ПРОТОКОЛ № 5
от СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски”
29/03/2016 г.
Присъствали: Лилия Липчева – ФЖМК, Слави Боянов – ФМИ, Виктор Асенов – ФНПП,
Мария Шидерска – ФзФ, Павел Николов – СтФ, Ава Джамадан – БФ, Зорница Танчева –
ФСлФ, Христо Бакалов – ИФ, Стефан Радов – ФФ, Васил Силяновски (председател) – ЮФ,
Диана Манолова – ЮФ
Обявен начален час: 18:30
Начален час: 18:37
Край: 20:58
Дневен ред:
1)Разглеждане на проекти
2)Разни
Точка 1 от дневния ред
Лилия Липчева: Предлагам дневен ред – точка 1 – разглеждане на проекти, точка 2 –
разни. Предлагам да гласуваме така предложения ред.
За:11
Против:0
Въздържали се: 0
Приема се.
Лилия Липчева: Другото, което обещах на Мария Маринова е да разгледаме проекта ѝ.
Предлагам да гласуваме да защити проекта си, но след като минат всички останали
проекти.
За:11
Против:0
Въздържали се: 0
Приема се.
Проект номер 1 – Христо Вълчев

Христо Вълчев: Докторант към ФФ. Настоящият проект включва посещение на
международно лятно училище, посветено на метода на концептуалния анализ, което
ще се проведе от 14.08.16 до 19.08.16 в Цюрих. На въпросното събитие водещите в
света специалисти, занимаващи се с концептуален анализ, ще представят този метод в
детайли и ще го защитят от критиките, отправени към него. След посещението на
лятното училище, ще бъдат организирани семинар и свободно-избираем курс, по
време на които получената информация ще бъде споделена със студентите и
преподавателите от Софийски университет "Св. Климент Охридски", членовете на
Българското общество по аналитична философия, както и всеки друг, който има
интереси в областта.
Лилия Липчева: Защо този проект е важен и защо мислиш, че СС трябва да го
финансира?
Христо Вълчев: Този метод е философски метод, който има широко приложение, той е
свързан и с аналитична философия, свързан е и с анализ на езиковите употреби.
Аналитичната философия – водещо философско течение и тъй като не е много известно
в България, това ще допринесе за популяризирането. Цели –Основни цели на проекта:
1)популяризиране на метода на концептуалния анализ и повишаване на
информираността относно този метод както сред студентите и преподавателите в
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, така и в българския академичен
дискурс като цяло;
2)подпомагане на автора на проекта при написването на неговата дисертация, която е
на тема „Методът на концептуалния анализ в аналитичната философия“;
Допълнителни цели на проекта:
3)повишаване реномето на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
посредством това, че негови представители взимат участие в международни форуми;
4)обмяна на опит с чуждестранни специалисти в областта на аналитичната философия.
Финансова част – финансови ресурси за посещение. Такса за участие няма. Ресурсите
включват – самолетен билет и разходи за храна. Самолетния билет ще бъде поет от
Факултета. Разходи по настаняване и храна – от СС моля да ми бъдат отпуснати
финанси. Пакет, който включва – 150 швейцарски франка на вечер, което е равно на
1 078 лв.
Симеон Цветков: Този курс, който ще водите ще ви се заплаща ли от факултета? И
точната ви специалност?
Христо Вълчев: Ако водя повече от определен брой, да, има и допълнително
заплащане.
Виктор Асенов: Склонен ли си да поемеш частнично разходите?
Христо Вълчев: Склонен съм, да.

Виктор Асенов: С какво това ще допринесе за реномето на Софийски университет?
Христо Вълчев: Другите хора, с които аз ще общувам и ще работя на място ще знаят, че
аз съм от СУ. Ако си напиша дисертацията и стане популярен текст, ще стане ясно, че аз
съм от СУ.
Виктор Асенов: Значи има личен аспект?
Христо Вълчев: Донякъде, да.
Слави Боянов: Няма как да няма личен аспект. Понеже спомена, че това има роля и в
естествените науки, как става това?
Христо Вълчев: Може да се използва в случай, ако има съгласие какви да са
емпиричните данни и някой учени приемат една теория, други - друга и това ще
спомогне за категоризиране на съответните твърдения и разбиране защо има
противоречие.
Лилия Липчева: Добре. Благодарим. Имаме 5 минути за обсъждане.
Христо Бакалов: Аз имам съмнение какво ще бъде качеството на кусрса след това.
Лилия Липчева: Трябва да решим дали финансираме изцяло или частично.
Стефан Радов: 70-80% е моето предложение.
Виктор Асенов: 50%.
Лилия Липчева: Други предложения?
Слави Боянов: Прдлагам да покрие един ден сам, а останалите ние.
Лилия Липчева: Гласуваме с положителен вот за двете предложения.
Финансиране на проекта -75%
За:8
Приема се.
Финансиране на проекта – 50%
За: 2
Не се приема.
Проект номер 2
Траян Димитров: Здравейте, колеги. Аз съм пети курс - право. И също съм един от
двамата организатори на Българска младежка делегация – EUROPEAN YOUTH EVENT
2016. Две думи за събитието - участие на делегация, съставена от български студенти

