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Студентски съвет 

Протокол № 4  

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

От 21.04.2016г. 

Присъствали: Руслана Атанасова – ГГФ, Радослав Радков – ИФ, Деница Николова – ИФ, Мартин 

Бъбалов – ЮФ, Мария Шидерска – ФзФ, Виолета Манолова – ИФ, Атанас Александров – ФФ, 

Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Диана Манолова – ЮФ, Лилия Липчева – ФЖМК, Виктор 

Асенов – ФНПП, Велина Костадинова – ФФ, Слави Боянов – ФМИ, Кристиян Иванов – ФП, Георги 

Гълъбов – ЮФ, Зорница Танчева – ФСлФ, Георг Диков – МФ, Симеон Георгиев – ФХФ, Ава 

Джамадан – БФ, Методи Костадинов – ФНПП, Стефан Радов – ФФ, Христо Бакалов – ИФ, 

Димитър Тодоров – ФзФ, Мирослав Гайдаджиев – ФКНФ, Калиопи Пагалиди - ФКНФ 

Обявен начален час: 18:00 часа 
Начало: 18:26 часа 
Край: 21:45 часа 

Присъствали: 25 
Има нужен кворум за начало на събранието. 

Дневен ред 

1) Отчет на председателя 
2) Бъдещи инициативи 
3) AEGEE 
4) Студентска академия 
5)Избор на председател на Комисия по ПР 
6) Избор на председател на Комисия по спорт 
7)Разни 
 

Точка 1 от дневния ред 

Васил Силяновски: Тъй като сме в малък състав предлагам смяна на дневния ред. Предлагам 

той да бъде: 

1)Отчет на председателя и бъдещи инициативи 

2)Статия – „Капитал“ 

3)Избор на председател на Комисия по ПР 
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4) Избор на председател на Комисия по спорт 

5)Разни 

Гласуване на дневния ред 

За: 22 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Излезе констативния протокол на Сметната палата, който показва общо 

взето какви са проблемите в Студентски съвет.Това, което аз видях като най-сериозни 

забележки са за това, че както Председателите на постоянните комисии, така и заместник-

председателите на Студентски съвет не са изготвили план за дейността си, отчет за това какво е 

било свършено по време на мандата. Друг сериозен проблем е това, че през 2013 година 

липсват цели документи за това как са били отпуснати средства за финансиране, но съответно 

през 2014, 2015 и 2016 година няма такъв проблем. Друг проблем е, че Председателят на СС 

разполага с 25% от бюджета, които може са харчи на своя собствена сметка или 40 000 лв., това 

са пари, за които той може да взема решения без да се съгласува със СИС, но в последствия 

трябва да се отчете на СИС. Отчетния период е до юни месец миналата година, направил съм го 

и предстои да го направя за новия мандат. Именно поради тези причини това ще послужи и 

като нормативен документ и аз ще направя отчет на всички председатели на комисии. 

Разделил съм най-основните неща: 

 

Гласуване на отчета: 

За: 17 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Васил Силяновски: Мислех си за докторантите и как те могат да бъдат интегрирани. Тяхната 

функция трябва да бъде важна. Обръщам се към докторантите – ако имате някакви забележки 

също трябва да се включвате и да изразявате мнение. 

Бъдещи инициативи 

 

Васил Силяновски: Има спортен празник, който го организират Лили и Мария, повече 

подробности можем да научим от тях. 
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Лилия Липчева: Обвързан е с рождения ден на СС. Ще се състои на 15 май. Идеята е той да 

бъде цял ден от 11 до 17 часа, за студенти, които не се занимават официално със спорт. За сега 

сме все още в търсене на спонсори, сайта ние готов на ¼. Нещо, което ще ви помоля да 

разпространите това, за да може да се сформират отбори. Също молбата ми към вас, който е 

свободен да дойде на 15 май и да помогне, защото съдиите и хората, които организират целия 

празник са на доброволни начала.  

 

Васил Силяновски: Проблемът тук е, че датите съвпадат, защото на същата дата ще има среща 

и с Американския посланик. 

