Протокол № 7
От СИС на СС към СУ „Св. Климент Охридски“
От 14.04.2016 г.
Присъствали: Васил Силяновски (председател) – ЮФ, Лилия Липчева – ФЖМК, Слави
Боянов – ФМИ, Мария Шидерска-ФзФ, Мария Георгиева – ФП, Ава Джамадан – БФ,
Калина Христова – ЮФ, Зорница Танчева – ФСлФ, Атанас Александров – ФФ, Павел
Николов – СтФ, Радослав Радков – ИФ, Симеон Георгиев – ФХФ
Напуснали преди края на заседанието: Атанас Александров, Симеон Георгиев
Обявен начален час: 18:00 часа
Начало: 18:20 часа
Край: 20:40 часа

Кворум: 12
Има нужен кворум за начало на събранието.
Актуализиране на присъствения списък:
- 11 присъстващи към 19:10 часа
- 10 присъстващи към 19:43 часа
Дневен ред:
1.Разглеждане на постъпили проекти.
2.Разни.
Точка 1 от дневния ред – Разглеждане на постъпили проекти.
Васил Силяновски: Започвам с това, че както знаете всички имаше проблем с Диафанум, на
така или иначе имаме 4 проекта да разгледаме днес. Първо нека да гласуваме дневния ред.
Първа точка – Разглеждане на постъпили проекти . Втора точка – Разни.
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.
Васил Силяновски: Нека започваме с проектите.
Проект 1

Марио Огнянов: Здравейте, колеги. Радваме се, че сме сред вас и можем да си представим
нашия проект. През месец май се предвижда посещение в българското училище към
посолството на Република България в Румъния „Йордан Йовков“, гр. Букурещ. Ще се проведат
наблюдения на часове по български език и литература, разговори с учители и с ученици. Също
така е предвидено и посещение в Лектората по български език, литература и култура към
Университета в Букурещ. Заложени са съвместни дейности със студентите, изучаващи
български език в бакалавърска и магистърска степен. Успешното реализиране на научния
проект е от съществена важност, тъй като ще даде на студентите, участници в проекта,
представа за нови контексти на изучаване на български език и литература; ще повиши тяхната
мотивация да се занимават и занапред с проблемите на обучението по български език в
чуждоезична среда – като майчин, първи, чужд. Избрали сме да се проведе в Румъния, в
училище „Йордан Йовков“, ученици 6-11 клас.
Ина Атанасова: Ще посетим и университета и училището тъй като има съществена разлика в
преподаването, а и мотивите за изучаване на български език са различни. Има различни
проблеми пред учителя по български език, те са различни в двете институции и ние целим да
разберем точно тези неща, да видим как се създават тези проблеми и с какво можем да
помогнем и за в бъдеще. И да популяризираме нашия университет.
Ванеса Андонова: Ще посетим българското училище и университета. Има разлика в
изучаването на български език у нас и в чужбина. Ние отиваме да проследим проблемите,
които те срещат при изучаването на езика. Предварително сме се запознали с културните
причини, заради които те искат да дойдат да изучават езика тук.
Марио Огнянов: От пътуването до Виена 2014 г – изпращат се материали от тогавашния 4-ти
курс, адаптирани програми за изучаване на български език и литература и сп. „Български език
и литература“ и е споменато нашето съдействие от СС към СУ.
Ванеса Андонова: Сега също се очакват публикации. Като публикациите и статиите ще бъде
споменато името на СС.
Марио Огнянов: Дори може да се сложи логото към списанието на МОН, разбира се ако СС са
съгласни.
Ина Атанасова: Предните три пътувания започнахме да правим карти, следователно ако това
пътуване се състои ще добавим нови места към картата, която сме си направили. Ще разберем
каква е причината да се изучава български език. Ще разберем какво се случва в българските
университети и училища извън България.
Ванеса Андонова: Основна цел – да се популяризира името на нашия университет, да се
създават здрави връзки. Да се създадат взаимоотношение на институциите тук с институциите
в чужбина.
Ина Атанасова: Ще се обогати интеркултурното им развитие с нашето присъствие там, защото
ние сме носители на езика, а те го учат като чужд. Ще видим техните проблеми с адаптирани
текстове или на комуникативно ниво или на по-задълбочена синтактично и всякакво ниво.