от различни университети като най-много са членовете на делегацията от Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ на тазгодишното издание на European Youth Event
в гр. Страсбург, Франция. Събитието се организира от Европейския парламент и ще се
проведе на 20 и 21 май 2016г. в комплекса на парламента. Участниците ще са над 7500
от всички държави-членки на Европейския съюз, както и съседните страни, което го
прави най-голямото младежко събитие в Европейски мащаб. То ще бъде разделено на
пет отделни тематични части. Цели -1.Активно и информирано участие на делегация в
панелите, дискусиите, работните групи и всички останали мероприятия по време на
събитието, с цел развиване на знанията и уменията на участниците в делегацията по
въпросите, стоящи пред младите хора в Европа; 2.Изготвяне на отделен от официалния
доклад на събитието доклад на български език от участниците в делегацията, който
следва да бъде публикуван чрез всички възможни средства в публичното пространство
с цел разпространяване и огласяване на заключенията от работата по време на
събитието и запознаване на младежката аудитория в България с тях; 3.Използване на
натрупаните от участниците в делегацията знания, умения и компетенции за
организирането на информационна кампания сред студентите и младите хора относно
предстоящото през 2018г. председателство на Съвета на Европейския съюз от
Република България; 4.Подсилване на репутацията на Софийски университет и
неговите студенти на европейско ниво и използване на придобитите знания, умения и
компетенции от участниците за последващо организиране на редица международни
събития под егидата на Софийски университет и Студентски съвет към СУ като
законодателни симулации (Model European Union), дискусии и работни проекти на
европейска тематика. Участниците са избрани с конкурс. Беше необходимо да пуснат
мотивационно писмо и есе на зададена тема и сме подбрали 50 участници. Целта ни е
да участваме активно и компетентно, като в последствие от знанията и впечатленията
да бъде изготвен доклад, който ще бъде предоставен на студентите в различните
университети. Ще се организират и публични дискусии. Имаме и устно потвърждение,
че ще бъдем подпомогнати от СС на УНСС. ЕП не покрива настаняване, транспорт и
днвени. Това молим от вас – самолетни билети, настаняване на участниците и дневни.
Какво сме свършили до сега – участниците вече се подготвят, запазили сме
апартаменти и в проецес на закупуване на самолетни билети.
Слави Боянов: Как мислите да закупите билети?
Траян Димитров: България Еър – те имаха някакви предложения.
Слави Боянов: Първо, университета работи по един начин – обществени поръчки.
Силно се съмнявам, че можем да ви заплатим настаняването.
Васил Силяновски: Фактура издават ли?
Траян Димитров: Да, ако искаме. Издават по принцип.
Диана Манолова: Колко човека бяха от СУ?

