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СТУДЕНТСКИ  СЪВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

  Бул. “Христо Смирненски” N 1      http://students.uacg.bg        тел./факс:  +359 2 866 17 74 

                 1046  София,  стая 117, 101    e-mail: stud_adm@uacg.bg        тел.:  +359 2 963 52 45 / 343   

 

 

ПРОТОКОЛ 

15.12.2021г. 
 

 

 

Днес, 15-ти декември 2021г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на 

Студентски съвет на УАСГ в гр. София. 

Емилия Хинкова (в качеството си на председател на Студентски съвет при УАСГ) 

предлага приемане на дневния ред в следния вид. 

 

Приложен е присъствен списък на членовете на Студентски съвет при УАСГ. 

Дневен ред:  

1. Изминали събития 

2. Сформиране на работни екипи  

3. Избор на Изборна комисия 

4. Избор за представители в НПСС 

5. Разни  

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 30 гласа   Против – 0 гласа   

Въздържали се – 0 гласа; Общото събрание на СС прие така предложения дневен ред. 

 

1.Изминали събития 

Емилия съобщава, че най-скорошното събитие са изборите за КС и КСБВУ и следните 

резултати: 

За КС: 

От АФ: Явили се двама – Йордан и Ани. С по-висок резултат е  Ани Донова; 

От СФ: Явил се един – Андриана Гъцева; 

От ФТС: Няма явил се; 

От ГФ: Явил се един – Натали Кукушева; 

От ХТФ: Явил се един – Александрина Цветкова. 
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За КСБВУ: 

Блок 34А: Явил се един – Памела Димитрова; 

Блок 33Б: Явил се един – Емил Антонов; 

Блок 36А: Явил се един – Красимир Въгленов; 

Блок 34Б: Явили се двама – Петър и Теодора. С по-висок резултат е  Теодора 
Василева; 

Блок 35: Явил се един – Лия; 

Блок 61Б: Няма явил се. 

Емилия съобщава , че договорът за дъските е вече готов и само трябва да се подпише 
и да се пусне доклад. 

Поради изчерпване на точката се преминава към: 

2.Сформиране на работни екипи  

Димитър влиза. 

Първият екип, който трябва да се сформира е този за елхата пред 36 блок. Емилия 
разяснява, че по традиция това се извършва от Домови съвет , но от година не са 
провеждани избори и Домови съвет не функционира. Лично тя се е заела с тази 
организация с помощта на Християн. Емилия моли 5-6 човека да изявят желание да се 
заемат с украсяването на елхата. 

Желание имат Християн , Томас, Симеон Пешов, Красимир, Амина, Андриана, Емил. 

Емилия казва, че ще се направи тържествено откриване същата вечер и ще се обяви 
по социалните мрежи.  

Емилия предлага да се сформират екипите за медиите, като първият е този за вестник 
в.Зор.  

Желание имат Кристин , Андриана , Димитър, Ани Донова, Севги. 

Емилия споделя, че работата по вестника трябва да започне началото на следващия 
семестър . 

Следващият екип е за подкаста. 

Желание имат Валентин, Томас, Кристин, Владимир, Красимир, Емил, Светослав, 
Радо, Елизабет. 

Емилия съветва понеже са много хора да се избере един , който главно да се 
занимава с това и двама сериозни помощници, а останалите да се включват. 

Следващият екип е “Медии и плакати”. 

Емилия разяснява , че до сега Фейсбук страницата и Инстаграм профила са се 
управлявали от председателя и секретаря. Тя смята, че трябва да се прави по един по-
професионален начин и предлага да има цял екип. Освен социалните мрежи трябва да 
се изготвят и плакати и предлага да влизат в тази работна група хора, които могат да 
работят на програми като Photoshop, Adobe и т.н.  Основната ѝ идея за този екип е да 
бъдат включени един представител от вестника, един от подкаста, двама фотографи,  
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двама за плакатите и трима за социалните мрежи. Емилия добавя, че идеята е всички 
мрежи да са обединени. 

Желание за социалните мрежи имат: Йордан, Памела, Анелия, Виктория, Елизабет, 
Наско. 

Желание за фотографи имат: Симеон Йорданов, Елизабет, Светослав. 

Желание да се изготвят плакати имат: Светослав, Елизабет, Ива. 

Емилия предлага поради големия интерес в работните групи, да има 5-6 човека ,които 
работят стегнато, а останалите да помагат когато се налага. 

Емилия пита дали има въпроси свързани с този екип. 

Поради липсата на такива се преминава към сформиране на следващия работен екип. 

