рекламни материали, а ако се наложи 

нещо спешно, при решение на комисията ще разписвам с парите, с които 

може да разпореждам аз. 

 За: 13 

 Против: 0 

 Въздържали се: 1 

 Предложението се приема! 

 

 Васил: Преминаваме към точка 2 – Разни. 

 

 

2) Разни 
 

 Димитър: С роботиката какво стана? 

 Васил: Пишем доклади до Ректора. 

 Васил: Бях на две коледни партита – на УАСГ и МУ. На УАСГ 

партито струваше 3,000 лв. Аз им казах, че според мен това не е редно. Те 

ми отговориха, че имат една вечер в годината, в която правят това. После 

отидох на парти на МУ в хотел ‘Radisson’ – партито им струваше 10,000 



лв. Така че ако имате предложения за конкретно коледно тържество, може 

да кажете. 

 Стефан: Аз съм „за” да правим тиймбилдинг, но нищо не ни пречи 

да си го направим със собствени средства дори някъде тук, в София. 

 Васил: Хайде, бихме дискутирали това отделно извън записа. Сега 

нека кажем нещо сериозно. Виктор иска да ни разясни една тема. 

 Виктор: Моят проект се отнася до това, да не се унищожават горите. 

Тук са засегнати и националните паркове. Моята идея е да направим акция 

в Университета какво се случва с горите ни и какво се случва с тези нови 

планове. Ние имаме много природни забележителности и много природни 

дадености, които ще бъдат унищожени. Затова ви моля да направите така, 

че да се включим в тази акция. 

 Деница: Аз предлагам да пуснем клипчето, което е качено. 

 *клипът се пуска* 

 Васил: Нека разведря обстановката. Тук единствената информация, 

която бе дадена, е, че 50,000 дка ще бъдат изсечени. 

 Атанас: Викторе, ако искаш изчакай малко за това предложение. 

 Васил: Има процедура от Наско – Виктор да каже кой, кога и по 

какъв начин да реагира. Ти имаш ли конкретно предложение? 

 Виктор: Да включим ли Сашка по скайп в момента, за да ни разясни 

за какво става въпрос?  

 Васил: Който е „за”, да гласува. 

 За: 6 

 Против: 4 

 Въздържали се: 4 

 Предложението не се приема! 

 

 Георги: Аз правя предложение самата жена да дойде другия път на 

СИС. 

 Васил: Викторе, другия път жената ще може ли да дойде? 

 Виктор: Кога е другият път? 

 Васил: На 14. януари. Обсъдете, викни я и ще говорим по темата. 

Имаш ли нещо да добавиш по темата? 

 Виктор: Не. 

 Ава: Искам да добавя темата за проектните координатори, която 

отложихме преди малко. 

 Георги: Аз съм на мнение Михаил да бъде обучаващ. Вече да бъдат 

нови хора, независимо кой ще е от СИС. 

 Ава: Идеята е тези хора да бъдат от СИС, а не от ОС. 

 Димитър: Първо, никой не се е допитвал до Михаил, защото може и 

да не се съгласи. Така че да не го слагаме на пангара. Симо също не може 

да го занимаваме. Никой не се е родил научен, трябва време. 

 Васил: Искам само да направя едно изявление. Става въпрос, че 

хората, които могат да влияят на процесите, случващи се в СС, са тези, 

които имат информация за процесите. В процеса на работа хората се 

самообучават и самоназначават. Колкото повече от вас знаят как работи 



този съвет, колкото повече от вас проявят инициативата да разберат как се 

случват проектите на процесно ниво, толкова по-малко ще се чудим на 

СИС какво приемаме. По конкретната тема, за проектните координатори, 

причината, поради която не съм го предложил до момента, са проблемите 

миналата година. 

 Димитър: Миналия мандат имаше един проект, който не мина, той 

беше на член на ОС. В крайна сметка то беше ясно, че е екскурзия. 

Финансира се втория път и наистина се оказа, че е така. Това, че има 

проектни координатори, то ще бъде, за да кажат, че това и това струва еди-

колко си пари и т.н. Нужно е да има хора, които да имат представа. По 

повод тиймбилдинга, той беше 3 дена, като предишният председател Дани 

спеше буквално по 4 часа и постоянно правеше презентации за работата на 

СС. Хубаво е човек да знае как работи СС. Така нещата са по-лесни. На 

тиймбилдинга някои хора завързаха много хубави отношения. 

 Виктор: Проектните координатори не може ли да бъдат само 

съвещателни органи? 

 Васил: На практика ти казваме как са станали нещата преди. Когато 

имаш един проект, който влезе в СС, проектните координатори вършат 

огромна работа. 

 Виктор: Добре, тогава друго предложение давам. В сайта пускаме 

линкове към ЗОП. Тоест пускаме линкове към всички обществени 

поръчки. 

 Мина Кутева: За мен е важно да има двама човека, които да го 

правят, не повече. 

 Васил: Моето мнение е, че трябва да има проектни координатори, но 

кореспонденцията трябва да се води само от мейла на СС. Друг вариант е 

да се води в Комисия по настаняване една платформа, където оператор да 

отговаря. 

 Васил: Искам СИС да ми даде мандат през ваканцията аз да 

разписвам разходи, свързани с Диафанум. 

 Виктор: Това ще включи ли закупуване на сертификат? 

 Васил: Не знам какво ще включва, но ще бъде най-целесъобразно. 

От Нова година трябва да тръгнем по-силно. За момента според мен 

визията на Студентски съвет пред студентите е добра – особено след 

оправения проблем с Чавдар Стоянов, частично оправихме и проблема с 

ISIC картите. Друго за обсъждане има ли? 

 Всички: Не. 

 

  

 Заседанието се закрива в 20,20 ч.! 
  

 ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ 

НА ВСИЧКИ ОТ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ! ☺ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: ………………… 

(Васил Силяновски) 

 

 

 

Изготвил протокола: ………………… 

(Радостин Петров) 