Христо Бакалов: Още нещо, което може да интересува особено тези от по-горен курс, ще има 

борса за учебници, ако има такива, които не ги ползвате, и искате да ги продадете на половин 

цена, може да ги продадете. 

Актуализация на кворума: 17; Решения се взимат с 8 души 

Точка 2 от дневния ред 

Симеон Георгиев: Не знам дали сте видели статията в „Капитал“. Аз съм тук да ви разкажа за 

дейността на комисията и това, което е влязло в „Капитал“, нещо като коментар да направя. Ще 

ви кажа това, което имаме като факти. Комисията беше сформирана миналия април. Първия 

протокол-за фалшификация на документи. Втория – за личните данни на студентите. 

Констатирахме, че са изнесени личните данни на 5 000 студенти. Въпросната служителка 

имаше достъп до СУСИ, на всички факултети , на всички студенти с егн-та и лични данни.. До 

колкото разбрах, тази госпожа е върната да работи в СУ. 

Георги Гълъбов: На какво основание е върната? 

Симеон Георгиев: Ние започнахме в петък проверката, тя в понеделник излезе в болнични и 

беше до септември.. Не е уволнвена, не е съдена, тя сама е напуснала.  

Георги Гълъбов: Съответно не е дисциплинарно наказана? 

Симеон Георгиев: Информацията, която имаше беше, че има 200 неизпълнени заявки в 

общежитията. Успоредно с това, цялата 2014 година всеки месец са си писали извънреден 

труд. Госпожата, която е тук сега в ректората е взела 1400 лв над заплатата си.  

Слави Боянов: Сигурни ли сме, че тези лични данни са изнесени? 

Симеон Георгиев: Не казвам, че са изнесени, а че бяха разпечатани на хартия. Имаше списък 

със част от служителите на ПСБО, имаше коментари, че еди-кой си трябва да бъде разпределен 

на определени места. 

Слави Боянов: Сигурни ли сме, че този човек го е направил? 

Симеон Георгиев: Всичките неща са направени на неговия компютър. Достъп до него е имала 

само тази служителка.  
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Слави Боянов: Вярвам ти, че го е направила, просто е недоказуемо по никакъв начин. 

Васил Силяновски: Тъй като тогава ми беше дадена информация за това нещо, аз в този 

момент разбрах, че са използвани данните на студентите на СУ. Имало е достъп до тях. Били са 

разпределяни.  

Слави Боянов: Най-вероятно е за събиране на подписи. 

Симеон Георгиев: Само да допълня, че всички лични карти издадени лични карти в София са 

маркирани в червено. Друго нещо, което е, че 6-ти човек от общежитията е викан да дава 

показания в полицията. 

Васил Силяновски: В ЦИК са им съставени актове, че са гласували два пъти, на две места.  

Симеон Георгиев: Като ясно нарушение е констатирано, че на тези избори май месец, през 

нощта преди изборите са складиране около 1200 сандвичи в общежитията. Има и рапорти 

писани по темата. Това е нарушение на правилника, защото политическа дейност не може да 

се развива в СУ. Портиерите са били принудени да разписват някакви протоколи, без да това да 

има влиза в работата.  

Стефан Радов: Тези храни не се използват. Скалдирани са от определена партия на това място. 

Георги Гълъбов: Въпроса е как се доказва, защото това няма да се възприеме доказателство, 

всеки може да каже, че тези сандвичи са за друга цел.  

Симеон Георгиев: Тук проблемът не е на коя партия са, а проблемът е, че нашите лични данни 

не се стопанисват правилно 

Виктор Асенов: Не се фокусирайте върху това, въпроса е направо на предложение да изготвим 

и преди Великден да бъде входирано до Ректора – да се направи регистър с това кой има 

достъп до тези данни и кой да има право, да се следят внимателно, т.е администрацията на СУ-

ПСБО, отдел Студенти и т.н. Да се определи кой да има достъп до чувствителните лични данни 

– факултетен номер, три имена, факултет, адрес по общежитие и  адрес в София. Наскоро 

чувам, че се коментира, че библиотекарките са искали достъп до СУСИ. Трябва да се определи 

конкретно достъпа до СУСИ.  

