Протокол № 6
От СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски“
От 01.IV.2016 г.
Присъствали: Христо Бакалов – ИФ, Васил Силяновски(председател) – ЮФ, Симеон Георгиев –
ФХФ, Стефан Радов – ФФ, Виктор Асенов – ФНПП, Ава Джамадан – БФ, Мария Шидерска – ФзФ,
Георги Георгиев - ФМИ, Георги Гълъбов - ЮФ
Обявен начален час: 18:00
Начало: 18:40
Край: 20:55
Кворум: 9
Решения се взимат с 5 гласа
Има нужен кворум за начало на събранието.
Дневен ред:
1. Камен Киров
2. Академичен съвет
3. Разглеждане на проекти
4. Разни
За: 8
Против: 1
Въздържали се: 0
Приема се.
Точка 1 от дневния ред – Камен Киров

Камен Киров: Първо ще кажа защо правихме академията миналата година, какви проблеми
смятам, че решава. Въпросът е дали искате да я направите пак и дали я припознавате като
нещо полезно. Започна като идея за подготвяне на студенти да се включат активно в органите
за самоуправление. Това беше началната идея, после я променихме така, че ако направим
такова обучение, дори студентите да не са членове на СС и ФСС, това да бъде полезно за тях.
Това, което се случи лятото, бяха 2 5-дневни обучение, средно по 20 човека. Целта на
академията беше първият етап да запознае с по-широки гражданско-политически проблеми.
Неща, които така или иначе касаят всички като граждани. Вторият етап беше съсредоточен
върху организираната активност на младите хора- организационна култура, работа в екип, как
се случват нещата в СС, проектна дейност, за да знаят какво могат да направят като студенти на

СУ. Няколко човека от академията са в момента членове на СС. Това, което имаме на база на
опита от миналата година, имаме желание да се промени малко и много повече да се водим от
мотивацията на студентите – да се пита какво те чувстват като липса на знания и умения като
студенти или като граждани, за да бъде мотивиращо. Въпросът е вие дали искате такова нещо
да се случи и ако да – да започнем да го правим.
Христо Бакалов: Ще е възможно ли етапите да бъдат осъществени на Гудевица, защото
мястото носи много различна енергия?
Камен Киров: Първо поставих въпроса дали искате да се случи и после да говорим за
конкретика. По принцип има няколко бази на МОН, които ползваме и това място, което в едно
родопско село. Хората са принудени да стоят на едно място и да се обучават. За това искаме да
започнем по-рано , за да синхронизираме програмата с целите.
Георги Гълъбов: Взимали ли сте пари от предната Академия като обучаващи?
Камен Киров: Не.
Георги Гълъбов: Значи и тази година няма да вземете?
Камен Киров: Това зависи от вас – дали искате или не искате да плащате някакви пари.
Стефан Радов: Ако ще го организираме и хора като Камен ще бъдат обучители е напълно
нормално и адекватно да получат заплащане.
Христо Бакалов: Искам да питаме Камен дали има нещо против в обучението да включат хора
от СС?
Камен Киров: На мен желанието ми е да съставим една група от СС, която да има обучителски
способности и тази академия да се случва всяка година. Общността да може сама да се
развива. Така че – да, мисля че можем да вземем хора от СС, но тъй като това нещо не съм го
мислил до момента – може да са хора, които да се включат в организацията, а не да са
обучаващи се.
Васил Силяновски: Аз не мисля, че има какво да гласуваме в момента- няма проект и няма
голям кворум. Ти кажи какво предлагаш в случая.
Камен Киров: Това, което описах като идея – да се направят рекламни материали (дори само
онлайн), да се остави период, в който хората да кандидатстват – ние правим подбор на база
мотивация, след това да опишат желания за обучение – това отнема време и ако ще го правим,
е хубаво да започне от по-рано да се подготвя. Искам отсега да го коментираме – как го
виждате, рамка на средствата. Миналата година беше с 25-30 човека. Не искаме да го правим с
повече хора, защото видяхме, че тази група е ефективна.
Васил Силяновски: Какво искаш да гласуваме?

