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Дневен ред:   
  

1. Приемане на промени в правилника на ФСС.  

2. Развитието по изготвянето на календара с датите за домашни и контролни на студентите 

от спец. „Информатика”.  

3. Обсъждане на въпроси свързани с предстоящите турнири.  

4. Приемане на правилника за „Зала 100”.  

5. Наличие на оборотни средства във ФСС.  

6. Попълване на декларация за членство в ресорните комисии на ФСС.  

7. Разни.  

  

  

Присъстващи: Александър Зарев, Ангел Великов, Андрей Дренски, Георги Георгиев, Елена  

Димова, Елица Илиева, Иван Стоилов, Кармен Агопян, Мариета Николова, Мерлин Мехмед,  

Милка Вълканова, Моника Илиева, Наталия Хаджиева, Петър Нетовски, Тея Андреева, Тошко  

Тодоров, Цанислав Гатев  

Извинени: Мария Чаталбашева, Михаела Алексова  

  

Георги Георгиев открива заседанието и предлага да бъде гласуван дневния ред. Има един 

въздържал се, останалите са „за“. Дневният ред е приет.  

Разглежда се първа точка от дневния ред, относно приемането на промени в правилника на ФСС. 

Георгиев пита дали присъстващите имат нови предложения за добавяне, редактиране, или 

коментар. След като няма коментари и забележки, се гласува решението да се направят 

промените, като има двама въздържали се, а всички други са единодушно „за“.  

Председателят започва приемането на промените в правилника на ФСС.  

Започва се с приемането на промени в правилника на ФСС. Разглежда се предложение за 

промени, като първата е относно чл.26, ал.2, където трябва да се замени думата "да" от 

изречението „…бъдат да повече ⅓ от списъчния състав.“.  

Дава се предложение да се сложи дневен ред на КС.   

Към чл. 27 се предлага срокът за изготвяне на протокола да бъде 7 дневен, а не 5 дневен.  

Към чл. 28 да се вмъкне – „членовете на КС да бъдат известявани за заседанието не по-късно от 

24 часа преди него, като към писмото да бъде приложен и дневен ред“.  



Следващото гласувано предложение е да се добави в чл.14 ал.1, т(6), че членовете на ос на ФСС 

имат право да не им се зачита текущия мандат ако не са били членове повече от 50 % от 

продължителността на този мандат  

Предлага се в чл. 2  след настоящия правилник да се добави правилника за устройството и 

дейността на СС.   

Единодушно се гласува с „да“ за всички гореспоменати предложения и промените са приети.  

 

 

Председателят преминава към втора точка от дневния ред. Упоменава, че точката е включена, 

за да се изясни дали има смисъл от изготвянето на календара с датите за домашни и контролни 

на студентите от спец. „Информатика“ и като цяло за всички специалности. По задачата са 

работили Моника, Тея, Милка. Моника разказва, че се е свързала с преподаватели, някои са били 

скептично настроени, а други положително. Дава идея да се направи списък с имейли на 

преподавателите, като хората сами да се свързват и да питат кога ще бъдат проведени 

контролните им. Изразява се още едно мнение, че е по-добре всеки сам да се свързва с 

преподавателите. Ангел Великов изказва предложение първо да се проучи сред студените дали 

искат да се осъществи такъв проект, дали имат нужда от него, и ако да, тогава да се почне работа, 

като се види как ще се развие. Георги казва, че трябва също да се проучи дали има ефективност 

от конкретния календар, но казва, че повечето студенти ще отговорят уклончиво на въпроса и 

няма да са сигурни дали им трябва или не. Мариета Николова дава предложение да има по един 

човек от специалност, който да отговаря за всички групи и да събира информацията, която е 

нужна. Председателят отговаря, че наставниците могат да отговарят за това, защото това е част 

от работата им. След обсъждане на евентуалните варианти, не се стига до окончателно решение 

и Ангел Великов предлага решението да се отложи за друг път. Гласува се единодушно „за“ от 

всички. 

  

 

Преминава се към трета точка, която касае обсъждането на въпроси с предстоящите турнири. 