Ванеса Андонова: Ще обогатим анализа на езика в чужда среда, ще се създадат учебни
помагала, за да им е по-лесно.
Марио Огнянов: Искаме от вас 2754лв. Описание на финансовата част:
Нощувки: *нощувка в двойна стая – 20 euro за нощувка, за стая; две нощувки – 40 euro
*нощувка в тройна стая - 29 euro за нощувка за стая; две нощувки за – 58 euro Следователно:
двойна стая и две тройни стаи - 40 + 2x58 = 156 euro ( 156 euro = 697.089245 RON )
Транспорт: Цената на един студент двупосочно е 80лв осем души по 80лв = 640лв
Дневни на един студент за 1 ден = 25 евро три дена по 25 евро = 75 евро за един студент осем
студента по 75 евро = 600 евро
(600 евро = 2681.11248 RON) курс на румънската рона
Общо: (1083.2256 euro)
3378.201725 RON (Нощувка и изхранване), 640лв.( транспорт )
Васил Силяновски: Въпроси има ли?
Симеон Цветков: Значи три дни. А вие колко дни ще се в неделното училище.
Ина Атанасова: Сряда, четвъртък и петък. Два дни в училището и два дни в университета.
Васил Силяновски: Искаме да задаваме структурирани въпроси.
Лилия Липчева: Имате ли представа до колко в този план имаме успехи, има ли студенти,
които са дошли да учат при нас?
Ина Атанасова: Да, имаме студентка миналата година за два семестъра.
Лилия Липчева: Каква част от финансите бихте могли да покриете сами?
Ина Атанасова: Само дневните.
Лилия Липчева: Как сте избрани тези 8 човека?
Ина Атанасова: Ние сме в специален курс „Проблеми и практики на преподаване на български
език в интеркултурна среда“, ние сме 15 души, избрахме 8 да отидат, защото няма как да
отидат всички.
Марио Огнянов: Чрез конкурс.
Лилия Липчева: Дали по-малка работна група би била ефективна?
Ина Атанасова: Не мислим.
Лили Липчева: Дали могат да се намалят парите за дневни, но в случай, че вие ги поемате, той
отпада. Благодаря ви.

Калина Христова: Казахте, че имате амбиции да направите публикации и да развиете
обучението на български език, а мислили сте за чужденците тук, които искат да изучават
български език?
Ина Атанасова: Нашия спецкурс се състои в това. След като го завършим ние добиваме
представа как да обучаваме чужденци. Нашата цел е насочена към институциите, от колкото
тези, които са дошли да учат в България. Иначе целта на спецкурса е ние да можем да
преподаваме на чужденци билингвисти.
Калина Христова: Потърсихте ли спонсори?
Марио Огнянов: Опитахме с Надя Кантарева, която е председател на „Азбуки“, но нямат
финанси
Калина Христова: А деканата питахте ли?
Васил Силяновски: Парите отиват за заплати от бюджета на ФСлФ, няма как Факултета да им
помогне. Аз имам въпрос. С какво бихте казали, че вие се отличавате от другите и защо трябва
да го финансираме?
Ина Атанасова: Ние сме различни по отношение на това, че се занимаваме с български език.
Нашата цел е да върнем заминалите тук и чужденците да дойдат тук. И тяхното развитие да
бъде в езиково отношение.
Лилия Липчева: Дали сте склонни тези 16 човека да съдейства на нашата комисия по
международна дейност?
Ина Атанасова: Да, разбира се.
Васил Силяновски: Когато участваме в дадени инициатива се обаждаме на тези, които търсят
помощ от нас, ние търсим помощ от вас. Харесва ми идеята. Да гласуваме дневните отделно. И
в този ред на мисли първо ще гласуваме с таван, ако излезе повече вие ще си поемете
останалото.
Лилия Липчева: Предлагам 5 човека.
Ава Джамадан: Подкрепям предложението на Лили, тези хора ще свършат същата работа.
Васил Силяновски: Защо 5 души, Лили?
Лилия Липчева: Защото ще свършат същата работа. Имат време да се преизберат.
Васил Силяновски: Ако целта ти е да спестим пари, предлагам да отрежем транспорта.
Лилия Липчева: За мен 5 души, ще свършат същата работа.
Васил Силяновски: Аз не съм на това мнение.
Радослав Радков: Мисля, че има смисъл проектът.