Георги Гълъбов: Единствената адекватна реакция е да сме против това. Има няколко отдела, 

общо може би работят около 100 души. Не можем да бъдем сигурни за всички, просто трябва 

да се взима отговорност.  

Васил Силяновски: Искам Симеон да каже какво според него трябва да решим. 

Слави Боянов: Има как да си сигурен, ако системата е направена качествено, но това няма как 

да стане. 

Симеон Георгиев: Аз казах какъв е проблемът за мен. Проблемът е, че личните ни данни не се 

съхраняват по адекватен начин. Проблемът е, че очевидно има някакво влияние на 

политическа партия в СУ. 
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Васи Силяновски: Най-разумното е да излезем със становище по въпроса. Можем да потърсим 

информация защо и поради каква причина са изтеглени тези лични данни, какво предлага 

ръководството, АС за това какви са мерките това да не се случва отново; И съответно като чисто 

от наказателна гледна точка мисля, че е изтекла давността на това случая да се разглежда като 

престъпление по административен ред. Бих приел, че има намеса на партии, но не на една 

конкретна.  

Стефан Радов: Първо, прав си да твърдиш това нещо, предвид моделите в станата. В 

ситуацията, в която сме дори е в плюс, ако имаме твърди доказателства. Това, че  го заявяваш 

значи, че има проблем и аз го подкрепям. Крадейки личните ти данни, те посягат към теб 

лично. Второ, тези установени данни са от 2011, минало е време, но по проблемното е, че няма 

конкретни мерки от страна на СУ. След като това нещо се е случило, след като знаем, че тези 

хора са го направили – в листата ги има. При положение, че са наясно с това нещо, често пъти 

ръководството пак ги назначава в СУ. Това не означава, че трябва да си упражняват 

политически възгледи в СУ. Трето – реакцията на ръководството, това е втория път, в които то 

реагира неадекватно. В конкретната статия да се твърди, че при реална проверка има 

оправдание, че Симеон Георгиев е искал да си вземе стая, например. Не е достатъчно 

адекватна реакция. Ние трябва да изискваме реакция от ръководството. 

Виктор Асенов: Против ли сте за това, което предлагам аз? 

Васил Силяновски: Съгласни сме с твоето предложение. Обаче го разширихме малко. 

Георги Гълъбов: Единственото ми питане, бележка – за статията, в нея се твърди, че фактите са 

свързани с липсата на конкретни условия по процедурата, когато се е извършвала проверката,ч 

е доказателствата за това са събрани неправомерно. Това истина ли е или не? 

Симеон Георгиев: Има си системно създадени протоколи с това какво е взето, колко души са 

били там и т.н. 

Георги Гълъбов: Те твърдят, че тя е отсъствала от стаята когато компютъра е бил взет. 

Васил Силяновски: На Герджиков е това твърдение, че госпожата не е била там. 

Симеон Георгиев: Тя беше там, каза ѝ се, че тя е длъжна да предостави компютъра и  

информацията, тя и ние се подписахме и беше утвърдено.  

Георги Гълъбов: Може да искаме извинение от „Капитал“ за невeрна и непроверена 

информация. 

Васил Силяновски: Знам, че сме малко, но въпросът е, че  СС на СУ е с положителен образ сред 

студентите и много положителен образ сред институциите. Затова представителите на ОС на СС 

са най-силния орган сред студентските среди в нашата държава, в министерство, институции и 

т.н.  

Слави Боянов: Студентите на СУ  са най-голямата студентска общност в България. 

Васил Силяновски: Ние сме длъжни да реагираме адекватно да взимаме позиция по въпроса, 

независимо кой как е избран и самия факт, че сме малко, а трябва да обсъждаме толкова 
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важни въпроси е трагичен и мисля, че трябва да се направи актуализиране на списъка. Има 

хора, които много работят. За да има кворум трябва да има актуализация. В систуацията трябва 

да имаме адекватни реакции – трябва да искаме отчет, аз съм сколенен СС да представи 

въпроса пред АС и там да имаме ясна позиция по темата. Имаме 4-ма представители в АС и 

моя съвещателен глас ставаме 5. Така че чакам предложения. Симеоне, кажи какво предлагаш. 