Траян Димитров: 7 - СУ, 5 - УНСС, 2 - НБУ и др.
Васил Силяновски: Кой оценява?
Траня Димитров: Аз и другия организатор, поради опита, който съм натрупал през
годините, той също.
Васил Силяновски: Запознат ли си с юридическата организация на Лексус?
Траян Димитров: Да.
Васил Силяновски: Имате ли други въпроси. Няма. Добре. Аз имам въпрос – аз уча във
Виена икономика. Има хиляди инициативи. Председател съм на СС от една година и не
съм писал такъв проект да ходя там. Това за вас е лично обогатяване. Въпрос – защо
точно вашия проетк, с какво вие сте по-добри и защо трябва да го финансираме?
Траян Димитров: Първоначално мислехме да го направим в рамките на СУ, но не
получихме подкрепа. И решихме да го направим отстрани. Казахте, че ще има лична
изгода – не, това ще бъде разпространено и ще достигне повече хора, повече студенти,
ползата ще е голяма.
Васил Силяновски: Защо вас, а не Лексус?
Траян Димитров: Подбрали сме делегацията си така, че това са хора, които са
участвали в подобни мероприятия и организации и имат идея какво и как се случва. Те
имат знанието и опита, лично аз имам опит от 4 години по тази тема и ще бъде поефективно, ако там са хора, които знаят какво се случва.
Васил Силяновски: Аз нямам повече въпроси. Благодаря. Искам да направим
процедура – да върнем проекта за преразглеждане. Има още един проект, който е
асбсолютно същия.
Слави Боянов: Например може да кажем - да, разбираме ви, но можем да
финансираме 4 човека например.
Стефан Радов: Първо казвам, че аз също ще ходя на това нещо. Аз съм лидер. Въпроса
е, че знам как стоят нещата. Ние сме получили субсидия от ЕП, тя покрива 250 евро,
които не стигат. Ние със сигурност ще доплащаме някакви неща. При тях няма никаква
субсидия. Хубаво е да има група от СУ. Може да се актуализира транспорта. Това, което
може да се направи – да пътуват с автобус, не със самолет. Може да се намери автобус
да събере 2 групи от 20 човека. И ако Лексус искат, да ги обединим.
Слави Боянов: Колко голяма е вашата група?
Стефан Радов: 20 души. Само да кажа, че те вече са се записали, тези, които искат да
ходят. Организаторите одобряват почти всичко.
Слави Боянов: Колко пълноценно мислиш, че е това събитие от 9 000 човека?

Стефан Радов: Ами има хора от цял свят и мисля, че много пълноценно. Програмата
има изключително интересни уъркшопи, организирани от младежи. Има различни
тематики, всеки може да се запише на всичко за тренинг и обучение. И това е много
голям опит.
Диана Малнолова: Има ли някакъв лимит на участниците от една държава?
Стефан Радов: Мисля, че няма.
Христо Бакалов: Ще даде ли някакъв резултат за СУ?
Стефан Радов: Всеки, който подкрепяме, допринася за университета. Това, което те са
замислили не знам до колко и как ще го реализират.
Васил Силяновски: Процедурното ми предложение е да го върнем за преразглеждане
и да го гласуваме след като говоря с деканите. Двата проекта заедно, защото са
еднакви.
Виктор Асенов: Защо са се разделили на две групи?
Васил Сисляновски: Защото са различни хора.
Слави Боянов: Това, което разбрах – тук не става въпрос защо двете организации не са
заедно, а просто едни хора изпращат работни групи, които да отидат там.
Васил Силяновски: Първо – относно целесъобразността - не се спираме днес. Второ –
ЮФ може да поеме част от разходите, аз поемам отговорност да говоря с декана. Трето
– Лексус изпратиха проекта им на мен и аз го върнах, защото не е целесъобразен.
Имаме процедурно предложение да се преразгледа проекта в петък.
За:9
Против:0
Въздържали се: 2
Приема се.
Камен Киров: Идвам да предложа нещо за обсъждане – след всички проекта или в
някакво друго време искате да го направим това? Искам 10 минути, в които да обясня –
става въпрос за Студентската академия дали да се продължи или не като проект.
Васил Силяновски: Процедурно – съгласни ли сте Камен да си представи идеята:
 След следващия проект
За: 0
Не се приема.
 За петък на следващия СИС