Васил Силяновски: Когато се дава оценката акредитация се взимат предвид всичките тези
пътувания, защото според агенцията и комисия това влияе върху рейтинга.
Калина Христова: Нашата основна цел е да гоним акредитация ли?
Васил Силяновски: Не, но това промени цялата концепция на одобряване и разглеждане на
проекти оттук насетне.
Слави Боянов: Когато става въпрос за български език, аз не мисля да режем нещо. Не разбрах
само на кого е инициативата.
Атанас Александров: Хубаво е да се поговори с човека, който организира цялото това нещо и
да ни каже каква точно е целта. А не да ги отрежем откъм хора.
Слави Боянов: Могат ли да си вземат билети и после ние да им ги платим
Васил Силяновски: Ние гласуваме таван и после си покриват разликата. Започваме да
гласуваме. Предлагам да гласуваме предложението на Лили, да гласуваме 5 човека.
Слави Боянов: Моето предложение е да гласуваме осемте души. Колеги, чия е инициативата?
Марио Огнянов: На Мая Падешка.
Слави Боянов: Запознати ли сте с проекта и детайлите му?
Марио Огнянов: Да, запознати сме.
Васил Силяновски: Имаше процедурно предложение за 5 души. Вие какво ще кажете?
Ина Атанасова: Ние ще сме на групи, едните в училището и другите в университета.
Калина Христова: Вие не можете да си покриете транспорта, така ли? Защото това е повече
лична полза.
Ина Атанасова: А мислите ли, че хората по Еразъм не са полза? От полза са. И в момента има
огромен интерес към български език.
Васил Силяновски: Гласуваме на първо място:
финансиране 6 човека в размер транспорт и хотел.
За: 5
За това да гласуваме таван 640 лв. за транспорт и нощувки за 8 души
За: 12
Приема се.
Проект 2

Мария Вълкова: Представител на ФСС към ИФ. Първият проект е свързан с компютри, които
смятаме да дарим на библиотеката, защото компютрите там са много бавни и не вършат
работа на студентите. Искаме 3 компютъра.
Анита Вълкова: Представител съм също на ФСС. Проблемът е, че никой не се занимава да ги
преинсталира и да се подобрят. Много е трудно, дори мога да го кажа от личен опит, искаме
нещо, което да работи, за да можем да си правим курсовите, научните изследвания и т.н.
Васил Силяновски: Ако можете да ни кажете откъде имате подробностите около компютрите?
Мария Вълкова: Емаг е сайтът.
Симеон Цветков: Тези 3 компютри от ИФ ли ще се ползва само или и от ФФ.Няма значение, аз
съм сядала и във философката част. Колко общо има.
Анита Вълкова. Между 10-13.
Симеон Цветков: А ходили ли сте към ЦУБ?
Мария Вълкова: Да, налагало се е.
Слави Боянов: Казвате, че са бавни, какво разбирате под бавно?
Анита Вълкова: Не зарежда изобщо или се чака много. Имаме и сканирани неща, които са на
компютъра и те се отварят наистина бавно.
Слави Боянов: Предполагам, че дори и с новите ще стане същото, което означава да погледнем
да приведем тези в нормално състояние и тогава да гледаме да купуваме нови
Симеон Цветков: Скенера беше развален наскоро. Декана ви каза, че това е негова работа.
Радослав Радков: Към момента не са разпределени пари към Факултетите.
Слави Боянов: Това не е извинение и няма значение
Мария Вълкова: А няма ли начин да търси спонсори?
Васил Силяновски: Поради тези задължения към фирмите доставчици, те отказват да доставят
компютри. Разговора трябва да е доколко е целесъобразен проекта и ако преценим,че е такъв
и тогава да мислим за проблемите с фирмите. Аз лично смятам, че това е което трябва да
обсъдим.
Лилия Липчева: В нашия факултет получаваме като дарения компютри от банки, които си
обновяват офисите. Ако някой се ангажира да ме подсети и да проверим как стоят нещата.
Моето предложение е да върнем проекта и да ви помогна с каквото мога а ако не се получи
тогава да пуснете проект.
Васил Силяновски: От преди месец имаме подписан нов договор с фирма доставчик и ние
поръчахме един компютър, но той е в размер 600 лв.
Лилия Липчева: Това значи, че трябва да дадат всичките пари н ФСС само за това