Вие знаете точно какво е станало. 

Виктор Асенов: Първа точка – адекватно решение, втора точка - регистър, трето - ограничаване 

на достъпа до тези данни, четвърто - промяна на системата, за да може да се следи всичко. 

Слави Боянов: Недей да говориш за промени в системата, не разбираш колко усилия се 

изисква за това нещо. 

Георги Гълъбов: Такива хора трябва да се преследват с цялата сила на закона. 

Васил Силяновски: Какво правим с въпросната госпожа тогава? 

Лилия Липчева: Искаме ѝ оставката.  

Симеон Георгиев: Действително, в ПСБО когато беше назначена имаше много дразги. 

Комисията като действаше имаше студенти, които се оплакваха, че се страхуват. Идват първи 

курс, правят ремонт на стаята, въпросната госпожа идва и я описва като ремонтирана, за което 

ѝ се плаща. 

Васил Силяновски: Имаме предложения. Направо да се изготви становище с всички тях. 

Виктор Асенов: Да не се окаже, че хората, които не е трябвало да имат достъп, са имали такъв. 

Симеон Георгиев: Спря достъпа и не можа да се установи кой ѝ го е дал. 

Симеон Цветков: Да се разбере на какво основание е назначена, трябва да е имало или 

конкурс или нещо друго. 

Васил Силяновски: Назначена е и има 6 месеца изпитателен срок. Моето предложение за 

действия са да изработим едно становище, като някой има ли желание да го изработи, 

например Стефан. 

Стефан Радов: Да, ще се опитам – нека фиксираме точките, които ще засегнем. 

Васил Силяновски: Първата точка е да искаме обезпечаване сигурността на личните данни, 

втора точка - да се поеме отговорност, за до сегашните действия, трета точка - да се разбере 

как се е стигнало до тук. Предлагам становището да се представи на АС като официална 

позиция на СС. Който е „за“ да се обединим около тези три точки, нека гласува сега. 

За: 17 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 
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Слави Боянов: Ти ли ще представиш становището пред АС? 

Васил Силяновски: Да и се надявам да ме подкрепите. 

Георги Гълъбов: Проблемен е човекът, който е дал анонимно достъп до тези данни. Не е 

проблем, че е имало достъп, а е проблем, защото не се е разбрало как точно е станало. 

Симеон Георгиев: Официално правя процедурно предложение да се направи проверка на КН 

миналия мандат за това кой е имал достъп до СУСИ. 

Слави Боянов: Защо КН е имала достъп до СУСИ. 

Симеон Георгиев: КН гледа учебните планове, защото с отдел Студенти не може да се разбере 

и не може да получи нужната информация. 

Васил Силяновски: До колкото знам, Михаил има достъп до СУСИ, като председател в миналия 

мандат на КН. 

Симеон Георгиев: Имахме достъп до личните данни за студентите въз основа общежития.  

Васил Силяновски: Процедура се прави по начина на водене. Това е отделна точка и предлагам 

да я разгледаме в Разни. Нито сме в пълен състав, нито трябва да обсъждаме темата на дълго и 

на широко. Нямам данни да се аргументирам за това нещо. И за това искам да се разгледа на 

следващо ОС или СУСИ, защото не искам да взимаме решения прибързано и без аргументация 

и после да се наложи да го прегласуваме това решение. 

Симеон Георгиев: Аз искам да се установи дали има достъп, не защо и как. 

Васил Силяновски: Добре, първата половина на май ще свикам ОС. 

Слави Боянов: Първо СУ има нещо като администратор на лични данни. Съответните права 

може да се разпростират до служители на трудов договор. Нямат никакво право на КН да им 

дават достъп. 

Васил Силяновски: Не съм убеден, че не може. Ако мотивите са основателни за това нещо, аз 

съм склонен да се съобразя с тях. 

