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Дневен ред: 
1. Предаване на отчет от Слави Боянов за времето му като председател 

2. Избиране на трети член за комисията за избор на председател 

3. Провеждане на избори за председател и секретар 

4. Други 

Присъстващи: Александър Зарев, Ангел Великов, Андрей Дренски, Васил Примов, Георги 

Георгиев, Елена Димова, Елица Илиева, Иван Стоилов, Мариета Николова, Мерлин Мехмед, 

Михаела Алексова, Моника Илиева, Наталия Хаджиева, Петър Нетовски, Теодор Селман, Тея 

Андреева, Тошко Тодоров, Цанислав Гатев. 

Извинени: Драгомир Йорданов, Кармен Агопян. 

 

Михаела Алексова открива заседанието и предлага да бъде гласуван дневния ред. Приет е 

единодушно. Михаела дава думата на Слави Боянов за своя отчет от времето си като 

председател 

Слави Боянов говори за нещата, които е постигнал и не е постигнал. Някои от най-важните 

постижения са върнатото доверие между ФСС и ръководните органи. Предстои да бъде 

променена програмата на сп. Статистика, докато следващата година да се обсъжда създаването 

на нова специалност и студентите да имат голям глас в дискусиите. Искал е да децентрализира 

председателското място и да разпредели работата по комииси, което не се е случило изцяло. 

Конкретни свършени неща – кандидат-студентската кампания и записването на новоприетите 

студенти е минало бързо и успешно, от администрацията се надяват и догодина да работим 

толкова добре. Откриването на учебната година също е било важно изминало събитие. 

Хакатонът, въпреки трудните обстоятелства и ограниченият бюджет е преминал изключително 

успешно. Турнитър по шах също е бил успешен, дори и с по-малък от очакваното интерес. Надява 

се тази година да се проведе още един колкото се може по-скоро. За неуспехите си – вярва, че 

дори и 10%, постигнатите цели трябва да са значими. Отбелязва активните ни позиции в 

Студентски съвет и Националното представителство на студентските съвети (в лицето на Георги 

Георгиев). Надява се скоро бъджетът ни да бъде увеличен спрямо този на другите ФСС-та, защото 

се грижим за един от най-големите факултети. Така или иначе е щял да се откаже от 

председателския пост, но не се сърди на никого въпреки всичко случило се. Смята, че тази 

позиция трябва да бъде поета от някой нов, който да изгради собствена визия за ФСС. Иска да 

покаже, че човек може да е член на ФСС с повече от идване и вдигане на ръка – член на ФСС е 

човек не само веднъж в месеца, ами и останалите 29 дни, когато говори със студентите или в 

Деканата и търси решение на проблемите. Надява се в бъдеще да продължим да помагаме на 

ръководството. 



Михаела благодари на Слави и преминава към втора точка – избор на трети член за 

комисията по изборите. Андрей Дренски изявява желание. Гласува се еднозначно. Преминава 

се към трета точка – провеждане на изборите за председател и секретар. Никой в залата не иска 

да предложи себе си или някой друг за някой от двата поста. Михаела Алексова предлага Георги 

Георгиев за поста на председател. Не повдига собствената си кандидатура, за да не се налага 

отново да се сменят председатели след няколко месеца когато завърши. Георги приема 

кандидатурата, която и сам е подал предишния ден. Други кандидатури няма. 

Георги Георгиев излиза и представя мотивацията си. Споменава участието си в Студентски 

съвет и НПСС. Отбелязва ниската мотивация на членовете. Апелира към всички, включително и 

себе си, да се задейства по-активно дори с част от своето време. Поставя си това за основна цел. 

Посочва и важността на близостта с Деканата и отбелязва постигнатия напредък. Посочва и 

значимостта на това от Деканата да се съгласяват а нашето мнение и желания. Желае да 

продължат тези взаимоотношения между ФСС и ръководството. Ще продължи с турнирите по 

шах и белот. Говори за клипа за популяризиране на ФСС измежду студентите – подновява 

инициативата. Смята да въведе отчитането по комисии като ежемесечна задача и желае да има 

повече сбирки по комисии. Желае да има още повече турнири и събития следващия семестър и 

всички членове да вършат работа заедно за постигане на целите. 

Георги е попитан дали ще остане председател на Комисията по връзки с обществеността, ако 

бъде избран. Той отговаря, че няма право да остане. Други предложения и кандидатури за 

председател и секретар няма. Георги изтъква важността и отговорността на секретарската 

длъжност като съхраняване на архив, водене на протоколи. Михаела предлага Тошко Тодоров 

да разкаже повече за тази позиция. 

Тошко посочва воденето на документацията, присъствените списъци и изготвянето на 

всякакви доклади към Декената и външни институции като отговорности. Измежду 

предимствата отчита уважението на членовете на ФСС и събиране на опит. Посочва и 

възможността за налагане на вето на председателя в много институции. 

Михаела разказва за своето време като временен председател и също обръща внимание на 

близостта с Деканата и техните коментари, тяхното взаимодействие с ФСС и готовността им на 

дискусии и нови предложения. Посочва и одобрението за инициативата за стол за хранене. 