Симеон Цветков: Аз предлагам да оправим компютрите.
Слави Боянов: Аз и Симеон да минем и да видим какво се случва с тези компютри
Васил Силяновски: Нещата, които зависят от факултетите да си ги оправят, а другото. Съгласни
ли сте така да станат нещата, след 2 седмици ако не стане нищо друго?
Мария Вълкова: Да.
Васил Силяновски: Тогава гласуваме проектът да бъде върнат за преразглеждане.
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.
Проект 3 – Видео проектор
Мария Вълкова: ФСС от известно време организира много събития свързани с куизове и всичко
това е свързано с материали, които са необходими. Трябват ни и проектори за прожектиране
на филми.
Васил Силяновски: Ако приемем видео проектора е кой ще го съхранява?
Мария Вълкова: Може в деканата.
Васил Силяновски: Това се води към имущество на СС. Това е единственото нещо за което аз
искам да помислим за това къде ще се съхранява
Лилия Липчева: Имате ли офис?
Мария Вълкова: Не.
Васил Силяновски: След като ние се преместим в новия офис в стария ще могат да се поместят
ФСС-та.
Анита Вълкова: Ами мислехме да ви предложим да се съхранява при вас.
Васил Силяновски: В такъв случай режима на ползване – когато имате събития ще го ползвате
вие, когато не – ще го използва СС.
Лилия Липчева: Става дума за това, че могат да вземат проектора когато има човек в офиса
Васил Силяновски: Или когато има човек в портиерната, от когото да вземат ключ. Това ще е
режима на ползване. Процедура – закупуване на проектор до 500 лв.
За: 11
Против: 0

Въздържали се: 0
Приема се.
Проект 4
Мария Вълкова: За закупуване на учебници за средните училища за издателства „Анубис“ и
„Просвета“. Необходими са учебници за библиотеките. Тези, които са налични са стари
издателства. Необходими са издателства 2011, 2012, 2013 г.
Ава Джамадан: Колеги, искам да кажа следното. Аз миналата година си изкарах
педагогическата практика и знам, че тя се оценява на 60 часа. Общо взето всеки един от вас
може да отиде и да си снима някакви страници, защото не се използва целия учебник, а само
част от него.. Можете да отидете всеки един момент при методиката и те да ви предоставят
учебници. За тези 60 часа не е необходимо да имате цели учебници, може да си снимате
съответните уроци и да си решите проблемите.
Анита Вълкова: Всичко останало е наблюдаване освен 2-3 фиксирани дисциплини. Може да се
изнасят уроци в 5-6 клас, трябват знания за комбиниран урок, обобщение и упражнение и
трябва да се преговори целия учебник, а и сме там за да научим децата, защото ние искаме да
бъдем учители педагози.
Ава Джамадан: Например Цанкова, която пише учебниците, можете да се обърнете към нея за
електронен вариант. По география можете да си решите проблема.
Симеон Цветков: Колко учебници има в библиотеката?
Мария Вълкова: По един вариант, като някои от тях липсват.
Симеон Цветков: Библиотеката има бюджет за книги и го изразходва на 40% за цяла година,
там има една форма да се заявява някаква литература и отделно при библиотекарите да се
подават сигнали.
Анита Вълкова: За какво време става въпрос след като сме подали такива сигнали?
Симеон Цветков: Месец-два.
Анита Вълкова: Как да сме сигурни че ще се случи?
Симеон Цветков: Ако трябва и аз ще говоря, но ще се случи.
Слави Боянов: Тези пари не ги има, затова не се изразходват както трябва. Ще се опитам да ви
помогна и аз.
Лилия Липчева: Вие обръщали ли сте се към издателствата?
Анита Вълкова: Относно учебници, не. За книги-да, но отказаха.
Лилия Липчева: Как се урежда режима на ползване за тези 2 бройки?
Мария Вълкова: Те остават в библиотеката.