Стефан Радов: Искам да кажа, че трябва да се ограничаваме, защото не сме достатъчно 

компетентни. Това, което можем да направим е да имаме адекватна позиция, а не да даваме 

правни уредби. 

Точка 3 от дневния ред 

Васил Силяновски: Да минаваме към следващата точка – избиране на председател на Комисия 

по ПР и по спорт. Ако някой има желание, освен Лили, може да сподели. Тъй като се случва 

така трябва да изберем и нов председател на Комисия по спорт. Сега да кажа с две думи защо 

се стигна до тук. Мина свърши доста работа, но не и работата, която върши председателя на 

Комисия по ПР,  тя трябваше да бъде втори председател и главен секретар в едно. Сиреч, тя 

трябва да знае всички събития, къде, кога и защо и да рекламира сред студентите. В отчета си 

не споменах, че най-големия проблем на СС е, че няма работещи комисии. Единственият така 
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да се каже орган, който има интензитет на срещите е СИС. Комисиите не работят, това е мярка 

с която трябва да се справим.  

Христо Бакалов: Може би, защото модела не работи. 

Васил Силяновски: Мога да кажа СС в УАСГ как е – има се 5 квоти за даден факултет, сформира 

се екип и се кандидатира екипът събрал най-много гласове и така влизат едни вече подготвени 

хора. Другите СС работят по доста по-различен начин. Например ние считаме за нормално да 

се попълват формуляри при кандидатстване, смятаме, че трябва да имаме отчетност на 

проектите, в другите университети няма такова нещо.  

Христо Бакалов: Моля да се придържаме към дневния ред. 

Васил Силяновски: Мисля да се представи Лили за Комисия по ПР.  

Георги Гълъбов: Имам процедурно предложение. Нека не ги натоварваме излишно да се 

представят, ние знаем, че тези хора работят. 

Васил Силяновски: Който  е „За“, нека гласува сега. 

За: 10 

Против: 5 

Въздържали се: 2 

Приема се. 

Лилия Липчева: Сега разполагам с два месеца. Ултиматумът ми е, предвид това, че Комисия по 

връзки с обществеността работеше не както трябва и това не може да продължава така – тъй 

като всички знаем кой е работил по КВО, трябва да кажа, че Михаил изключително много е 

прав в нещата, който твърди. Мишо е прав за едно нещо, което обсъждахме и което всъщност е 

моя ултиматум – оттук нататък да няма нещо, което комисиите правят и то да не минава през 

КВО. Важното събитие е рожденият ден на СС и мисля да се убединим около това. И да не се 

провеждат повече събития, от това, което Васил е представил като предстоящи и наистина да 

ни натоварите ние да изработим вашите рекламни материали, ние да популяризираме всичко.. 

Моля ви наистина да се съобразите с нас и нашето желание. Това е моят ултиматум – 

консултирайте се, защото нещото заради което стават караници е това произвеждане на 

събития, които не са на СС, а на Инициативния комитет. Предупреждавам ви и ви моля , че 

оттук нататък събитията ще бъдат с общ дизайн, мото, трябва да започнем да работим заедно 

като колектив, а не всяка комисия да работи самостоятелно. Не е важно за мен на кого е 

идеята, в момента, в който вие сте я произвели, тя става на СС.  

Виктор Асенов: Това за ФСС-та отнася ли се? 

Лилия Липчева: Когато действат самостоятелно – не, когато работят към СС – да. 

Симоен Цветков: Има едно събитие за кръводаряване в края на май. Считай се информирана и 

уведомена. 
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Стефан Радов: Аз бих казал и предложил – всеки, които иска да прави събитие да ти напише в 

рамките на половин страница какво точно иска да направи, а не да ти се обажда по телефона и 

да ти отнема от времето. 

Васил Силяновски: Гласуваме. 

За: 16 

Против: 0 

Въздържали се: 1 

Приема се. 