Наблюдава и съгласие по другите въпроси и проекти. Разказва за започнатите проекти, които ще 

предаде на бъдещия председател – турнирите по шах, бордови игри, League of Legends, бридж 

и белот. Споменава и одобрения от СС бюджет на ФСС за закупуване на бордови игри към 

респективния клуб. Предстои одобрение за финансиране и на рекламни материали за 

разпространяване из всички факултети. Датите за турнирите са: 9-10 април за League of Legends, 

за който отговарят Георги и Цанислав Гатев, 9 април за запознаване с игрите за турнира по 

бордови игри; 16 април за турнира по бридж и 23 април за турнира по бордови игри. Благодари 

на Васил Примов за съдействието му за последния турнир. Турнирът по шах трябва да остане за 

края на юни заради запълнения календар. Задава въпрос относно обща визия на постерите или 

общ за всички турнири – Ангел Великов отговаря, че прави постера за турнира по League of 

Legends. Теодор Селман предлага да помогне. Още не се знае колко пари за постери ще бъдат 

отпуснати, от което зависи дали ще има общи постери. 

Теодор повдига въпроса дали когато бъде отпуснато финансиране на игри, могат да бъдат 

закупени игри, които отнемат по-малко време за игра, за да могат да бъдат използвани по-често 

от студентите между лекциите. Михаела отговаря, че е помолила София (председател на Клуба 



по бордови игри) да състави инвентар на игрите и да пусне анкета какви игри искат студентите 

да играят, за да се види кои игри трябва да се купят. 

Александър Зарев представя бюлетината и процедурата за попълване на бюлетината – какви 

са правилата, какво определя невалидна бюлетина, как се случва подаването на гласа. Провежда 

се самото гласуване. Споменава се какъв брой гласове е нужен за избор – 50%+1 от 18 души по 

присъствен списък прави 10 необходими гласа за избор. След гласуването членовете на 

Изборната комисия излизат от залата, за да преброят гласовете. 

Докато тече преброяването, Георги Георгиев говори за тиймбилдинга на СС и ФСС – кога ще 

бъде заминаването, какво ще бъде предоставено и какво всеки трябва да си закупи. Разказва за 

програмата по време на уикенда и целите на този тиймбилдинг. Теодор пита за точните часове 

на тръгване. 

Изборната комисия се връща в залата и Александър Зарев обявява резултатите – 17 гласа 

„за“ и една невалидна бюлетина. Георги Георгиев е избран като председател на ФСС. Налага се 

гласуване за поста председател на Комисия по връзки с обществеността, тъй като бившият ѝ 

председател (Георги) не може да заема повече този пост. За поста Главен секретар на ФСС все 

така няма кандидатури и се решава изборът да бъде отложен за следващото Общо събрание, 

докато дейностите му да бъдат разпределяни на индивидуален принцип от председателя. 

Теодор изказва желанието си да бъде избран секретар още на това общо събрание, за да 

бъде облекчена работата на председателя. Георги отговаря, че държи по-скоро всички да 

вършат работа и да помагат, дори да не заемат конкретна длъжност и също отбелязва желанието 

си още на същото събрание да бъде избран и зам.-председател. 

Георги издига кандидатурата на Моника Илиева като най-активен член от комисията по 

връзки с обществеността. Моника приема кандидатурата. Ангел Великов посочва, че не сме в 

пълен състав и може да има кандидатури измежду отсъстващите. Драгомир Йорданов е 

председател на друга комисия и единствено Кармен Агопян би имала възможността да издигне 

своята кандидатура. Александър Зарев предлага да се проведе телефонен разговор с Кармен, за 

да бъде попитана дали иска да се кандидатира. 

Преминава се на точка „Разни“ от дневния ред. Ангел предлага да се обсъдят предстоящите 

турнири. Александър Зарев разяснява какви турнири ще се провеждат. За организацията на 

турнира по шах помага Слави Боянов и датата още не е решена. Коментира се, че не е възможно 

турнирът да бъде април или май месец заради други събития. Не е възможно и да е след лятната 

сесия заради кампанията по записването на студентите. 

Теодор внася предложение да се организира турнир по табла заедно с турнира по шах. 

Обсъжда се, че може би не е уместно да е заедно с този по шах, но идеята е добра. В този момент 

Кармен се обажда и след кратък разговор се кандидатира също за председател на комисията по 

Връзки с обществеността. Георги предлага гласуването да се отложи за следващото събрание, 

като всеки кандидат трябва да изпрати мотивационно писмо на мейла на изборната комисия. 

Дотогава позицията остава свободна. 

Михаела предлага турнирът по табла да бъде отделен от този по шах и да се проведе на 30 

април. Теодор се съгласява да се организира тогава турнир и да се работи активно за тази дата. 