Емилия съобщава, че в края на всеки семестър се провежда оценяване на 
преподаватели. Тя иска да се сформира екип , в който да се обменя информация, а 
самият процес включва: този , който се занимава с атестациите дава анкетни бланки на 
своя факултет, но на студентите им преподават преподаватели и от други факултети , 
а атестациите когато се предават в деканата са само за съответния факултет. Тя 
предлага освен сенаторите, които задължително участват в атестациите поне още 
един човек да помага. Те се провеждат след седмицата за заверки, преди изпитите. 
Емилия споделя, че е проблем когато атестациите не стигат до съответния 
преподавател и целта на този екип е това да не се случва. 

Желание изявяват от АФ – Анелия Киркова, от СФ – Ива Иванова, от ГФ – Натали  
Кукушева, от ФТС – Наско Балабанов, от ХТФ – Радостин Ралев.  

Емилия пита дали има въпроси свързани с този екип. 

Поради липсата на такива се преминава към сформиране на следващия работен екип. 

Емилия добавя, че следващият екип е по предложение на Виктория относно поставяне 
на табели в университета.  

Виктория съобщава, че в момента табелите са на хартиен носител, което не изглежда 
естетически издържано и нейната идея е да се направят хубави табели с помощта на 
които да се ориентират всички по-лесно. Тя е започнала да ги разписва , но се оказало, 
че са доста табели и тя пита дали има желаещи да се включат в тази дейност. 

Желание имат Томас, Амина, Андриана, Светослав, Натали, Емил. 

Емилия одобрява инициативата и смята, че бързо би дало положителен резултат. 

Емилия пита дали има въпроси свързани с този екип. 

Андриана пита дали може да се направи цяла карта. 

Виктория споделя, че е проучила в други университети и идеята ѝ е да се направят 
такива карти за Ректората и Новата сграда.  

Емилия пита дали има допълнителни въпроси свързани с този екип. 

Поради липсата на такива се преминава към сформиране на следващия работен екип. 

Емилия предлага да се избере отговорник по спорта и предлага това да бъде 
Красимир. 
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Красимир смята, че е подходящ, защото е участвал в различни турнири, занимавал се 
е с обучение на деца и се заема с тази дейност. 

Емилия пита дали има въпроси свързани със сформирането на работните  екипи. 

Светослав пита какво се случва със Spaghetti Bridge и останалите събития. 

Емилия отговаря, че Spaghetti Bridge и спортните събития ще се състоят на по-късен 
етап и на следващото Общо събрание ще се изберат отговорници. 

Емилия пита дали има допълнителни въпроси свързани със сформирането на 
работните  екипи. 

Андреа добавя , че атестациите са основно задължение на СС и ще се наложи всички 
да помагат и да се измисли ефективен начин, по който те да стигат до 
преподавателите. 

Емилия пита дали има други въпроси. 

Поради липсата на такива и изчерпване на точката се преминава към следващата. 

3.Избор на Изборна комисия 

Емилия съобщава, че първият човек в комисията ще бъде Александрина Цветкова, 

тъй като се е занимавала с това и ще бъде основният човек, който ще помага. Трябват 

още трима души , които да са различни от тези, които ще са в НПСС.  

Желание изявяват Симеон Пешов, Валентин,  Виктория. 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 31 гласа   Против – 0 гласа   

Въздържали се – 0 гласа; Общото събрание на СС прие членовете на Изборната 

комисия. 

 

Поради изчерпване на точката се преминава към следващата. 

4.Избор за представители в НПСС 

Емилия казва, че изборите за новото ръководство и приемане на нови кандидатури ще 

се проведат февруари, а подаването на кандидатури средата на януари, затова трябва 

да са избрани вече хора от СС. В НПСС влизат трима: председателя с право на глас и 

двама с право на съвещателен глас. Останалите двама души изявили желание и 

Емилия е говорила и издига техните кандидатури са Лиляна Грозева (СФ) и Йордан 

Блажев (АФ). 

Димитър издига кандидатурата на Ирен Атанасова. 

Емилия предлага да се направи 15 минути почивка за да се изготвят бюлетините и 

прави предложение да бъде една бюлетина включваща този с право на глас и тези с 

право на съвещателен глас. 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 31 гласа   Против – 0 гласа   

Въздържали се – 0 гласа; се обявява почивка. 
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Емилия предлага да се премине към задаване на въпроси към кандидатите. 
 
Валентин пита с колко време ще разполагат и дали ще могат да присъстват на всяко 
събрание. 
 
Андреа си тръгва. 
 
Ирен споделя, че има много свободно време и не е поела друго задължение в СС. 
 
Лиляна също казва, че не работи и извън университета се занимава само със СС и 
понеже е първи курс смята, че ѝ е една идея по-леко от останалите. 
 
Йордан също мисли, че ще има достатъчно време 
 
Виктория пита, защо смятат, че са подходящи и кои техни качества ще им помогнат да 
защитават студентите. 
 
Ирен смята, че подходяща понеже е комуникативна, лъчезарна и умее добре да се 
изразява, добавя, че е смела и не се страхува да изразява мнението си и да защитава 
мнението на останалите. 
 