Камен Киров: Финансова рамка.
Васил Силяновски: Аз знам каква е финансовата рамка, знам как работи академията, но не
мисля, че колегите са достатъчно запознати. Разпиши конкретните неща, които могат да
възникнат като разходи.
Стефан Радов: Финансова рамка е доста трудно да се гласува сега. Ако се организира ще бъде
инициатива на СС или ваша? Защото ако е на СС ние ще можем да си задвижим инициативата.
Васил Силяновски: Опитваме се за всеки разход да има проектна бланка.
Стефан Радов: Съгласен съм, но сега можем да гласуваме дали го правим или не и след това
ние разписваме финансова рамка. Сътрудничим си, за да го направим заедно, но основната
институция е СС.
Виктор Асенов: Той искаше само да ни пита дали е било хубаво и да му помогнем за пускане
на някаква онлайн анкета може би.
Христо Бакалов: Камене, ако ти миналата година си бил в СС и дойде един симпатяга и иска да
му гласуваме академия без проект, ще я гласуваш ли?
Васил Силяновски: Ние имаме цяло ОС и ако се съгласим на подобно нещо, предлагам да има
по-добра информираност и да го представиш по-подробно.
Камен Киров: Единственото ми желание беше да се реши дали да се прави. Това са 25 човека –
по 2 нощувки, 30-35 лв. мисля, че е ок.
Васил Силяновски: Предлагам Камен да дойде с цялата информация и да обясни пред ОС.
Стефан Радов: Моето предложение е да гласуваме сега дали го правим, а на ОС той и хората,
които са част от организацията, да обявят параметрите.
Слави Боянов: За мен проблемът е, че идваш – разказваш ни нещо. Не съм виждал доклада
или презентацията.
Георги Георгиев: Можем да гласуваме дали неговата презентация да бъде в дневния ред на
ОС.
Христо Бакалов: Дори да гласуваме днес, че проектът ще се осъществи и той ни предостави
презентация, която не ни е харесала, няма смисъл.
Камен Киров: Със сигурност ние не можем да направим плакат. Ако някой от вас работи с тези
програми, можем да го започнем като визия, за да може да има достатъчно време за
разпространение. Останалото са най-простите неща- нощувки, храна, консумативи.

Точка 2 от дневния ред - Академичен съвет
Васил Силяновски: По отношение на АС имам да кажа само 3 думи – моля ви да е
конструктивна дискусията, не да се караме. Февруари Ректорът свика комисия за правила за
работа с медиите, което мен ме изненада – не Коларова – каза, че е на 22 февр.
Васил Силяновски : Между 22 февруари и 10 март – беше неформална среща. Те приеха, че
след като не съм изпратил имейл с потвърждение, те са сметнали, че съм съгласен.
Симеон Георгиев: Тогава ти не заяви нищо – ти не стана и не каза аз не съм бил, не съм
съгласен. Това, което го каза сега – ок, но тогава не каза абсолютно нищо.
Васил Силяновски: Ако ме наблюдаваше внимателно аз станах и отидох при Слави, за да видя
лаптопа, защото аз не знаех какво е било вкарано като текст. Пак казвам – грешката е моя
донякъде, не смятам, че нося отговорност за приемането на този текст, но смятам, че нося
отговорност за позицията на СС.
Симеон Георгиев: За мен това е абсолютна каша и ти не знаеше какво се случва.
Георги Гълъбов: Може да оставите спора за след СИС, няма смисъл да се занимаваме кой
какво е казал на АС. Аз искам да коментирам позицията – във всяка голяма фирма няма
самоволни изказвания на служителите. Чавдар Стоянов се изказа като част от СУ и много хора
си позволяват да злоупотребяват с името, което е некоректно.
Симеон Георгиев: Аз не съм служител, а съм студент.
Георги Гълъбов: Аз казах, че е неприложимо за студентите, аз говоря за персонала. За
студентите – естествено като си недоволен от преподавател, ще го кажеш.
Симеон Георгиев: Това е цялата работа.
Слави Боянов: Текстът го погледнах много бегло преди АС. Изглеждаше абсурдно. Правилник
За ПР от 3 страници няма никъде. Не знам какво Стефан е говорил по медиите и какво хората са
разказвали – побърква ме факта, че някой си мисли, че може да ни ограничат да казваме
каквото и да било. Сигурно ще го поправим това на следващия АС – трябва да мислим какви са
ни предложенията. Никой не може да те спре да кажеш „Аз съм студент на СУ.“ Случвало се е
преди – може би не си спомняте, но преди десетина години имаше студенти, които се
изказваха от имено на СУ – нормално е да има включено нещо такова.
Христо Бакалов: Има ли човек, който е съгласен с това, което е прието и защо обсъждаме кой
какво е направил вместо да решим кой ще изготви позицията.
Васил Силяновски: Мисля, че трябва да разделим нещата на две части: 1) Какви са текстовете и
2) Какво произтича от тях. Да се създаде работна група от членовете на АС и други членове на