За: 11
Приема се.
Проект номер 3
Симона Петева: Магистър, катедра - Екология. Специалност – екология. Проект –TRACE
2016 – световна конференция по Археология, Климатология и Екология (Tree rings in
Arhaeology, Climatology and Ecology) ще се състои в Република Полша гр. Бяловежа
(Białowieża) в периода 11-15 май 2016. Участващите страни са 25 с общо 146 участника,
сред които се нарежда и България с единствен представител от СУ "Св. Климент
Охридски" в мое лице. Тук е редно да бъде споменат фактът, че на тази световна
конференция ще има представители на университети от ранга на Харвард, Оксфорд и
Кеймбридж. Целите – всяка страна и университет (в лицето на съответните
представители) да демонстрират развитието си в областта на Археологията,
Климатологията и Екологията като по този начин докажат своите постижения чрез
постер сесии или презентационни сесии. Защо е важно за СУ – след тази конференция
и бъдещи общи публикации ще се повдигне академичния статус и ще се увчеличи
класацията на университета. Финансова подкрепа, която искам от вас – Таксата за
участие на конференцията е 130 EUR, която е заплатена от моя страна.Останалите
разходи са за двупосочен самолетен билет в размер на 250 EUR, автобусни разходи в
размер на 100 EUR за отиване и връщане от Варшава до гр. Białowieża, където ще се
състои конференцията. Разходи за хотел в размер на 150 EUR. Исканата финансова
подкрепа от моя страна към СУ "Св. Климент Охридски" като техен единствен
представител на тази конференция е в размер на 630 EUR!
Лилия Липчева: Обръщала ли сте се към факултета за финансиране?
Симона Петева: Факултетът е финансово нестабилен и затова не съм се.
Лилия Липочева: Склонна ли сте да финансирате сама част от проекта.
Симона Петева: Да.
Слави Боянов: Какво ти е участието?
Симона Петева: С постер. Темата е много интересна. Не е имало такова проучване до
сега.
Васил Силяновски: Благодаря ви. Имате ли въпроси и коментари.
Георги Георгиев: Това е първия проект, който прегледах като координатор.Това, което
ми хареса – посочила е документите, които са ѝ изпратили, което е плюс. Тези 250 евро
не са много. Смятам, че проекта си струва.
Диана Манолова: Според мен тъкъв вид събития си струва, надъхана е и без
притеснение се представи.

Ава Джамадан: Да, Симона ми е колежка и мога да потвърдя, че е надъхана и
амбициозна.
Васил Силяновски: Тук въпросът е дали сме склонни да финансираме всичко това.
Слави Боянов: Процедура – самолетен билет плюс 100 евро в дневни и разходи за
хотел.
Васил Силяновски: Процедура – пълно финансиране (с таксата участие).


Пълно финансиране - 630
За: 6



500 евро
За: 6

Васил Силяновски: Предвид целесъобразността си струва цялата сума да финансираме.
Ава Джамадан: Заслужава си да я финансираме на 100%.
Прегласуване
 Пълно финансиране – 630 лв.
За: 11
Приема се.
Проект номер 4
Диана Манолова: Идеята ми – в момена с инициативата с осветлението на Студентски
град, подемаме и други инициативи. Искам вашата подкрепа от гледна точка на
разпространението. Става дума за Български кино фестивал в Университета – „ Кино по
никое време“. Проектът се състои в прожектиране на класически български филми
пред студенти. Прожекциите ще се осъществяват в 272 аудитория два пъти седмично
от средата на месец април до средата на месец май.
Виктор Асенов: Какви филми ще се представят?
Васил Силяновкси: Филмите са подбрани много добре.
Диана Манолова: Обединени са – 50-те, 60-те, 70-те, 80-те. Подписала съм договор с
Националния филмов център за публично разпространение. Няма да имаме билет,
входа е свободен, но имаме дарителски билет, който е изцяло по желание. Много
важно ми е да ме подкрепите. Имаме 100% подкрепа на НБУ.
Слави Боянов: Надценила си плакатите и се подценила флаерите.

Диана Манолова: Имате някакво време, в което да раздадете флаери и да се
разпространи това нещо. Само да кажа, че ще ми дадат оригиналните филми. Ако
трябва ще пуснем и субтитри за чуждестранните посетители.
Стефан Радов: Ще те подкрепим, действай.
Васил Силяновски: Първо – осветлението, имахме срещи, взеха се решения, беше
успешно. Следващото, което мислехме да направим – да изчистим Студентски град. Аз
съм оптимист. Ще се включат всички СС-ти. Единственото, което се изисква от нас е
присъствие. На 17 април. Това, което Диана каза – да бъде инициатива не на СУ, а на
всички.
Христо Бакалов: Димитър Власов говореше за почистване за СУ, това включва ли се?
Васил Силяновски: Днес решихме всички заедно да излезем да чистим, вечерта –
концерт на НМА. За ФСС-та и други – ще се дооточнява.
Слави Боянов: Разписани са 1200 флаера, не предпочиташ ли да са 2000?
Лилия Липчева: Ако ще се включат СС-ти, които ще заемат идеята на Диана, да си
разпечатат свои флаери.
Васил Силяновски: Искаш ли промяна на флаерите?
Лилия Липчева: Според мен 60 са достатъчни.
Христо Бакалов: Да бъдат еднакви и да са раздадени един път?
Диана Манолова: Флаерите ще бъдат умален вариант на плакатите, после ще се пускат
пак и ще се раздадат наново.
Васил Силяновски: Гласуваме.