Идеята е да се определят хората, които ще окажат помощ на събитията. Ангел Великов разказва 

как се развива организацията по Турнира по League of Legends. Елица Илиева предлага да 

помогне за Турнира по Шах. Тъй като Михаела отсъства, не се разисква подробно как се развива 

Турнирът по Бридж. Председателят казва, че ще присъства на всеки един турнир и ще помага с 

каквото може.   

Турнирът по Бордови игри се организира от Васил Примов. Игрите са осигурени, спонсорствата 

също. Зарев разяснява как точно ще протекат игрите и по каква система ще се точкуват 

участниците.   

Симеон Цветков пита дали на 17.04.16 г. ще има някакво събитие. Председателят казва, че тогава 

ще има почистване на Студентски Град, като призовава всеки, който живее там да се включи в 

почистването. Цанислав предлага 41,42, 50, 51 блок да се комбинират и да почистват заедно.   



Симеон Цветков казва, че ще има и почистване на факултета, в отговор на това Георги разяснява, 

че е говорил с представители на ФСС от ФЗФ и ФХФ, и заедно са определили датата 24.04.16 г. за 

почистване на кампуса. Казва, че ще направи анкета във фейсбук, с цел да разбере кой ще се 

включи в почистването и да се даде по-точна бройка за хората, които изявяват желание да 

помогнат.   

След това председателят напуска заседанието по лични причини и Андрей Дренски го замества.   

 

 

Преминава се към следващата точка, което е за приемането на правилника в зала 100. Зарев 

внася яснота. Разяснява, че ще има два списъка с правила, едните ще бъдат окачени на вратата 

на зала 100, като и охраната ще разполага с едно копие. Прочита на глас правилата, като после 

всеки трябва да се подпише, в израз на съгласие, че ще ги спазва. Андрей Дренски изразява 

мнение, че трябва колегите от ФСС да бъдат по-сериозни и да отделят време за смените в зала 

100. Разяснява също така, че трябва да се разгласи във фейсбук групите, че залата ще се 

администрира по нов начин, за да може всички да са запознати и че този дневен ред влиза от 

11.04.16 г. Всички запознати с правилата се разписват на списъка, в израз на съгласие с 

правилата.   

 

  

След разписването на всички, се преминава към следващата точка от дневния ред, която е 

относно предложението да има наличие на оборотни средства във ФМИ. Андрей Дренски 

пояснява какво точно се има предвид в тази точка. Идеята е, да съществуват средства за 

непредвидени разходи, като за пример се дава кончината на доц. Пламен Сидеров, за която от 

хора от ФСС са събрали пари и закупили венец. Дренски уточнява, че не може никой да се 

задължи да дава пари, но при желание, може да дари, за да разполага ФСС с налични средства 

при подобни ситуации. За въпроса къде и как ще се съхраняват средствата е възможно да се 

говори с Деканата, които да съдействат по темата със съхранението. Изразява, че с течение на 

времето може да се изясни как точно да се случи това, стига някой да няма остри възражения по 

темата. Симеон Цветков предлага тези пари да се управляват от избрано лице, което да ги отчита. 

Предлага се този въпрос да се обсъди по-подробно друг път.   

 

 

Преминава се към следващата точка, която касае попълването на декларация за членство в 

ресорните комисии на ФСС, която е предложена от Моника Илиева. Андрей Дренски и дава 

думата и тя изразява мнение, че всеки, който е в комисия, трябва да се отнася малко по-сериозно 

към работата и членството си в съответна комисия. Гласува се решението дали трябва да има 

такива декларации, всички гласуват единодушно „за“. Преминава се към следващата точка.  

  



 

В точка “Разни“ Симеон разказва за решението на Акедемически съвет относно изявите на 

представители на Университета пред медиите само след съобщение до прес-отдела на СУ. 

Разказва какви са неговите последствия и как може да се тълкува по негативен начин, като 

ограничаващ свободата на словото, отнасящо се към всички преподаватели и студенти. Разказва 

накратко, че единствения студент, участвал в изготвянето на становището, също не е бил 

запознат с последната му версия, а самото гласуване се е извършило като чиста формалност без 

то да бъде разгледано. Предстои събрание на Академическия съвет на 23.04.16 и се обсъжда до 

тогава да бъде подготвено становище на ФСС на ФМИ, подобно на становищата на Студентски 

съвет и ФСС на ФЖМК. Гласува се единодушно „за“.   

Заседанието се закрива.  

 

 


