ПРОТОКОЛ СИС №3 /11.12.2015
Присъстват: Васил Силяновски-председател(ЮФ) Ава Джамадан-БФ, Мария Георгиева-ФП,
Лилия Липчева-ФЖМК, Мария Шидерска-ФзФ, Руслана Атанасова-ГГФ, Мина Кутева-ФКНФ,
Христо Бакалов-ИФ, Янита Джунова-ЮФ, Георги Георгиев-ФМИ, Виктор Асенов-ФНПП;
Обявен начален час: 17:30
Час на започване: 17:30
Има кворум!
Васил Силяновски: Най -легитимен орган са председатели на комисии за избор на нова
комисия по настаняване. Решения : по най -бързия начин да се създаде комисия, защото
комисията в момемнта не работи; 2. Членове до сега да не могат да се кандидатират; 3.
Мандатност на членовете 2 години; 4. Изборът е тест и интервю, ако няма кандидати може да
се насрочи за януари; 5. Новата комисия да не действа пълен мандат, а само до май месец.
Виктор Асенов: Разлика между 2 години мандат и до май месец.
Васил Силяновски: Максимум 2 мандата .
Ава Джамадан: Кандидати на временната дали може да се кандидатират за редовната ?
Васил Силяновски: Може.
Георги Георгиев: Според мен не трябва да се броят.
Димитър : Ако една длъжност се заема по малко време не се брой като мандат, като това е
записано в правилника на СУ.
Георги Георгиев: Ако се кара мандат да бъде пълен.

Гласуване: Дали 4 месеца да се броят за мандат?
За: 8
Против: 2
Въздържали се : 0
Виктор Асенов:На какво ще се базира теста?

Васил Силяновски: Ще се базира на правилника на ПСБО. Ще бъде измислен от Васил, Георги
Гълъбов и Йордан Донков.

Гласуване: Дали сте съгласни с така зададените
За: 9
Против :0
Въздържал се: 1
Лилия Липчева: От 14 до 18 се приемат кандидатури, на 21 ще се държи тест
Интервюто ще се провежда от председателите на комисиите в СС.
Виктор Асенов: Дали хората в комисията трябва да са задължително от общежитията?
Лилия Липчева : Трябва да е студент в редовна форма.
Ава Джамадан: Дали има минимум от хора от СС?
Васил Силяновски: Няма, но мисля че трябва да има тясна връзка между комисията и СС.
Кристиян Георгиев(гост): Дали ще се използва опита на хората?
Васил Силяновски: Михаил е заявил че ще помага, най вероятно ще има хора от минали
мандати. Да се помолят бившите членове при нужда от помощ да се отзоват.
Васил Силяновски: Преминаване към проектна дейност. Гласуване на дневен ред
За: 10
Против:0
Въздаржал се:0
Мария Георгиева: Процедурно предложение: Представяне на етичен кодекс.
Васил Силяновски: В разни; Представяне на проект от Александрина Икономова;
Александрина Икономова: Представя проект „заедно в лекция“ главна идея да се вкарат
ученици с начина на прове ждане на занятия, упражнения, многопластов проект; Цели: да се
поканят ученици от София, не искаме да разделяме по успехи , даване на равен шанс на всички
деца; да се скъси дистанция между учениците и студентите, да се възвърне комуникацията
между тях.
Задачи: да се разбере какво ще им е интересно на децата чрез анкета, на базата на анкетата
децата да се разделят по групи по интереси, да се уговорят професори и тн и да посетят лекция,
да им се покаже работата на администрацията; когато проектът придобие популярност да се
доведат деца от други градове, да работим със „заедно в час“

