Протокол от заседание на ОС на ФСС при ФМИ
14.01.2016 г.

Присъстват:
1. Андрей Дренски
2. Цаннислав Гатев
3. Александър Зарев
4. Елица Илиева
5. Мерлин Мехмед
6. Наталия Хаджиева
7. Мариета Николова
8. Моника Илиева
9. Васил Примов
10. Тошко Тодоров
11. Драгомир Йорданов
12. Михаела Алексова
13. Слави Боянов
Извинени: Кармен Агопян, Ангел Великов, Цветелина Борисова, Елена Димова, Георги Георгиев
Слави разказва кога са проектите, които обсъждаме, споменава турнира по шах през лятото.
През това време ще имаме Хакатон най-вероятно. Надява се да бъде финансиран извън нашия
бюджет
Симеон споменава, че бюджета ни ще е около 10 хиляди
Слави: хубаво е да предвидим материали за освежаване на 100 и 200А. Вариантът с ремонт се
изключва, можем да поръчаме само боя латекс и който има желание да се включи
Симеон: не може ли да се вземе тапети
Слави: Стават отвратителни след кратко време; трябва да помислим как да пренаредим
дъската и да оставим 2 дъски и повече място.
Цанислав: говорих с Наско за турнира по игри
Слави: проблемът е, че единствена доц. Великова дава разрешение. Трябва мнозинство, а в
момента в деканата за пръв път има повече програмисти. Можем да подемем инициатива да
свършим нещо друго
Симеон: около пролетното почистване
Цанислав: може да направим спортен турнир само за нашия факултет. Забелязах, че ФМИ беше
с най-много отбори в турнира по футбол – над 16; докато другите – с по 8
Симеон: знаеш ли откъде е тръгнал турнира? От ФМИ
Цанислав: и освен това отбор от ФМИ спечели турнира
Симеон: лошото е, че не беше организиран като хората и се заяждаха при забележка, че не се
изразходват правилно парите.
Цанислав: това е идеята, да е нещо специално за нашия факултет, пък и е от моята комисия

Слави пита дали Симеон помни за кога се е говорило за големия турнир
Симеон: най-вероятно май месец
Слави: има 2 варианта – турнир преди или след това. Ако е преди това, можем да изпратим
отборите
Цанислав: имаше купа на ректора – между факултетите; и отбора на ФМИ въобще не беше
съгласуван
Симеон: това бяха предимно хората, които просто бяха записали футбол за спорт
Симеон: проблемът с купата на ректора е, че отиват космически суми пари и..?
Слави: понеже се организира от департамента по спорт, който е финансова дупка и ги
разследват за финансови измами, най-вероятно ще ги докажат лесно. Открити са тежки
злоупотреби. Ангел е говорил с няколко от фирмите на форума на кариерното, които са
изразили желание да оправят тенис корта. На Департамента по спорт не им се занимавало
Александър: това е дълга история, имаше и подписка...
Слави: причината е, че нямаха санитарен възел, което е задължително
Симеон: и можеше да се реши елементарно
Михаела: тогава защо до УНСС съществуват и са отворени
Цанислав: щото Бароко имат на футболните игрища
Слави: те са частна фирма, докато Департамента по спорт е държавно финансиран
Симеон: и от мин. На спорта, мин. Година са се загубили 30 хил. Преди проектите
Слави: нищо чудно да го няма след години. Ръководителят му е имала желание да прави
интриги да им се отделят още повече пари. За това нищо не става от турнирите. Сега всичката
им дейност е забранена, освен започнатата
Симеон: миналата година бяха в цяла седмица и имаше книжка,изпратена до факултетите. За
ФМИ стигна 2 седмици след турнира. Другата реклама беше с бели листа на входа на
Университета.
Слави: друг с идея?
Михаела: аз имам идея, не знам към кого. Напоследък нашумяха игрите в затворена стая и
мисля, че ние можем да направим такъв турнир във факултета, в който да е включено
решаване или програмиране
Слави: забравих – Теодор Селман, който отсъства, иска да възобнови клуба по дебати, което
подкрепям. Понеже има клуб по дебати към СУ, на които са отделени пари...
Симеон: има във философския факултет
Слави: вариант е да го открием тук
Тошко: желанието ми е да обявим конкурс за уеб-дизайн с дължина един семестър и това да се
съвмести с обновяването на сайта на ФМИ с нещо по-съвременно. Говорил съм с доц.