Точка 4 от дневния ред 

Мария Шидерска: Ще ви кажа какво сме свършили до сега. Изградили сме някакви връзки с 

департамента по спорт, предстои ни купа на ректора. Засега се фокусираме върху спортния 

празник, защото ни трябват доброволци и отбори. 

Васил Силяновски: Гласуваме. 

За: 16 

Против: 0 

Въздържали се: 1 

Приема се. 

Точка 5 от дневния ред 

Георги Гълъбов: Правя служебни карти на СС. Идеята е следната – да може когато се ходи в 

администрацията да имаме документи, с които да е сигурно, че дадения човек е член на СС. На 

картите ще са написаните, имената, мандата и всякаква нужна информация. Картите ще си 

бъдат във формата на ISIC и ще имат стикер със сериен номер, за да няма злоупотреби. Другата 

ми идея на всеки член на СС да бъдат направени плакати и да се сложат във всеки факултет.   

Да се слагат табла е безумно скъпо, по-лесно е да се поръчат плакати. 

Виктор Асенов: Сега актуализираме списъка, тези хора ги има на плаката. 

Георги Гълъбов: Това ще се случи след като актуализираме списъка и след като се проведат 

избори, защото сега няма смисъл. 

Христо Бакалов: Тоест, това ще се случи следващата академична година. 

Васил Силяновски: Добре, спираме да обсъждаме темата, Лили разясни последно. 

Лилия Липчева: Плакатът няма да бъде обичайния, стандартен плакат със снимка принтирана 

върху плаката. Плакатът ще бъде с празни бели полета, едно отгоре за снимка, едно от долу за 

информацията за човека, в момента, в който човекът отпадне снимката и информацията се 
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маха. Ще се говори с фирмата, която ще печата плакатите да могат да бъдат многократно 

използвани и да не се получава заблуда на студентите. 

Велина Костадинова: Предния СИС сте одобрили проект за закупуване на проектор за ФСС на 

ИФ, с таван 500 лв., но най-евтиния по ЗОБ е 712 лв., без ДДС и ако искате сега може да го 

прегласувате, за да мога аз да го напиша. 

Васил Силяновски: Съгласни ли сте да купим най-евтиния по ЗОБ проектор? 

Лилия Липчева: Той не е само за ИФ, той ще бъде ползван и от СС и ще бъде съхраняван в 

офиса. 

Васил Силяновски: Нека го гласуваме. 

За: 12 

Против: 0 

Въздържали се: 5 

Приема се. 

Васил Силяновски: Актуализираме списъчния състав и трябва да насрочим дати за изборите, за 

да могат хората да влязат, да се обучат през лятото и да започнат да действа зимата. 

Христо Бакалов: Ако в момента проведем избори, тези, които завършват няма да мога да се 

кандидатират. 

Велина Костадинова: Ако сега направим избори за запълване на квотите, тези членове от СС, 

които сега ще напуснат съвета, просто защото завършват, няма да могат да влязат на есен. 

Васил Силяновски: Имаме 2 души за актуализиране и един за обсъждане.  

Христо Бакалов: Моето предложение е да се направят избори в началото на следващата 

академична година.  

Васил Силяновски: Едно актуализиране няма да засегне вас. Преди винаги се правеше избори 

веднъж и не беше достатъчно.  Имаме достатъчно доброволци. Става въпрос за хората, които 

са си подали оставките и тези, които не са идвали изобщо. Предлагам анблок – Младен 

Печевски – СтФ, Невяна Димитрова – ФМИ, Цветелина Борисова – ФМИ. Следващото ОС – 

първата половина на май. Първа точка ще бъде приемана на новия правилник, ще бъде 

вкарано на АС и в този правилник вече могат да се изключват хора на основание невършене на 

работа. Аз имам предложение първо да вземем твърдото решение, че всеки, който отсъства 3 

поредни пъти на ОС да бъде изключван от СС.  Гласуваме:  

За: 17 

Против: 0 

Въздържали се: 0 
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Приема се. 

За изключването на 3-та предложени членове от състава на СС 

За: 17 

Против: 0 

Въздържали се: 0 

Приема се. 