Финансова част : да се работи с ротари клуб като те ще финансират деца извън софия, пари за
транспорт, спане и хранене;
Около 500 ученика, трябва да се намери място за спане, някой от съвета спомена че има
свободни места в общежитията
Ротари клуб могат да помогнат с финансирането по транспорта.
Христо Бакалов: Партньори могат да са МОН и самото училище; Може да има екскурзоводи в
самите студенти, може да са студенти от спец „туризъм“, за посещение на лекции не е нужно
да се иска разрешение; Можем да накараме заедно в час за ресурси.
Ава Джамадан: Кои класове?
Александрина Икономова: 9,10,11, 12
Ава Джамадан: в момента съм учител във Втора английска, мога да помогна
Димитър (гост) : Относно практически упражнения при спец. химия има вечер на химията ,
физически факултет има дни на отворените врати; най вероятно събитията са в края на май
месец, за хора интересуващи се от информатика има Хакатон.
Ава Джамадан : Ще провери за Биологически факултет.
Мария Георгиева: Информирано съгласие от родителите, може да съдейства за изготвяне на
доклади
Христо Бакалов: Да се започне с гимназии които са под егидата на СУ;
Александрина Икономова: Финансова част; примерни оферти за транспорт с автобус;
Христо Бакалов: Как стоят нещата с бусове на СУ.
Васил Силяновски : За 30 човека и са за вътрешни маршрути.
Виктор Асенов: Колко са бусовете?
Васил Силяновкси: 2
Димитър (гост): Може да се ползват за страната.
Васил Силяновски: Може, но има график.
Христо Бакалов: Малките населени места имат собствени автобуси за учениците.
Александрина Икономова: Да се раздели на 3 части и всяка част да се свържем с различни
ротари клубове
Христо Бакалов: В момента иска да се гласува за 50 ученика за 10 месеца? Дали да не се
гласува за няколко пробни, да се опитаме да се свържем с МОН.

Васил Силяновски : В момента може да се гласува принципно съгласие; до кой момент ще
кажем 100 % финансираме?
Христо Бакалов : Ако за първия месец можем да взимаме хора от софия, свързваме се със
заедно в час, около 100 човека, да се започне от софия, защото е безплатно, след това пловдив.
Васил Силяновски : Ще трябва да се покрие градски транспорт и закуски, трябва да е
организирано.
Виктор Асенов: Училищата се дърпат да финансират, може да се използват 2та буса на СУ,
разходите да са за автобусите и закуски.
Христо Бакалов : Да се проучи вариант с фирми.
Димитър(гост): След като се доведат ученици да се търси обратна връзка, първата година да се
съсредоточат в София.
Александрина Икономова: Не трябва ли да се търсят точно ученици, които не са толкова
запознати с университета
Лилия Липчева: Да се приключат разговорите по проекта, да се даде пълна подкрепа за 3
месеца, 2 месеца да се работи със софийски училища и 1 месец с училища извън София.
Васил Силяновски : Допълнителни коментари да са след заседанието.
Христо Бакалов : Да се направи проект конкретно, за да е готов за следващия сис, в момента
нямаме данни и трябва да е по конкретно и ясно.
Васил Силяновски: Сега може да се гласува примерно за 150 човека, транспорт + 1 хранене ( 50
човека извън софия), като това е таван.
Гласуване: 160 човека( с учители и шофьор) - 1 хранене, вътрешен транспорт, и за хората
извън софия : нощувка
За: 9
Против : 0
Въздържали се : 1
Васил Силяновкски : Продължаваме с Клуб по Роботика на Ангел Великов, ФМИ, не
продължаваме с клуба по роботика; проектът е изпратен отново за прегласуване за
финансирането, тъй като няма представител, които да го защити.
Моника Найденова: Представяне на проект свързан с дебати, от миналата година от
междунар федерация да въвели правила за задължителна подкрепа от университета; търси се
финансиране за отиване на състезание за дебати и след това да се направи обучение, като най
вероятно ще излезе безплатно, защото има външни спонсори.
Су има добра традиция с дебати, но проблемът е че трудно се догонва Европа, защото
правилата се менят постоянно, варианта е да се ходи в чужбина на обучение;