60 плаката
За: 10
Против: 0
Въздържал се: 0



2000 флаера
За: 10
Против: 0

Въздържали се: 0
ПРИЕМАТ СЕ.
Проект номер 5
Мария Маринова: Здравейте, колеги. Накратко ще ви представя моя проект.
Факултетът по чужди езици, литература и превод (SLLTI) към Департамента по устен и
писмен превод (DIT) на Болонския университет организира „Седмицата на България” с
подкрепата на вицепрезидента на Р. България Г-жа Маргарита Попова. Имам
персонална покана за участие в мероприятието с изнасяне на лекция за българската
култура на тема „Обредите от жизнения цикъл на човека в социалистическа България.
Традиция, религия и нововъведения”. Това събитие дава възможност за
популяризиране на българската култура в чужда среда. Задача - подготовка на лекция с
Power Point презентация на тема: „Обредите от жизнения цикъл на човека в
социалистическа България. Традиция, религия и нововъведения”. Моят доклад
предизвика интерес и всъщност това е и причината за провеждане на събитието.
Нещото, за което ви моля са финанси за пътни разходи, нощувките са поети от
Болонския университет, а дневните ги поемам аз.
Симеон Цветков: Партньори?
Мария Маринова: Факултетът по чужди езици, литература и превод (SLLTI) към
Департамента по устен и писмен превод (DIT) на Болонския университет осигурява
нощувките в гр. Форли, Италия.
Георги Георгиев: Ти си платила самолетния билет. Има ли фактура?
Мариа Маринова: Да, има фактура и е прикачена.
Симеон Цветков: Фактурата откъде е издадена?
Мария Маринова: Пратена е по имейл, след като направих резервацията.
Симеон Цветков: Колко дни ще бъдете там?
Мария Маринова: 10 дни.
Христо Бакалов: Можеш ли да разкажеш малко за презентацията?

Мария Маринова: Въз основа на тема на моята дисертация – обредност през
социализма. Правя сравнение между традиционните ритуали, църковните и
гражданските.
Слави Боянов: В кой факултет си?
Мария Маринова: Докторант в ФСлФ.
Симеон Цветков: Другите участници от БАН, които отиват там, ще представят ли нещо?
Мария Маринова: Да, всички имат материали.
Васил Силяновски: Коментари има ли?
Диана Манолова: Супер е.
Слави Боянов: Понеже се интересувах, дамата спомена, че заради нея е свикано
цялото това нещо. Това е начин да покажем, че България съществува по някакъв начин,
по какъв начин се е изменила и какво е съхранено.
Христо Бакалов: Как смятате, дали ще е удобно това да бъде представено в СУ? И
другото - има ли нужда от обсъждане?
Васил Силяновски: Не смятам, че това е най-целесъобразния проект, но е добър.
Обаче наистина нека да го направим в СУ, да достигне цялото това нещо до
студентите.
Слави Боянов: Благодаря за това, че ще пътуваш дни и нощи, само и само да си там и
да представиш България.
Васил Силяновски: 10 дни са и ще изнасяш веднъж презентацията?
Мария Маринова: Да.
Васил Силяновски: Гласуваме.


460 лв. дневни
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.