Няма да има спонсорство от страна на Студентски съвет, освен за постери и за награди и кетъринг 

трябва помощ от фирми. Александър Зарев предлага Ивета Маринова (бивш член на ФСС) за 

съорганизатор. В последствие се обсъжда участието на прекъснали студенти в турнирите. Васил 



задава въпрос кой има право да участва в турнирите – редовно и задочно учащи студенти и 

преподаватели от СУ. Михаела разказва за разговора си с Федерацията по бридж и тяхното 

желание да участват лица, външни за СУ, което в случая е невъзможно. Обсъжда се участието на 

самата Федерация като съорганизатор. Теодор задава въпрос дали ако Федерацията по бридж 

откаже да спонсорира турнира поради тази причина има други спонсори. Васил пита за 

възможността за съдийство от страна на Федерацията и необходимите материали. Михаела 

отговаря, че на следващия ден ще е говорила с Федерацията и ще разполага с пълна информация 

относно спонсорството и съдействието. 

Цанислав Гатев пита дали има желаещи да вземат участие в организацията на турнира по 

League of Legends и дали вече включените знаят за предстоящата им среща. Обсъждат се стаите, 

в които ще бъде проведен турнирът – кои са и как трябва да са разположени – 308, 310, 401 и 

405. Цанислав съобщава, че е говорил с ХакБългария относно осигуряване на техника. 

Михаела пита дали съществува форма за записване и дали може да бъде използвана и за 

другите турнири. Александър обявява, че е възможно, но трябва да бъде леко променена от 

гледна точка на полетата за въвеждане на информация. Всички форми ще бъдат публикувани на 

сайта на ФСС, за да може да има единно място за записване за всички. Обсъжда се 

популяризацията на турнирите активно чрез Фейсбук, разпространявайки изготвените от Ангел 

постери. Цанислав разказва за системата на записване – тъй като бройките ще бъдат ограничени, 

отварянето на записването ще бъде предварително обявено. Ще има и резервни отбори. 

Тегленето на жребия за разпределение по „групи“ ще бъде онлайн или във ФМИ пред всички 

капитани, за да бъде обективно. 

Цанислав съобщава за студент, който би искал да закупи една клавиатура за зала 100, за да 

я размени и да вземе една (конкретна) от съществуващите там. Обсъжда се възможността това 

да се случи като комбинация от дарение и събиране на съществуващата като бракувана. Михаела 

съобщава, че скоро е планирано бракуването на всички клавиатури от залата. Дискутира се и 

взимането на един бракуван прожектор от един от домовите съвети в Студентски град. 

Теодор споделя идеята си всяка година турнирите да бъдат провеждани по едно и също 

врем, като традиция и за всеки турнир да се знае кой месец е и коя седмица от месеца. Обсъждат 

се подходящите месеци и ограничената възможност това да се случи заради всички останали 

фактори и събития. Дава се пример с ХакФМИ, който се провежда за седми път в различно време. 

Стига се до идеята поне да бъде фиксиран месецът за съответния турнир. Това би спомогнало и 

за организацията на същите турнири. 

Дискутира се дали някой от организаторите могат да участват в съответните турнири, както 

и начините, по които участниците могат да сформират отбори през фейсбук. Не е търсено 

спонсорство или подкрепа от Riot Games, но все пак провеждането на турнир е възможно без 

тяхно изрично съгласие, стига да не бъде използван бранда им за рекламни цели. Обсъжда се 

форматът на турнира. 

Георги изразява опасения да не останат турнири, за които никой не иска да се включи в 

организацията. 

Васил обявява нуждата от съдии за турнира по бордови игри за провеждането на справедлив 

и пълноценен турнир. По това време още не е ясен броя игри, но се търсят един или двама души, 

на които предварително да бъдат разяснени правилата. Цанислав вмъква, че също ще има нужда 

от „съдии“ за турнира по League of Legends, които да следят за нередности и неизправности по 

залите. Планирано е и запознаване на играчите с игрите две седмици преди турнира по бордови 



игри, както и да бъдат разяснени правилата и регламентите. Обсъжда се и регламента на самия 

турнир – всеки отбор да се състои от няколко играчи, всеки от които да играе различни игри и да 

печели „точки“ за своя отбор спрямо трудността на играта. 

След кратко обсъждане на идеята за междууниверситетски турнир се приключва дискусията 

по тази тема. Наталия Хаджиева взима думата и разказва за своята инициатива за „Часът на 

Земята“. Михаела отговаря, че е нужно съгласие от Деканата дали е възможно да се изключи 

осветлението във факултета. Наталия ще се заеме с разпространяване на събитието. Не е 

възможно да бъдат отпечатани постери за събитието в толкова кратък срок. 

Михаела разказва за постерите, техните цени, бюджет за колко броя е отделен за нуждите 

на ФСС и по колко постера средно ще са нужни за турнир/събитие. 

Последната дискусия е относно следващото общо събрание на ФСС. Решава се да бъде 

проведено онлайн гласуване за датата му, според което да бъде определена датата, тъй като 

липсата на зам.-председател не пречи на реалната работа на комисията. 

Заседанието се закрива от Михаела Алексова. 