Слави Боянов: Някои от вас идват на СИС и знаят. Започнахме да използваме Диафанум и 

системата работи доста добре. Идеята е такава – искаме ли да продължим и да направим още 

някакви неща за системата или да остане така? И го казвам във връзка с това, че трябва това 

нещо дa се координира от някого. Оттук присъстващите малко са запознати, само аз и Симеон. 

Ако има избори аз бих си подал оставката преди тях, за да дам възможност на някой друг. 

Мислите ли, че е хубаво да стартираме още една разработка на системата? 

Георги Гълъбов: Защо не направите един проект свързван с какво трябва да се сложи като 

модули, ако някой друг се сети, че евентуално нещо липсва да се допълни и да се направи 

един пакет и да кажем, че искаме това, защото имаме програма с такива функции и т.н. 

Слави Боянов: Съгласен съм поне още веднъж да дадем пари за това. 

Васил Силяновски: Гласуваме да се дадат още 1200 лв. за разработване на Диафанум. 

За: 13 

Против: 0 

Въздържали се: 4 

Приема се. 

Ава Джамадан: Искам да се обърне внимание на факултетите, който редовно не посещават 

СИС, защото нямаме кворум заради тях и така не може да продължава. 

Васил Силяновски: В новия правилник може да се заложи това нещо, защото на СИС имаме 

обикновено кворум 12 човека и тези хора ги виждам тук. Хората, който не идват на СИС, са МФ, 

СтФ, ГГФ, ФКНФ – интересно е, че сте 5-ма, това е проблемът.  

Калиопи Пагалиди: Не мога да ги издиря, за да ме сменят и да присъстват. Отсъствала съм 

когато наистина не съм могла да присъствам. 

Васил Силяновски: Това си е организация на вашия факултет. Факултетът ви страда от това 

нещо.  

Мирослав Гайдаджиев: Ще пробваме от следващия път аз и Калиопи да се синхронизираме.  
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Стефан Радов: Не е наша работа да държим сметка на тези хора, които не са дошли да 

представят факултета си. Има си представители на факултетите, да се вземе решение кой как 

да ги представя. 

Георги Гълъбов: Лошото е, че когато не идват няма кворум  и когато трябва да се взима 

решение за финансиране на проект, представи си излезе утре статия, че взимаме решения с 5 

човека, това проблема. 

Виктор Асенов: Предложение – Ако някое ФСС или човек от някой факултет взима пари и той е 

в СИС – решава се на СИС 75% да се отпусне, обаче 25% ще получи след като се върне и е 

изпълнил това, което е обещал. 

Слави Боянов: Проблемът е, че има как да администрираш, но не е добър начин да даваш част 

от пари и да го обвързваш с нещо. Най-малкото ако се отпуснат 75% няма да отидат, защото 

няма как да покрият останалите пари. 

Георги Гълъбов: Да добавя – нали се сещаш как ще го обясним в паричен салон – ако има 

човек, който е обещал нещо, но го е изпълнил след 5 месеца и отива там и казва, че има да 

взима пари от миналата година, няма да му се получи изобщо. 

Слави Боянов: Не съм съгласен някой да взима пари за някой друг човек.  

Васил Силяновски: Имаше трима човек преди, който имаха право да взимат парите. Аз реших, 

че това не е ок. Затова сега пращам всеки да ходи  в Паричен салон и да си взима парите. 

Стефан Радов: Когато правим подобни уговорки, трябва да има подписано. Защото това е 

единствения начин. 

Димитър Тодоров: Студентите са масово незаинтересовани.  

Христо Бакалов: Относно тази тема, всички знаем как стоят нещата. Изборния процес на 

самите студенти знаем как се случва. 

Стефан Радов: Има отдалечаване от гражданско поведение, политическо мислене и т.н.  

единия вариант е, продължаваме да си правим събитията, пък те ако искат да идват. Приемаме 

го, че е така и се опитваме да го променим. Защото е така. Да мислим какви са вариантите как 

да привлечем хората.  

