
ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на ФСС при ФМИ 

12 януари 2015год., Начало 16:31 часа

Дневен ред:
1. Годишни отчети на ФСС. 
2. Ръководство на ФСС. 
3. Избори за членове на ФСС. 
4. Други 

Присъстващи към началото – 16 души:
1. Александър Зарев
2. Славка Цанкова
3. Ралица Великова 
4. Красимир Тренчев 
5. Антония Йорданова 
6. Драгомир Йорданов 
7. Тошко Тодоров 
8. Лилия Симеонова 
9. Николай Масларски 
10. Иван Божилов
11. Георги Георгиев
12. Моника Илиева 
13. Атанас Керезов 
14. Ивета Маринова
15. Слави Боянов 
16. Даниел Филипов 

Гласуване за дневен ред:
1. предложение на Атанас Керезов за нова точка в Дневния ред: 
2. ЗА - 11, въздържали се - 5ма 
3. приема се 5-та точка за клуба по Хандбал към СУ 
4. Допитване за броя хора прочели целия годишен отчет – резултата е 2-ма. 

Годишен отчет на Председателя на ФСС:
Симеон Цветков представя годишен репорт за неговата дейност като 

председател. Обсъждане на допълнителни курсове(семинари):
1● в момента тече обсъждане с Геймлофт, които искат да организират курс във ФМИ 
2● приемат се предложения за допълнителни семинари (УЦИКТ) 

Най-успешните кампании за изминалата година:
1● шаблоните за всякакви молби; 
2● оптимизацията по сайта на ФСС - информационните статии; 
3● трябва да се публикува статия за предстоящата програма ЕОС на сайта на ФСС и 

за възможностите, които дава на студентите;
1● имаме нова библиотека - което дава допълнително спокойно място за учене 
2● успешно организиране на: хакатони, “Зелената година”, коледния куиз и турнирите 

на клубовете по интереси, както и откриването на 
Академичната година;





1● получихме дарения за библиотеката на ФСС ( липсата на администратор на зала 
100, прави функционирането на тази библиотека неефективно);

1● 5 работещи клуба по интереси; 

2И не  толкова  успешните  свършени  неща  +  неща  за  подобрение  от
различните комисии: 

1● зала 100 (в момента няма администратор); 
2● стол в близост до ФМИ (събрана подписка “ЗА” от 340 души чрез системата: 

“https://survey.uni-sofia.bg”);
● трябва да стимулираме студенти от ФМИ да се влючат в домовите съвети на 

общежитията, тъй като най-голям брой студенти от ФМИ са настанени на общежитие;

(16:47 часа се присъединява Данаил Димитров)

1● би било добре да се организира анкетна кампания за оценка на обучението 
2● търсене на частни компании, които да финансират проекти на ФСС; 
3● на последния хакатон компания “Techuddle” е проявила интерес да инвестира в 

зала 100, трябва да се продължи комуникацията с тях;
● беше предоставена система за онлайн гласуване за ФСС: “https://survey.uni-sofia.bg”

(благодарение на проект, разработван от Тошко Тодоров и Николай Масларски);

(16:56 часа към заседанието се присъединява Галина Люцканова )

1● активни социални канали(fb,titter+телефон за контакти); 
2● лесно може да таргетираме онлайн информацията в социалните канали- 

разполагаме с данни, които включват всички facebook групи на различните 
специалности във ФМИ;

1● предстои работа на клуба по Роботика и организиране на по-голямо събитие (тип 
хакатон), което да организира ФСС;

1● трябва да се попълни информация за клубовете по интереси на сайта на ФСС; 
2● не се осъществи проекта за нов правилник на ФСС; 
3● не посрещнахме годишнината на ФСС; 

(17:14 часа Атанас Керезов напуска залата);

Гласуване на отчета на Симеон Цветков: гласува се ЗА с мнозинство

2. Избор за Ръководство на ФСС:

Гласуване за избор на временни председатели на комисиите, за които няма 
кандидатури:

гласували ЗА- 11; 
гласували ПРОТИВ – 
0;

гласували ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 5

Гласуване за приемане на кандидатури по време на събранието:
ЗА- 13 
ПРОТИВ - 
2

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1



Гласуване за избор на председател на ФСС:



Има 2 кандидатури за председател на ФСС: Тошко Тодорв и Георги 
Георгиев; Следва кратко представяне на кандидатите и тяхната визия за развитие 
на ФСС. Последвана от дискусия с въпроси към кандидатите.

(18:12 часа Галина Люцканова напуска събранието)

Гласуване дали да се проведе гласуване за председател:

ЗА - 15 
ПРОТИВ - 
1

Пристъпване към гласуване за председател на ФСС:
1• Гласували за Тошко: 8 
2• Гласували за Георги: 6 
3• Невалидни бюлетини: 2 

(18:45 часа Слави напуска заседанието)

(18:50 часа Атанас Керезов се връща в)

Пристъпване на второ гласуване, тъй като при първото нямаше 50%+1 
гласували за 1 кандидат:

1• Гласуване за Тошко: 8 
2• Гласуване за Георги: 5 
3• Невалидни бюлетини: 3 

Тошко Тодоров е избран за Председател на ФСС.

(19:03 си тръгва Антония Йорданова, Ивета Маринова , Красимир Тренчев, Ралица 
Великова)

Заседанието приключва в 19:08.