Трябва университетът да участва или в подготовка или във физическото изпращане на самите
дебати. Надяват се да спечелят квота за европейско, като квота се печели от състезание с
международно признание;
Финансово описание: 60 лв ще бъде транспорта на Тончо К. Такса за участие за двамата е 120
лв, включва настанавяне в хостел, материали; билет до Айндховен – 220 лв;дневни: по 40 лв на
ден, като това са примерни дневни,не е нужно да бъдат поети, общо е 320 лв за двамата; общо
860 лв за двамата;
пари за обучение : 56 лв, но може да мине през webinar и да е безплатно;
Васил Силяновски: Защо си написала дневни, ако не са важни?
Моника Найденова: Организиторите изпращат примерна бланка и те са разписали всички
пера.
Васил Силяновски : Искаш ли да се гласуват дневните?
Моника Найденова: Да, гласувайте.
Васил Силяновски: Самолетен билет трябва да бъде по ЗОП, как предлагаш да ти се гласува
билета,дали имаш против да бъде част от дневните.
Моника Найденова: Няма проблем.
Васил Силяновски: Ти искаш 900 лв за нещо което няма да вдигне рейтинга на СУ обективно?
Моника Найденова: Такива състезание са много добре медийно отразени на международно
ниво, искаме ние да отидем защото в момента са много малко хората които могат да дебатират
на английски; в момента в който се постави СУ на картата е възможно да се дадат стипендии,
да се запознаят с хора, също стремежът е да се спечели квота, няма развита добра практика в
дебатите.
Васил Силяновски: Това е първият проект в които се искат пари за обучение след проекта.
Виктор Асенов: Може да се отрази медийно в БГ.
Моника Найденова: Има вариант за публичен дебат; трябва на първо време да се запознаем с
новите правила в Европа.
Янита Джунова: Отиват двама човека да популяризират дебатите; тази квота с твоето ходене
там гарантирана ли е ?
Моника Найденова: Не, трябва да дебатираме добре; трябва да има вътрешна конкуренция,
представянето на английски е много слабо, тази година бяхме от малкото хора, които са
участвали на много състезания; ходили са в Румъния, в Англия на състезания; идеята е да се
постараят да се изгради капацитет в университета;
Васил Силяновски : Коя организация представлявате?
Янита Джунова: Асоциация дебати софия.

Васил Силяновкси : Защо са избрали теб?
Моника Найденова: Хората, които го организират ме поканиха лично; има голям вариант за
взимане на квота, защото има квота за университети, които не се обучава на английски.
Христо Бакалов: Като представител на какво отивате.
Моника Найденова: Отиваме като представители на СУ.
Гласуване:Самолетни билети, които ще бъдат разписани като дневни (220 лв)
За: 9
Против:0
Въздържали : 1
Такса за участие 120 лв
За:8
Проотив: 1
Въздържали се : 1
Влак за единия участник 80 лв
За: 9
Против: 0
Въздържали се : 1
Влак за другият участник 120 лв
За: 6
Против: 0
Въздържали се : 4
Дневни : 320 лв
За: 4
Против: 3
Въздържал се: 3
Разходи за обучение за 20 души:
Васил Силяновски : Да не се гласуват пари, а да дадем канцеларски материали от СС.
За: 10

Против: 0
Въздържали се : 0
Васил Силяновкси : Проектът на Йордан Донков не е достатъчно добре разписан и няма да
бъде разгледан днес; Минаваме към точка разни.
Мария Георгиева: Разглеждане на етичен кодекс.
Георги Георгиев: Предлага ако се случи нарушение да има финансова санкция?
Христо Бакалов: При избухване при представяне член на сис да няма право да гласува
Васил Силяновкси : Предложение : отнема се право на човек когато е обидил или накърнил
представящ проект, ако си от факултет с повече от един представител се отнема възможността
да присъства , а ако има само 1 представител няма право на участва в дискусиите?
За: 9
Против: 0
Въздържал се: 1
Васил Силяновски: при второ нарушение се започва процедура по установяване дали се
накърнява имиджа на СС.
За: 8
Против : 0
Въздържали се: 2
Христо Бакалов: Редно е, след като вече са дадени пари за сходни проекти, проектът за
участие в международна конференция (ISHA), следващият път да бъде преразгледан.
Мария: Предложение относно проектите: да се изготви таблица за оценяване на проектите.
Васил Силяновски : Мислихме тази таблица 2 години, има разписана такава вкарана за
одобрение от академически съвет, смята че е безумна тази таблица ние не сме достатъчно
добри оценители да изведем достатъчно добри критерии.
Христо Бакалов: Получихме емейл за клуба по роботика?
Васил Силяновски : Вече е гласуван.
Васил Силяновски: Закривам заседанието!
Закриване на заседанието: 19:30

Председател: ………………………………..
/Васил Силяновски/
Главен секретар: ………………………………..
/Велина Костадинова/