СС и от друга страна някой да изготви становище на самия СС, че сме „ЗА“ свободата на словото
и че никой не може да забрани на СС като орган да се изказва и че това не важи нито за СС,
нито за студентите.
Христо Бакалов: Имаме докторантка, която се занимава с конституционно право – мисля, че ще
е адекватно.
Васил Силяновски: Може да се свика една среща и всеки, който желае, да присъства на нея.
Сега предлагам Стефан да напише становище от СС, което казва, че няма как да се ограничи
свободата на словото на студентите.
Стефан Радов: Първо, не ми хареса как ти се представи на АС – не изрази несъгласието си с
това, което направи ръководството, после в групата написа, че не може да има цензура и после
по телевизията каза, че правилата са ок. На мен не ми харесва, че имаш такава смяна на
позицията. Ректорът каза ,че в този текст неясноти няма, след което на сайта на СУ излиза
становище, което казва, че неясноти има – пак смяна на позицията. С това приключвам темата.
Ако желаете можем да напише становище и да включим конкретните искания за промени.
Текстовете са неконкретно формулирани – не ти забраняват да говориш, но ако не си
уведомил, във всеки един момент могат да решат да те накажат, което е проблем. Според мен
този текст трябва да отпадне. Идеята на университета е да има всякакви мнения. Тази
регулация не ми харесва и мисля, че университетът губи от нея. Мои преподаватели ми казаха,
че са изключително обидени и дори умишлено няма да се представят като хора от СУ, защото
се изисква да уведомят ПР отдела. Това е проблем за самия ПР отдел. Милена Стефанова също
го каза – масово преподаватели се изказват като експерти. Съгласен съм с регулации, не е лошо
да ги има, но в западна Европа те са единствено за хората, които поддържат социалните
медии.
Васил Силяновски: Искам да ви е ясно, че има разлика между това да си член на СС и да си
председател на СС, защото когато си председател на СС гледаш институцията СС да се разбира
с ръководните органи. Аз съм против тези правила, самият им запис е обиден и лош, но искам
всички да знаете, че когато вие вземете едно решение, аз съм този, който трябва да го защити,
но аз не мога да скоча като вас – ако аз съм в лошо отношения с ръководството, няма как да
работим. Когато бях член на СС – тогава скачах. Но като председател на СС не мога да си го
позволя.
Георги Гълъбов: Пои отношение на правилата за ПР – не може да се казва на преподавателите
да казват къде ще ходят, но е хубаво да има ред. За хората от администрацията трябва да има
дисциплинарност. Има разлика между административния персонал и академичната общност.
Но трябва да е разписано и да е ясно.
Слави Боянов: За Западна Европа може би си прав, но за Северна не си. Всеки университет от
Скандинавските държави е задължен да се разписва какво прави. Това беше нещо
елементарно, грешка. Просто всичките са прекалено нови – заместник-ректори и самият
ректор. Някои хора решиха да го раздухат повече отколкото е необходимо.

Васил Силяновски: Тъй като позицията трябва да излезе в най-кратък срок, предлагам утре към
6-7 да бъде свикана работна група, която да направи предложение за позиция и за изменения.
Виктор Асенов: Студентски съвет май няма право да се бърка в администрацията, ние
защитаваме правата на студентите.
Стефан Радов: Ние имаме принципно съгласие това да се отнася за административния
персонал, но трябва да настояваме да не важи за академичната общност.
Слави Боянов: Според мен трябва да се наложи корекция за това, че никой не може без
съвещание с ПР отдела да се изказва.
Точка 3 от дневния ред – разглеждане на проекти
Проект 1 – Българска младежка делегация – Траян Димитров
Траян Димитров: Благодаря , че ще ме изслушвате втори път. Променил съм някои неща.
Колегата Георги Стоев реши, че няма да участва в проекта – това оставя 4 студента от ЮФ и
двама от ФФ. Успяхме да говорим с декана на ЮФ, който каза, че може да осигури транспорт
само на студентите от ЮФ. Държа да се намери финансиране и за студентите от ФФ.
Направихме среща със СС на НБУ, които ще подпомогнат студентите от НБУ в това събитие.
Това е в общи линии. Към имейла приложих таблица колко пари ще излезе цялата
организация, както и официалната програма за участие в събитието.
Христо Бакалов: Тези 2250 лв. за хората от ФФ ли са?
Траян Димитров: Не, за всички са.
Васил Силяновски: Аз говорих с декана, който каза, че ще поеме разходите на студентите от
ЮФ. Ние ще финансираме двамата човека от ЮФ. Ние ще гласуваме само за хората от ФФ.
Траян Димитров: Аз съм съгласен с това решение. Моята цел е на всички участници в
делегацията да им бъде покрит пътя.
Симеон Цветков: Направихте ли опит да се свържете с декана?
Траян Димитров: Аз нямам никакви контакти с ФФ. Двете ми колежки от ФФ не са в града в
момента.
Васил Силяновски: За ФФ имаме представител – той е човекът, който трябва да лобира пред
ФФ.
Слави Боянов: Комуникацията с ФФ е малко по-сложна. Убеден съм, че пари нямаше да бъдат
отпуснати.