Йордан мисли, че най-доброто му качество е това, че поради факта, че не е от София 
има голям набор от познати студенти в други университети в страната. 
 
Лиляна смята, че е отговорна и организирана и може да преценява ситуацията и знае 
какво да каже според това какви решения трябва да се вземат. 
 
Димитър има въпрос относно свободното време на Йордан. 
 
Йордан споделя, че във фирмата в която работи има екип и не е задължително да е 
винаги на обект той и може да си разпределя времето. 
 
Симеон Йорданов пита кой според тях е най-належащия проблем, който те биха 
повдигнали като част от НПСС. 
 
Ирен мисли, че най-належащия въпрос е с книжките и канцеларската работа – да бъде 
автоматизирано.  
 
Лиляна смята, че не би могла да отговори подобаващо на въпроса понеже е първи 
курс и не е чак толкова запозната с проблемите на университета. 
 
Според Йордан трябва да се говори как по-адекватно да се решава обстановката с 
коронавируса , понеже висшето образование е поставено на заден план. 
 
Виктория пита дали след като са обсъдени въпроси на събрание на НПСС ,те ще ги 
споделят на всички останали. 
 
Ирен споделя, че ще споделя със СС. 
 
Йордан също казва, че няма как да се случи да не се каже информация. 
 
Според Лиляна идеята да има представители от СС в НПСС е точно да се представя 
информация на студентите. 
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Валентин пита дали могат да взимат бързи и точни решения и дали могат да работят с 
другите. 
 
Ирен казва, че взима бързо решения  и когато има по-малко време взима решения  
по-добре и умее да работи в екип. 
 
Йордан смята, че поради факта, че е главен ръководител е показател, че може да 
работи в екип.  
 
Лиляна също смята, че сработва добре с различни характери понеже вижда 
позитивите на всеки един. 
 
Наско пита Лили дали е запозната с проблемите на университета. 
 
Лиляна  отговаря, че това е причината да бъде в СС – за да бъде по-добре запозната с 
проблемите , които имат студентите. 
 
Емилия добавя, че когато тя е била първи курс е била сенатор и споделя, че човек 
много бързо се учи.  
 
Брайко пита Данчо и Лили понеже са по-мълчаливи дали биха защитили мнението на 
СС. 
 
Йордан потвърждава, че би го направил и винаги трябва да защитава интересите на 
УАСГ и студентите в него. 
 
Лиляна се съгласява с казаното преди нея и добавя, че въпреки, че е мълчалива е 
ситуация , в която трябва да се  защитят интересите на УАСГ и студентите в него не би 
си замълчала никога. 
 
Емилия добавя, че ако някой е по-мълчалив не означава, че няма какво да каже и 
понякога даже е признак на отговорност и търпение. 
 
Виктория също споделя, че не е важно колко говориш, а какво говориш в точния 
момент. 
 
Светослав ги пита какво биха казали , ако някой изрази негативно мнение за 
университета.  
 
Йордан отговаря, че това е най-креативния университет и хората излизат много по-
комплексни в сравнение с останалите университети. 
 
Ирен би отговорила, че това е изключително важен университет , защото архитектите и 
инженерите изграждат заобикалящата ни среда.  
 
Лиляна споделя, че дори сградата , в която се намират е построена от хора завършили 
този университет. 
 
Емилия пита дали има допълнителни въпроси към кандидатите. 

Поради липсата на такива се преминава към гласуване. 
 
Симеон Пешов показва празната урна. 
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Валентин информира, че резултатите са обработени и с 26 гласа в подкрепа на 

Лиляна Грозева , 18 гласа в подкрепа на Ирен Атанасова и 16 гласа в подкрепа на 

Йордан Блажев , представители в НПСС са Лиляна Грозева и Ирен Атанасова. 

Поради изчерпване на точката се преминава към следващата. 

5.Разни 

Емилия предлага за Коледа да се разменят подаръци.  

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 24 гласа ;  Против – 4 гласа ;  

Въздържали се – 3 гласа; се преминава към теглене на имена. 

 

Емилия предлага коледното парти да бъде на 21.12 или 22.12.  

 

Петър предлага да бъде на 22.12 

  

Амина пита дали ще бъде таен Дядо Коледа. 

 

Емилия потвърждава. 

 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: 21.12 – 13 човека , 22.12 – 8 човека, 

въздържали се – 9 ; за дата на Коледното парти се избира 21.12. 

 
Емилия Хинкова предлага поради изчерпване на дневния ред да се закрие 
заседанието. 
 
След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 30 гласа ;  Против – 0 гласа   

Въздържал се – 0 глас; Общото събрание на СС утвърди предложението. 

Заседанието се закрива. 
 
 
 

Председател:  ……..…………….. 

/Емилия Хинкова/  

  

  

          Протоколчик: …………………….  
                                                                                                          /Елизабет Халваджиева / 

 

15.12.2021г. 

гр. София 


