
ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ
към Факултета по Математика и Информатика

Адрес: София 1164, бул. “Джеймс Баучър 5”, ет. 2, каб. 200А
Email: all@fss.fmi.uni-sofia.bg, тел: +359 2 81 61 525

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФСС

СРЯДА 20.05.2015 г., ФМИ, зала “Заседателна”

Присъствали членове:
1. Александър Зарев
2. Ангел Великов
3. Владислав Вълканов
4. Георги Георгиев
5. Драгомир Йорданов
6. Иван Божилов
7. Ивета Маринова
8. Кармен Агопян
9. Лилия Симеонова
10. Михаела Алексова
11. Петър Нетовски
12. Петя Петрова
13. Слави Боянов
14. Теодор Селман
15. Тошко Тодоров
16. Цветелина Борисова

Обявен начален час: 18:00ч.
Начало: 18:45ч.
Край: 19:47ч.

Кворум:
В 18:30 няма нужен кворум за начало на събранието, 
пристигнали 11 от 26 души, представляващи по-малко от ½ от 
списъчния състав. 
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Започва Среща на членове от ФСС без право на взимане на 
решение от името на Общо събрание на ФСС при ФМИ.

Запитване от страна на Председателя на последното Общо 
събрание на ФСС при ФМИ:
“Смятате ли за разумно всички били членове на ФСС преди изборите за
представители в квотата на учащите в Общото събрание на ФМИ да
останат такива или да бъдат считани за членове на ФСС само 
избраните с последните избори приключили на 3-ти май?”
Слави Боянов: Правилника, по който се ръководи дейността на ФСС 
при ФМИ, се съгласува с Правилника на Студентски съвет към СУ “Св. 
Климент Охридски”, където ясно е посочено, че членовете на 
Студентски съвет са членове на Общото събрание на университета.
Тошко Тодоров: Предлагам да се гласува за признаване членството 
във ФСС при ФМИ само на новоизбраните от последното Общо събрание
на ФМИ.

Гласуване за признаване членството във ФСС при ФМИ само на 
новоизбраните от последното Общо събрание на ФМИ:
ЗА: 7
ПРОТИВ: 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 4

Коментар по проведената кореспонденция преди заседанието:
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Слави Боянов: Да бъдем елита на университета и да караме 
останалите да извършват полезни дейности. Да бъдем инициаторите 
на кампаниите, добро лице пред администрацията. Необходимо е само 
достатъчно твърда и непоклатима воля.
Драгомир Йорданов: Кореспонденцията между Слави Боянов и 
Председателя на ФСС подкопава авторитета на ФСС. Забележка: “Да не
се спори в публичния чат”. Не е нормално да се получават по 20 e-mail 
спам. Забележка към Слави: “Изслушвай и другите хора (Слави 
прекъсва Председателя на ФСС постоянно).
Слави Боянов: Предлагам да удължим срока за попълване на 
декларации за членство на ФСС.

В 18:45ч. има събран кворум, 13 души или над 50% от списъчния 
състав, на ОС на ФСС при ФМИ с право на взимане на решения.

Тошко Тодоров: Нека на гласуваме за срок за попълване и подаване 
на декларации за членство във ФСС до 31.05.2015г., на място във ФМИ 
или чрез прикачен файл към писмо до общия Email адрес на ФСС.

Гласуване за признаване членството във ФСС при ФМИ само на 
новоизбраните от последното Общо събрание на ФМИ:
ЗА: 13
ПРОТИВ: 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0
Приема се да се признават декларации за членство на избраните 
учащи от последните избори за членове на Общото събрание на 
ФМИ предадени до 31.05.2015г., на място във ФМИ или чрез 
прикачен файл към писмо до общия Email адрес на ФСС.

В 18:47ч. Кворумът е 14 души.

Предложен дневен ред:
1. Запознаване с дейността на ФСС.
2. Гласуване за правилник на ФСС.
3. Дейности на ФСС до края на академичната година.
4. Други.
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Гласуване за приемане на дневен ред:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0
Приема се предложения дневен ред.

1. Запознаване с дейността на ФСС:
Тошко Тодоров: Факултетният студентски съвет (ФСС) при ФМИ към 
СУ “Св. Климент Охридски” е организация, представляваща студентите
и докторантите във Факултета по математика и информатика към 
СУ ,,Св. Климент Охридски”. Основната цел на ФСС е да представлява 
студентската общност във ФМИ към СУ. Като цяло дейността на ФСС се 
ръководи от отговорните постове, които в колектив с останалите 
членове, разпределени по комисии, изпълняват задачите на ФСС: 
директна комуникация с администрацията в университета, 
организиране на събития и мероприятия във ФМИ със студентско 
участие (коледно парти, турнири, Форум на кариерното развитие, 
записване на първокурсниците) и др.

2. Гласуване за правилник на ФСС:
Тошко Тодоров: Правилникът на ФСС при ФМИ е основният източник 
на информация за устройството и дейността ни. До момента за това е 
служил “Устав на ФСС”. Както всички са запознати от коресподенцията,
това е 3-то ръководство, при което се разработва новия Правил на ФСС.
За приемането му е необходимо да гласуват с положителен вот поне 
50% от членовете на ФСС по списъчен състав...
Слави Боянов: Желая чл.26 ал. 1 от предложения Правилник да бъде 
променен както следва: “(1) Общото събрание се счита за редовно, ако 
до 30 минути след обявеното време присъстват повече от ½ от 
списъчния състав. (2) При неналичието на кворум по предната алинея 
ОС се счита за редовно, ако до 30 минути след обявеното време 
присъстват повече от ½ от Редуциран списъчен състав (РСС) (членовете
от списъчния състав без официално извинените членове), като те 
трябва да бъдат да повече ⅓ от списъчния състав.
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Гласуване за приемане на Правилника на ФСС при ФМИ с 
последно направените промени:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0
Приема се Правилника на ФСС при ФМИ.