Стефанова, която отговаря за инф. Дейност на целия университет и можем да разчитаме на
подкрепата от ЛИО и УЦИКТ – имат един и същ началник – доц. Стефанова, от 17. Декември
Симеон: ще има нов директор на УЦИКТ?
Тошко: да, от следващата седмица. Ако можем да го подложим на гласуване и да преминем
към организацията. Мисля, че има достатъчно кандидати и можем да го популяризираме на
таблата. Можем да ги качваме като шаблони на сайта на СУ. Към края на годината пък да
гласуваме кой е най-добрия
Цанислав: това да започне след началото на семестъра, или?
Тошко: от средата на семестъра, може да се обвърже с дисциплини
Цанислав пита дали ще има теми конкретни, така че всеки да представи конкретен проект
Тошко: да, има точна платформа като ограничение.
Слави: можем да им дадем среда за разработване
Тошко: може да разработват само дизайна, а не функционалност
Симеон: не трябва да е само дизайн
Слави: достъпа до бекенда не е проста, затова, няма да го дадат
Симеон: ние правим конкурс, излъчваме комисия, после награда? Защо не се обяви от СУ?
Тошко: идеята на доц. Стефанова, иначе може да се обяви
Симеон: да пратим официално писмо и ние да имаме представителство.
Слави: сайта на ФМИ ще се обнови скоро – началото на февруари.
Тошко: това би дало визия на логото и бранда на ФМИ, да съвпада с университета – лого,
шрифт и цветова гама. Трябват изисквания.
Симеон: може да са няколко елемента. Не трябва да е само а ФМИ
Слави: тук можем да допускаме отборно участие
Тошко: ако се притеснявате за наградата – ще има щом е от ректората
Васил: това би означавало, че целия отбор е от СУ, или?
Слави: най-вероятно ще може да е само от СУ, но не пречи да се ... ще има нови специалности в
ФНПП
Тошко: с цел подготовка на учители по Изобразителни изкуства.
Слави: друг е въпросът да изберем победители и да ги предложим, пък те може да не го
одобрят
Цанислав: може някой от тях да бъде в журито. Хубаво е да е следващия семестър, понеже сега
завършва фронтенд курс и ще има подготвени кадри. Имаше хубави лекции. Ще е интересно.
Слави: исках да кажа, че ще видим първия вариант на ФС – Великова каза. Ще има нов дизайн,
нова функционалност, трябва да ни потърсят за съвети за по-нататък и какво да има.

Тошко: време беше
Симеон: но беше функционален, повече от на СУ, дизайна не беше зле
Тошко: ако видите другите сайтове, ще видите че използват CMS за frontend
Слави: когато трябва голяма функционалност, няма как
Тошко: тогава има притеснения за exploit-и.
Слави и Тошко обсъждат какво натоварва сайта на СУ.
Симеон: трябва и да има и друга награда – да получим награда от фирми, занимаващи се с
frontend курсове. Да намерим хубав курс, който да е награда.
Тошко: може да се обвърже с дисциплина.
Симеон: но проектите ще са с различна трудност.
Слави: искам да говорим с доц. Стефанова. Михаела, би ли участвала? Предлагам да ни дадете
картбланш да Михаела и Тошко да проведем такъв разговор и да гласуваме на КС.
Възражения?
Тошко: да е следващата седмица
Слави: със сигурност. Ще пиша на Елиза и ректората с директно предложение.
Гласуване:
За - единодушно
Михаела разказва какви загадки да има в този турнир. Може да е prophunt.
Слави пита за университетския куиз – Симеон отговаря пролетта. Има много различни куизове.
Нищо не е ясно. Можем да направим на обща тема във факултета и ако има друг куиз да
излъчим отбор. говори за избраните представители в НПСС – Георги и Диана, с Васил
Силяновски. Разказва за лошото положение. Разказва какво е НПСС. Симеон също разказва за
целта на НПСС – да предава исканията на студентите пред министерството.
Драгомир предлага да се върнем на т.1 от плана. Да припомни свой проект отпреди 2 години –
озеленяването. Обсъжда със Тошко какво са правили. Разказва каква е била идеята – Драгомир
е намерил контакти на фирми. Иска да се възобнови.
Слави: супер идея, може би ще е добре да е за лятото – зависи какво ще се сади. Драгомир се
радва на новите плочки. Понеже всичко минава през обществена поръчка става бавно – иначе
от ботаническата градина става.
Елица: защо часовникът не работи? Слави отговаря с шегата с неточните часовници. Пита дали
външния може да стане с соларни панели – слави отговаря, че е откраднат механизма.
Слави: помня, че го обсъждахме, но не можем просто така да търсим фирми – трябва от бот.гр.
Драгомир: мога да измисля много растения, които да се вмъкнат в поръчката – не са скъпи.
Част от фирмите са прекупвачи, други са производители – първите вкарват екзотични или
скъпи, нямат файда да са обикновени. Слави се съгласява – трябва да се проучи, ще се наема.
Драгомир предлага да се сложи нещо сезонно или зимен алпинеум – ще издържи. Може и
летен алпинеум, който да преживее сам до догодина. Разказва за видовете растения, котио