Лилия Липчева: Дали ще ви стигнат, ако в един ден има 3 души, които искат да ги използват?
Васил Силяновски: Тези учебници, ако Симеон не успее, аз ще говоря с ректора и съм убеден,
че ще бъдат закупени. Свържете се с него. Проекта да бъде върнат за преразглеждане, ако не
се получат нещата.
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 0
Васил Силяновски: Процедурно – 5 мин почивка.
За: 11
Против: 0
Въздържали се:0
Приема се.
Проект 5
Зорница Танчева: На 25.04 има годишнина от раждане на Пенчо Славейков. Идеята е да се
правят снимки по дадено произведение. Аз и Атанас развихме проекта; необходими ресурси:
100 лева за първа награда. Накрая ще има изложба и искаме да е по голяма сумата, защото на
изложбата трябва сами да си разпечатат снимките. Награда за всички ще е да им се качат
снимките в определени онлайн платформи.
Слави Боянов: Защо да е само за филолози?
Зорница Танчева: Защото това е първият такъв конкурс, който правим и не знам дали ще има
успех. Ако има успех, този конкурс ще бъде запазен и ще се направи един по-мащабен, който
да е за целия университет. Само да допълня, че накрая, когато направим изложбата, всички
студенти могат да присъстват и да видят творбите на участниците.
Васил Силяновски: Защо няма второ и трето място?
Зорница Танчева: Така сме решили.
Симеон Цветков: Защо не говорите с културен център и там да има изложба?
Зорница Танчева: За да има там изложба там или някакво събитие изобщо, трябва да има
разрешение в началото на семестъра.
Лилия Липчева: Мислили ли сте наградата да е под формата на ваучер?
Зорница Танчева: Предпочитаме да е парична и те да разполагат с нея както сметнат за добре.
Лилия Липчева: А за ваучер за Photosynthesis мислили ли сте този вариант? Може да се
пробвате да си намерите партньори.

Зорница Танчева: Не сме мислили този вариант. Помолихме професора с идеята да дойде като
жури и той каза, че ще осигури награди за второ и трето място.
Слави Боянов: Как ще оценявате?
Зорница Танчева: Ще има жури от трима души. Атанас вече се е занимавал с такива конкурси.
Професорът е с направление такава литература и той ще оценява това дали снимката е
адекватна към произведението, към което се адаптира.
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.
Проект 6
Лъчезар Енчев: Ние вече представихме този проект пред вас, сега е с малки промени. Питаме
ви с какво можете да подкрепите като разгласяване. Става дума за периодично разпечатване
на плакати.
Лилия Липчева: В концепцията има ли промени?
Лъчезар Енчев: От 4 направихме 2 – информационна и разделно събиране. До края на май ни
предстои пробно разделно събиране на отпадъците в едно или две крила, според това с колко
ресурси имаме. Ще имаме нужда от разгласяване, за да могат да се използват тези кошчета. В
сайта ще се радваме да има също отразяване.
Слави Боянов: Силно се съмнявам, че ще ви позволят да го направите в двора на университета.
Лилия Липчева: За информационната кампания. Въпросът ми е за поетапно пуснатите плакати,
каква е целта?
Лъчезар Енчев: Тъй като не можем да организираме всяка седмица, да бъде организирано
събитие веднъж месечно за разяснение.
Лилия Липчева: А ако се направи един плакат с цялата програма?
Лъчезар Енчев: Говорихме за това и миналия път. Въпросът е, че нямаме общо изготвена
готова програма.
Васил Силяновски: Ние гласуваме таван 50 плаката, т.е. 3 пъти по 50 плаката. По отношение на
разпространението – имаме 3 механизма. Единия е сайтът, но той не е най-добрия начин.
Другото е чрез фейсбук, там може да достигнем повече хора. И третия начин – чрез устно
разгласяване.
Лилия Липчева: Може да ни оставите част от плакатите в офиса когато са готови, можем и ние
да разпространим, но ако си имате отговорници да раздават ще улесните работата.