Драгомир Йорданов: Имам едно предложение: “Хора не заемали пост 
да няма ограничение до 2 мандата”.
Слави Боянов: Не, не може, защото Закона за висшето образование не 
позволява.

В 19:03ч. Кворумът е 16 души.

3. Дейности на ФСС до края на академичната година:
Тошко Тодоров: Основните дейности на ФСС до 1 Октомври 2015г. са: 
1. Форум на карирерното развитие 3-4 юни, като на подготовката 
започва на 2 юни. Участниците са обявени официално, като са пуснати 
договори за назначаването им.
2. Турнир по шах, табла, бридж-белот (класически бордови игри). ФСС 
ежегодно организира турнири в споменатите дисциплини. По 
предложение на доц. Георги Георгиев, можем да организираме такъв 
до края на семестъра с помощ при организацията от страна на 
преподавателите.
Предложение: За по-късно провеждане, поради голямото наличие на 
контролни в желаният период. 
Цветелина Борисова: Имам предложение да се пусне анкета, за да 
разберем дали има желаещи.
Слави Боянов: Подкрепя това мнение!

Гласуване за провеждането на Турнир по класически бордови 
игри:
ЗА: 14
ПРОТИВ: 1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1
Приема се да се организира Турнир по класически бордови игри.
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В 19:15ч. Кворумът е 14 души.

Тошко Тодоров: Веднага след края на лятната изпитна сесия започва 
записването за първи курс във ФМИ. По традиция в тази дейност 
взимат участие ФСС-та по факултети под патронажа на Студентски 
съвет. За желаещите да вземат участие в кампанията по записване ще 
бъде изпратена инфорция до членовете на ФСС.

След края на поправителната сесия през септември вероятно ще 
се сформира Комисия за преглеждане на молби за записване на горен 
курс от студенти с невзети изпити. Тя се състои основно от 
преподаватели във факултета, като в нея имаме право на 1 
представител, член с право на глас в Комисията.
Слави Боянов: Има готовност за включване на студенти в редакцията 
на документи по програмата ЕОС .
Петя Петрова: При желание за явяване на изпит за корекция на 
оценката, трябва да се заплати такса 20 лв на каса на университета и 
се уговорите с преподавателя, като може да се явите на изпит и при 
друг със съгрласие на настоящият.
Тошко Тодоров: на следващото събрание на ФСС е необходимо да се 
избере членове за ръководните постове: Председател, 4 Заместник 
председатели с дъжности покриващи задълженията на досегашните 
председатели на комисии и Главен секретар. Предложение ми е да се 
проведе преси лятната изпитна сесия, като нека гласуваме следните 
дати:

Гласуване за провеждането на Изборно събрание на ФСС при 
ФМИ в събота 30.05.2015г.:
ЗА: 9
Приема се да се проведе Изборно събрание на ФСС при ФМИ в 
събота 30.05.2015г.

Гласуване за провеждането на Изборно събрание на ФСС при 
ФМИ в сряда 03.06.2015г., от 19:00ч.:
ЗА: 14
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Приема се да се проведе Изборно събрание на ФСС при ФМИ в 
сряда 03.06.2015г., от 19:00ч.

Изявяват желание да бъдат членове Комисия за провеждане на 
Изборното събрание на ФСС: Драгомир Йорданов, Лилия Симеонова, 
Петя Петрова;

Тошко Тодоров: Има възникнало предложение за провеждане на 
Турнир по джаги съвместно със студенти от Философски факултет, 
като офертата на “Joy Station” е 400 лв. за един ден наем на залата.

4. Други:
Драгомир Йорданов: Предлагам да се събират кандидатури за 
Високите постове във ФСС до 01.06.2015г., като се публикуват преди 
събранието с платформите на кандидатите.
Тошко Тодоров: Нека всеки от досегашните зам. председатели 
предаде отчет за дейността си през изминалия мандат на ФСС.
Ивета Маринова: Има ли равитие за филма-презентация на ФМИ.
Тошко Тодоров: Нека след публикуване на протокола от текущото 
събрание групата заявили желание да вземат участие в изработката на
видео клипът се съгласува по Интернет.
Слави Боянов (по подсещане от Симеон Цветков): Студент  от ФМИ
е бил помолен да излезе, за да продължи нормално лекцията. Той не е 
напуснал залата и проф. Калинка Калоянова, академичен наставник, не
е провела лекцията. В резултат, проф. Калоянова е написала доклад за 
изключване на студента. По правилник има 3 степени на наказание на 
учащ във факултета: Наказание – Забележка, Наказание - 
Предупреждение за изключване, Наказание – Изключване от 
университета. Според повечето студенти е по-правилно да бъде 
предложено Наказание – Забележка, тъй като и за студента това е 
първо провинение. Наложено му е Наказание – Предупреждение за 
изключване.
Тошко Тодоров: Нека на първата среща на новото ръководство на 
ФСС при ФМИ с Деканата на ФМИ, да се дискутира и този въпрос.

КРАЙ: 20:17ч.
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