Васил Силяновски: И аз. Кой поема дневните?
Траян Димитров: Ние.
Васил Силяновски: Значи само пътните гласуваме.
Слави Боянов: Колко е делегацията от СУ?
Траян Димитров: 15 души, от които 6 са от СУ - 4 от ЮФ и 2 от ФФ.
Васил Силяновски: Аз съм съгласен да финансираме пътните разходи на тези момичета, имам
въпрос – Сашо Пенов ми каза, че ще финансира пътните с автобус. Моето процедурно
предложение е да гласуваме пълни пътни, но с автобус. Предлагам да гласуваме за двете дами
от ФФ за финансиране на пътни разходи с автобус.
Стефан Радов: Това най-вероятно ще наложи някакви нощувки по пътя.
Траян Димитров: Ще опитаме с публична линия.
Виктор Асенов: Няма ли по ЗОП?
Васил Силяновски: По ЗОП фирмата не иска да работи с университета, защото СУ ѝ дължи пари.
 Процедурно предложение : Финансиране на пътните разходи за двете момичета от ФФ с
автобус
За: 8
Против: 0
Въздържал се: 1
Приема се.
Проект 2 - Проект за Световен ден на книгата.
Калоян Антонов: Аз съм представител на ФСС на ФЖМК и ще ви представя проекта за второто
издание за световен ден на книжата. Решихме да проведем този проект за втора година,
защото искахме да продължим тази традиция. На базата на успеха на този проект, за което
мога да свидетелствам и аз като студент взел участие. Искаме да постигнем още по-голям успех
на проекта. Книгата е носител на знанието и по този начин искаме да покажем нашето
уважение към книгата. Ново нещо на това издание ще е нашата благотворителна инициатива,
която ще даде възможност на всички да дарят книги, които след това да изпратим в домове за
деца в неравностойно положение. По наши изчисление най-евтиният вариант ще е около 505
лв.
Георги Гълъбов: Искате да ви финансираме с 505 лв, нали така?

Калоян Антов: Толкова е най-добрият вариант.
Симеон Цветков : Повечето пари са по ЗОП – това, което не е по ЗОП са книгоразделителите и
опаковъчната хартия.
Васил Силяновски: Това е от делегирания бюджет, така ли?
Теодора Нанева: Да.
Слави Боянов: Какво е най-важното за това нещо? Каква е най-важната ви цел?
Калоян Антонов: Поощряваме четенето за студентите, както и да направят добро.
Слави Боянов: Имате ли някакви идея кои са населените места или още не сте ги избрали?
Калоян Антонов: Не.
Васил Силяновски: Гласуваме за финансиране на така заложените суми с таван до 550 лв.
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 1
Приема се.
Проект 3 – „Дни на свободното слово“
Теодора Патронова: Като студенти на ФЖМК за нас е важно да честваме деня на свободното
слово. Необходимите финансови средства са за рекламни материали. За наградния фонд ще
използваме книжарница Гринуич и победителите ще получат ваучери за книги. Телевизията
ще заснеме, имаме идея по радио „Реакция“ да се излъчи събитието.
Слави Боянов: Необходимо ли е плакатите да са А2? Имате ли къде да ги сложите толкова
големи плакати.
Георги Гълъбов: Масово се използва А3 за плакати. Това е по-добрият вариант и на по-ниска
цена.
Симеон Цветков: Плакатите само във ФЖМК ли ще са?
Теодора Патронова: Бихме искали и в ректората да има.
Васил Силяновски: Гласуване за финансиране с таван 260 лв заложените искания.
За: 9
Против: 0
Въздържали се:0