Лъчезар Енчев: Може ли ако се изготви анкета да бъде пусната през вас?
Васил Силяновски: Първо трябва да решим какво ще им финансиране. Гласуваме до юни
месец плакати – максимален брой 50.
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.
Точка 2 към дневния ред - Разни
Васил Силяновски: Искам да кажа нещо – на Митко проекта не съм го пуснал за разглеждане,
защото изтече срокът. Но аз ще го разпиша от моите средства, става въпрос само за плакати.
Така, друго - излезе констативния протокол от Сметната палата за състоянието на СС и се
оказва, че сме най-дисциплинираното звено в целия университет. По време на Антоанета
Георгиева – най-сериозни проблеми - липсва документация за това как са се взимали решения
за изразходване на средствата. По моя мандат няма такъв проблем, единствения такъв, който
се оказа е до периода юли 2015 год. – разходите, които председателят е изразходвал от своите
25%, това означава, че всеки път когато се разпиша трябва да отчитам пред вас какво съм
разписал. Единственото, което см разписвал са били някакви плакати за инициативи на
комисиите, за Филм Феста и командировки на мен, Диана и Георги за първото събрание на
НПСС. На която се получи следния казус. Оказа се, че по вътрешна заповед, определена от
Ректора, е било 50 лв., докато хотела е уредил да сме в хотел, в която цената е 80 лв. Хотела
имаше паркинг, който струва 20 лв. на ден. А пък ние бяхме разписали по 10 лв. на ден и се
наложи много неща да си покриваме ние. По отношение на зимния университет, в който
участвахме. 210 лв такса ни покри нощувките и съответно храненията вечер, но нали знаете, че
на Боровец, в игрите, в които участвахме, за да представим СУ, за участието трябваше да се
плати 40 лв. Въпросът ми е, че сега предстои ново ОС на НПСС във Варна, 2 дни, за промяна на
правилник. Датите са 23-24 април. Тъй като изпуснах срока ще разпиша сам парите и ще ги
отчета пред вас. Но наистина този път ще гледам да не даваме пари от нашите средства. Да ни
се покрият поне пътните и настаняването. Позитивите от тези наши посещения ще ги изкажа на
ОС. За първи път СС може да се включи като бенефициент в оперативната програма „Наука и
интелигентен растеж“, ако имаме добър проект Първото, което ми дойде като идея – да бъдат
обучени посланици, които да минат през обучение през МОН и които да знаят как се
кандидатства и как се организира и води проект. По отношение на втората част – вътрешната
организация на СС – следващия път ще избираме нови председатели на комисии. Смятам,ч е
Лили е нашия човек, изпълняващ временно длъжността председател на Комисията по връзки с
обществеността, да бъде вече официален.
Лилия Липчева: Това означава ли, че трябва да си подготвим кандидатури и план.
Васил Силяновски: Ти решаваш. Подготви нещо.

Мария Шидерска: Имам предложение за някакви договорки с хората, които идват да си
представят проекти, да се свързват с нашите комисии, за да могат да организират събитие, като
това да бъде нещо като отчет.
Васил Силяновски: СС има голям проблем с работата на комисиите си. Когато имаш един
председател той може да си свърши работата най-много с още един човек. Дори и след като си
установихме някакви задачи и срокове, пак не станаха нещата. Има си хора, които работят. А
докторантите няма какво да ги закачаме, те си имат работа, така че няма смисъл. Който има
инициатива да си я осъществява. По отношение на това да се свързват студентите с комисиите
и много пъти е налагано като условие за финансиране на даден проект. Правят събитие,
рекламира се и отиват двама души. Най-доброто нещо, което те могат да направят е да
разкажат на колегите и приятелите си.
Мария Шидерска: Това е процес на случване и стиковане и всеки да си намери мястото и
функцията и ако има постоянство, мисля, че може да се случат нещата.
Лилия Липчева: Аз си мислех, че може един път целодневно да се направи нещо под мотото
„Какво прави СС“ и на това събитие да дойдат хората, които сме подкрепили и да кажат какво
СС е направил за тях. Другото нещо, което си мислех е да се качват на сайта нещата, които
подкрепяме.
Васил Силяновски: Това, че комисиите не работят е факт. Но това, което бих казал е, че
миналия мандат се беше превърнал в израстък към администрация на СУ, докато сега в този
мандат има много неща, които се организират, много инициативи и събития. На ОС ще дам
отчет за всичко. Искам преди лятната ваканция да направим едно голямо събитие – Студент на
годината. Това да бъде конкурс, на които да отличим най-добрите студенти по направление и
да изберем един най най-добър за изминалата година, на ОС ще съставим обща група, която да
се занимава с това нещо. Ако това събитие го направим да е качествено ще е хубаво. Друго
нещо – Мая Манолова – въпросът е, че тя е омбудсман и прави кампания, която да накараме
хората да купуват продукти за стари хора, за да имат хората продукти за Великденските
празници. Ще се радвам да се включим. Говорено е с Lidl и Kaufland. Съответно ще трябват хора
за петък, събота и неделя – 6 човека, както и за другата седмица същите дни. Звънях на тези,
които финансирахме за Бейрут и исках да участват, но ми отказаха и съм на крачка да
преразгледаме това си решение. За тази седмица съм намерил хора. Обаче за другата седмица
ми трябват хора. Трябва от 18:00 до 20:00 часа да седят там и да убеждават хората да купуват
продукти за старите хора. Партньори са Дарик радио и др. Няма как да сме политически
обвързани с това. Ако някой има желание ще е хубаво. Закривам заседанието.
София,
14.04.2016г.
Председател: ……………………………………..
/Васил Силяновски/
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