сами преживяват, т.е. няма нужда да се купува наново. Може да се сложат и на парапетите –
ще е ефектно, можем да съберем много сандъчета с мушкати. Цъфтят цяло лято.
Слави: трябва да обсъдим с деканата, няма да имат против
Симеон: може да се обсъди с биологическия.
Слави: проблемът е, че е тъмно на места. Има растения при задния вход обаче.
Драгомир: трябва да се освежи, иначе е депресиращо само с некролозите. Няма лошо да се
споменава, ама не на главния вход.
Обсъжда се терариум с боа вместо апарат за фармацевтите и похарчените пари с неизползвани
климатици. Надявам се да не се случва отново. Тогава е бил Силяновски. Купени са и други
абсурдни неща.
Слави: идеята на проекта е за канцеларски материали и други.
Симеон: решихме, че може и на ФСС да се отпуснат, не само на СС. Ще се вземат тонери, хартия
и други; кабели, осветление, проектор за клубовете. Монитори също – те на проблем, но пък
трябват клавиатури и мишки. Също и почистващи материали за компютрите. Нещо в чайния кът
– чай, чаши, друго? Може да се заложи тип кухненски шкаф, автомат за вода, каната е окей.
Кафета и чаеве може да се вземат от фирми. Слави предлага да се вържат двата рутера и иска
да се вземе access point от СС.
Драгомир: мислили ли сте за зала 100 – контролери, четци, други джаджи за клуба по
роботика? Няма как да покажеш на някого как комуникират някакви устройства, колкото и да
обясняваш за разни протоколи и чипове. Дори може да има и дарения. Обсъждат ремонта на
помещението в студентски град – точно това е задвижено в момента.
Симеон разказва за идеята да се вземе стая за клуба по роботика от ФзФ.
Тошко поправя Драгомир – учебни материали се финансират през акредитирането на
дисциплините. Драгомир отговаря, че за друго дава пример. Твърди, че ще има интерес и ще е
добре СС да подпомогне така учебната дейност на студентите. Прекратяват дискусията. Слави
отговаря, че се сеща за фирми и човек, който да дари материали.
Слави: доста от студентите на Хакатона показаха, че се интересуват – това може би е било найдобрия Хакатон. Обсъждат с Драгомир колко трябва да разбира човек от хардуер за работа.
Симеон разказва за устройствата за логване в зала 100, хубаво е да се възстанови, заедно с
проекта за книгите.
Слави: ако има финанси останали, можем да отделим сума за работещите клубове по интереси
– бордови игри, бридж да си обновят материалите. Това е последното ми предложение, иначе
да преминем към други. Разказва за лавката на входа, било е говорено със сап да отделят пари
за машини и шкафове, но не е станало. Деканата така са решили
Александър: а сега искат да го махат.
Драгомир – има и други използваеми помещения
Слави предлага да се премине към т.2. всеки може да съобщава по множество начини за
идеите си. Първото е било точно зала 100 – преди две заседания е гласувана комисия – надява
се да се разберем за график кой да отваря, затваря и прекарва време в стаята. Ще добави още

хора в групата, надява се хората да се включват. Става въпрос за преди втория семестър как да
се организира, може да е седмица по седмица. Обсъжда се даването на ключове за 200а и 100.
След сесията има нужда от съдействие за списък на книгите.
Александър: някои трябва да се архивират
Слави: трябва да се разместят
Елица: кога смяташ да го правиш (отг: след сесията)
Драгомир пита дали дават пари за учебници (отг: не, те и на библиотеката не дават, мога да
пише на майкрософт да дадат някои от новите си книги.) Драгомир разказва, че за някои
предмети въобще няма книги. Говори се за разпространяването, как винаги става нелегално,
както и за хартиените копия.
Слави: Не разрешават на университетската библиотека, камо ли на нас. Кофти е, разбирам те че
е нередно после да се изискват. Не гарантирам, че може да се случи нещо.
Симеон: за книгите библиотеката има работа да събира предложения. Преди време са
закупени книги, после е затворена библиотеката. Може да се изготви отново списък.
Слави: ако се купят за зала 100, може да изчезнат.
Драгомир: принципно трябват книги, не само за зала 100
Александър: ако има хора, които да седят, може те да ги дават.
Драгомир: можем да кажем на фирмите или с общ. Поръчка. Биха откликнали според него.
Слави: на практика всички изглеждат добродетелни. Всъщност е прилагано, има оставени
книги, както и от отделни хора – напр. Армянов. Моли всички да се включат и да изберат
време. Време е за приключване. Предлага да се закрие заседанието. Благодари за
присъствието.