Приема се.
Проект 4 – HackFMI
Слави Боянов: Хекатон възникна преди 4 г. по идеята на Радо, който тогава вижда, че в
Принстън правят нещо подобно. От тогава започваме да правим и ние такива неща. Тази
година целим да накараме младите хора от нашия бранш да помислят как могат да развият
собствен бизнес. Другата седмица ще пуснем тийзър, след което започваме със същинската
реклама, за което ще ни трябват флаери.
Необходими ресурси 30 плаката А3
200 стикера 20х4,5
200 флаера А5
300 фланелки
200 баджа
200 стикера 4х4
Торта за 300 човека
Всичко без баджовете и тортата е към 2600 лв. Таван от 3 000 лв е разумен.
Виктор Асенов: През ФФ, нали?
Слави Боянов: Не. Няма да ни стигне бюджета.
Георги Гълъбов: Ако превишите 3 000 лв, предполагам, че ще си го вземете от бюджета на
ФСС?
Васил Силяновски: Не. Там е много сложно. Предлагам да гласуваме 3 000 лв. таван, а ако
надвишат, ще съкратим бройки.
 Гласуваме всичко с таван до 3 000 лв.
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 1
Приема се.
Проект 5 – Комисия по спорт
Мария Шидерска: Става въпрос за спортния празник по случай РД на СС на 15 май, след който
ще има демонстративен мач между членове на СС и преподаватели от СУ. Започва в 12.30 – 16
отбора по 5 човека. Няма ограничение да са от 1 факултет.
Бюджетът е 1600 лв.
Христо Бакалов: Моето предложение е да намалим флаерите на ½.
Виктор Асенов: Аз залагам 1750 лв. таван, за да влязат и чашките и балоните.

Васил Силяновски: Нали се бяхме разбрали от футболния турнир да покрият нещата.
Мария Шидерска: Да, някои неща ще вземем от тях – например фланелките.
Васил Силяновски: Започва да става неразбория в проектите. В момента, в който се гласува
една сума, трябва да бъде поправена и в диафанум.
Георги Гълъбов: Когато се одобрява проект, ще посочим това, което е одобрено. В случая те са
посочили 2600лв, а ще одобрим 1600 лв.
Васил Силяновски: Гласуваме таван 1 600 лв.
Христо Бакалов: Искам да гласуваме флаерите наполовина.
Васил Силяновски: Гласуваме за 3 процедурни предложения за флаерите:
 Да са на ½
За:6
Приема се.
 Да се премахнат изцяло
За: 2
Не се приема.
 Да се запазят всички
За: 4
Приема се.
 Гласуваме финансиране на останалата част от проекта с таван 1400 лв.
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 1
Приема се.
Актуализиране на списъчния състав – Присъстващи: 8
Точка 4 от дневния ред – Разни
Мария Шидерска: Куестомания се обадиха преди време и поискаха среща с нас и казаха, че
искат да работим съвместно. Отидох на среща и казаха, че за преференциални цени става
въпрос за ISIC картите и за всеки човек, който има карта, има намаление. Помолиха ме
евентуално, ако се правят някакви турнири, да им осигурим място за реклама и сега за
спортния празник, те ще осигурят първата награда, която е безплатна игра.

Васил Силяновски: Става въпрос за това, че в този съвет нещата малко се получават като в
миналия – има едни 15-20 човека, които идват на събрания. За април имаме няколко добри
инициативи, едната е Зелена седмица – да се изчистят сградите на СУ на 17 април под насложа
„Студентски град на чисто“, така че да правим общи неща с другите студентски съвети. Митко
Стоянов ме помоли да гласуваме сандвичи и води за хората, които ще се включат. Въпросът ми
е, че няма как да поръчаме 2 000 лв. По- добре да извикаме фирма да изчисти за тези пари.
Съгласни ли сте да заделим до 500 лв. за почистващите в Студентски град за сандвичи и води.
Ще има 3 сборни пункта и концерт на НМА.
 Гласуване за таван 500 лв. за сандвичи и вода:
За: 7
Против: 0
Въздържали се: 1
Приема се.
Васил Силяновски: Втори казус. Няма химикалки в офиса на СС. Въпросът е, че всяка годи. СС
регулярно финансира 3 000 химикала. Мислех да ги разпиша от моята квота, но реших да се
допитам до вас. Идеята ми е да гласуваме 3 000 химикалки.
 Гласуване за 3000 химикали от Серпентина:
За: 8
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.

Васил Силяновски: Помните, че ОС гласува 10 000 лв за новия офис. Договорът с фирмите за
обзавеждане изтича този месец. Последно, тъй като Мина няма възможност да отрази всички
инициатива през март и април, трябва да имаме адекватен ПР, който да ги отрази. Моето
предложение е Лили Липчева да отговаря за временно изпълняващ.
Край на заседанието: 20:55 часа

София,
01.04.2016г.
Председател:………………………..
/Васил Силяновски/

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