Васил Силяновски: Имаме условие – да изнесеш лекцията и пред нашите студенти.
Мария Маринова: Разбира се.
Точка Разни
Васил Силяновски: Някой има ли нещо да каже?
Виктор Асенов: Искам да скъсим проектното време. Просто човекът, който представя
да излезе и да каже защо трябва да финансираме, а не да четем и препрочитаме
проектите.
Лилия Липчева: Аз съм „за“ да си остане 5 минути за защита.
Васил Силяновски: Нека го оставим така. Хората, които са редовни на СИС вече знаят
как се процедира и се стиковахме. Вече вършим нещата бързо и стегнато.
Виктор Асенов: Друго нещо. Повече хора да се ангажират с пощата.
Лилия Липчева: Аз днес проведох разговор с Радостин. Оказа се, че обвиняваме човек,
който не разбира нещата, който решаваме на СИС. Ако нещата му се обясняват мисля,
че той е достатъчен.
Васил Силяновски: Аз му пиша, звъня му, какви ли не методи правя, за да се свържа с
него, но не става. По отношение на това, че ще направи нещо – да прави го, но два дни
след като съм го казал. Няма досег със СС, не идва на събрания, не става. Аз съм
раздвоен и затова реших СИС да вземе това решение. Защо съм раздвоен – от една
страна не смятам, че Виктор ще се съгласява с всичко, което казвам, ще бъде много
критичен по отношение на това. От друга страна – той е навътре в нещата.
Виктор Асенов: Аз съм почти постоянно свързан с интернет и имам достъп до
компютър винаги, мога да вържа имейла да получавам на личен имейл всички писма.
Щом имаш забележка, че не мога да изпълнявам нещата както трябва, не си запознат с
нещата, които правя.
Слави Боянов: В момента тестваме Диафанум. Хората пишат за проблеми. Съжалявам,
обаче свикахме СИС 30 мин. по-късно, защото нещо се беше случило. Аз смятам, че
Виктор ще върши по-добре работата от Радостин.
Виктор Асенов: Ако има въпроси към теб на общия имейл, ще ги препращам към теб.
Васил Силяновски: Велина, въпросът е към теб. Слави и Виткор да са под твоята опека.

Велина Костадинова: За Слави е ясно какво може да прави и е отговорен. За Виктор –
не се съобразява дали е удобно или не, звъни ми по всяко време и се опасявам, че
когато не знае нещо ще ме търси ще ми задава въпроси за неща, които не знае.
Христо Бакалов: В момента, в който Виктор е решил, че нещо ще трябва да стане сега,
ще напише имейл – „Направи го“. Това е моето опасение, че ще се случи.
Васил Силяновски: Друга тема. Свързаха се с мен студенти – искат да поканим Росен
Плевнелиев – тема: Хоризонт - България 2030г. Не е дошло от мен. Дошло е от
студентите. Разликата този път е, че имаме одобрение на ръководството. В този ред на
мисли – ще е хубаво да подкрепите това. Коментари по темата има ли?
Виктор Асенов: А каква е тази тема, какво включва?
Слави Боянов: Виждания за как трябва да се случват нещата през следващите 15
години, да речем, това е заложено в темата, Вики.
Диана Манолова: От кой факултет идва инициативата?
Васил Силяновски: От ЮФ.
Слави Боянов: Президентът не ходи във всички университети. Това ще бъде един вид
престижно за нас.
Васил Силяновски: Няма против, значи го правим. Ако някой иска да помага, нека се
свърже с мен.
Диана Манолова: Две събития – в Студентски град и в СУ. 04.04.2016. В организация с
Ейбъл.Поглед над дигиталния маркетинг.
Христо Бакалов: Това не е ли да направим реклама на академия, конкуренция на ФМИ.
Обикновено взима неодобрениете кадри на ФМИ.
Слави Боянов: Това последното не е вярно. Телерик са една от най-големите основани
в България компании. Може би напоследък тази академия почти не е конкурентна на
ФМИ, в доста различни посоки поеха. Тематиката е интересна, всъщност дигиталния
пиар заема особено нашия бизнес. Затова смятам, че събитието е добро. Не знам каква
е таргет групата.
Диана Манолова: Ще бъде лекция. Фокуса няма да бъде академията.

Велина Костадинова: За пореден път чувам една и съща организация за събития в СУ.
Няма ли други организации?
Диана Манолова: Те са организация, която се свързват с нас и са в наша помощ.
Стефан Радов: Печелим те, печелим и ние. Темата е интересна и актуална. Момента на
рекламата ще го има. Въпросът е, че тази реклама ще се случи в Софийски университет.
Слави Боянов: Един от тримата е основател на компанията, дори.
Христо Бакалов: Събитието ще се случи, няма нужда да го коментираме.
Васил Силяновски: Ако решите да няма събитие, няма да има.
Диана Манолова: Тази цялата мрежа с контакти е много полезна за нас.
Васил Силяновски: Ще го подложа на гласуване.
За:11
Против:0
Въздържали се:0
Приема се.
Виктор Асенов: Оттеглям моето предложение да имам достъп до мейла.
Васил Силяновски: Закривам заседанието. Благодаря ви.
Край на заседанието: 20:58
Председател:…………………………………
/Васил Силяновски/

Главен секретар:………………………………
/Велина Костадинова/