Слави Боянов: Само допълвам. Единствения начин да санкционираме е да спираме следващи 

финансирания на тези хора, които обещават нещо, но след това не го изпълняват. 

Христо Бакалов: Това, което Стефан сподели – наистина трябва да бъде така. 

Симеон Цветков: Когато спреш проектите на дадения факултет, заради масово отсъствие, ще се 

променят нещата и на следващите избори нещата ще са различни. 

Слави Боянов: Факултети, които не идват не се и бенефициенти на цялото това нещо. 

Стефан Радов: Приобщаване на студентите към нас – това може да се случи чрез активни 

действия от страна на СС. Такива, които да привлекат студентите. Така можем да покажем на 
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хората, че реално СС прави нещо, иначе до момента сме се ограничили до неща, които обаче 

не носят качествена промяна. 

Васил Силяновски: Може ли да предложиш нещо конкретно? 

Стефан Радов: Да, аз това, което ви предложих още от първия път беше – да се посещават 

факултетите, да се провеждат срещи, да обобщим какво имат те като изисквания към 

университета и цялото това нещо да се представи на Ректора. 

Васил Силяновски: Добре, защо това не е направено досега? 

Христо Бакалов: Защото когато се внесе това предложение на предишната Комисия по ПР, те 

ми казах това няма да се случи и аз го направих само в ИФ, те ми казаха, че няма да се получи и 

че няма да ми окажат съдействие. 

Васил Силяновски: Аз да кажа, че това, което предлага Стефан да се направи е много добро. 

Мсиля, че това трябва да се случва на ниво факултет, те сами да го правят. Аз не мисля, че има 

много хора, които не знаят за СС и че могат да се обърнат към нас за помощ.  

Стефан Радов: Още – може да се направи и в Студентски град, защото има 6000 студенти, които 

живеят там и имат конкретно свързани проблеми. Те ще представят конкретни искания. 

Университетът има проблеми, които трябва да се решат. 

Лилия Липчева: Колкото до ходенето по факултети – с Мина съм се разбрала да посветим 

август да се изготви т.нар. седмица на първокурсника. Във ФЖМК се прави доста успешно, 

може да се направи и в целия университет. 

Слави Боянов: Кога горе долу го правите това? 

Лилия Липчева: Винаги е 2-та седмица. 

Слави Боянов: ФМИ – плануват да бъде седмица по-рано. 

Лилия Липчева: Нещо, което би помогнало е самите члевнове на СС да разпространяват 

инициативите и неговата дейност. Ние в собствените си инициативи не се включваме 

достатъчно.  

Христо Бакалов: Едно от решенията, които обмислям да направя за рождения ден на СС – 

освен плакати и флаери  - от зала на зала казваме какво ще се случва за деня, в които ще се 

случват нещата. 

Слави Боянов: В зародиша на конкретната идея  - бях много „за“ и не знам каква е причината 

за това да не се случва. Продължавам да смятам, че е много добър вариант, но смятам, че 

трябва да има и представителство на СС, за да може какво може и не може да се случва. 

Виктор Асенов: Самите хора в самите факултети не са готови да се интегрират, много трудно 

могат да се накарат факултетите да направят нещо такова. Когато помолих факултетите да ми 

дадат данни за достъпността, никой не ми върна отговор. 
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Георги Гълъбов: Вики имаше идеята да се подобри достъпността за хората с различни 

увреждания, но никой не се е отзовал, когато той е поискал данни. Самото искане е много 

сложно и специфично, по-добре да се напишат критерии точно и ясно какво трябва да се 

опише.  

Христо Бакалов: Лили или Васил, моля да публикуват в групата на СС за тази седмица на 

първокурсника, да има хора , които да се заемат с това, да се включат активно. 

Лилия Липчева: Аз ще го направя, ще изготвя презентацията.  

Васил Силяновски: Добре. Това беше всичко. Закривам заседанието. 

Край на заседанието: 21:45 часа 

София, 

21.04.2016 г. 

Председател:…………………………………… 

/Васил Силяновски/ 

 

Главен секретар:….………………………………. 

/Велина Костадинова/ 

 

 

 

 


