Протокол от заседание на ОС на ФСС при ФМИ
20.02.2016
Присъстват:
1. Михаела Алексова
2. Кармен Агопян
3. Александър Зарев
4. Драгомир Йорданов
5. Моника Илиева
6. Мария Чаталбашева
7. Милка Вълканова
8. Иван Стоилов
9. Петър Нетовски
10. Васил Примов
11. Елица Илиева Вълканова
8. Иван Стоилов
9. Петър Нетовски
10. Васил Примов
11. Елица Илиева
12. Мерлин Мехмед
13. Георги Георгиев
14. Ангел Великов
15. Теодор Селман
Извинени: Наталия Хаджиева, Цанислав Гатев, Елена Димова, Андрей Дренски, Тея Андреева,
Тошко Тодоров.
Отвод от ФСС: Цветелина Борисова, Слави Боянов

Дневен ред:
1. Бюджет:
Освежаване на зала 100 - единодушно за;
Чай, кафе, шкаф, тонер и др. за зала 100 – единодушно за;
Сешоари за тоалетните – единодушно за;
Пейки и маси за двора на ФМИ – единодушно за;
Озеленяване на двора зад ФМИ – единодушно за;
1 рутер – зала 100
6 пейки, 3-5 маси и по 2 пейки на маса, които да се сложат в площта около ФМИ;
Къде да се сложат ? Колко ще ни струват ?
Ден на земята: Постери да се сложат из ФМИ – 5 бр., Фенери да се пускат, свещи да се запалят.
2. Внасяне на предложение до деканата за записване на следваща академична година от
студенти с невзети изпити – единодушно решено за.
3. Турнири:
По League of Legends: Да се състои между 8 – 10 април, Бюджет - 1400 лв. – награди,
кетъринг ; Георги Георгиев и Цанислав Гатев ще се занимават с това главно.
Георги Георгиев: Финансиране от СС и фирми ?

Турнир по шах, белот, табла, бридж, бордови игри:
Финансиране от СС, от фирми - за рекламни материали
Бридж – няма смисъл да се прави, няма достатъчно желаещи;
Бордови игри – малко повече финансиране може да трябва, поне 3 или 4 копия от
дадена игра, която ще се играе;
Александър Зарев: Няма смисъл да се прави само за една игра, по-добре да е с
различни игри, да се говори с клуба по бордови игри;
Белот – тестета карти – около 40;
Турнир по шах и табла - да са заедно, нови комплекти – Михаела Алексова ще се
занимава .
4. Преглед на присъствеността на членовете - изключени хора с много отсъствия: Мариана
Иванова, Иван Божилов, Влади Вълканов.
5. Система, в която да може да се вижда кога са контролни, изпити, критерии за
оценяване и т.н.
Идея да се направи : Да се направи обучение за преподавателите и студентите, така че
да може да използват moodle, за да са наясно какво представлява, как да го използват и
т.н. – Гласуване : единодушно за; Михаела Алексова и Моника Илиева ще се занимават
главно.
6. График на смените в 200а и зала 100 – в края на заседанието всеки ще се запише кога
може;
7. За всяка група от всяка специалност да има мейл или календар с информация за дати за
контролни, изпити и т.н.
Къде да се направи : в сайта на ФМИ , moodle , ФСС; Дали да е с календар или мейли,
или с google sheet; Единодушно за google sheet.
8. Обсъждане организацията на избори за попълване на квота – ще се проведат заедно с
изборите на СС – Гласуване на хартиен вариант, дата на избори – от 23.03 – 25.03 –
гласуване единодушно.
Избори за председател: Ден от 07.03 до 11.03, в който да се проведе следващо
заседание и Слави да си представи отчет.
9. Определяне на комисия за изборите на председател и за новите членове: Комисия за
отчитане на резултати от изборите на нови членове: Георги Георгиев, Александър
Зарев, Моника Илиева. Комисия за отчитане на резултати от изборите на председател:
Михаела Алексова, Александър Зарев, Моника Илиева.
10. Други: Оправяне на проблеми в сайта на ФСС: Контактните форми не работят и т.н

