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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 

19.01.2022г. 
 

 

 

Днес, 19-ти януари 2022г. 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. Предстоящи събития  

• Избори за Домови съвет  

• Годишни Академични Награди ХАОС  

• Семково 
 
3. Разни 
 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 24 гласа ; Против – 0 гласа   

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

 

1.Изминали събития 

Емилия разказва за запалването на светлините на коледната елха пред 36 блок и 
изказва благодарност към хората, които са участвали – Християн, Томас, Симеон 
Пешов, Емил, Красимир, Амина и Андриана.  
 
Амина пита кога ще се сваля украсата. 
 
Емилия отговаря, че украсата се сваля март месец от Домови съвет. 
 
Емилия съобщава, че белите дъски се очакват да пристигнат и преди Коледа е 
извършено авансово плащане. Очаква се в понеделник да пристигнат и след това да се 
извърши второто плащане. 
 
Светослав пита какво се случва със старите черни дъски и има ли вариант да се 
преизползват като инсталация или облицовка. 
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Емилия разяснява, че за сега само се предвижда да се демонтират и да се бракуват 
старите дъски. Ако има желание да се направи нещо с тях трябва изрично да се каже 
до края на седмицата. 
 
Емилия добавя, че преди е имало инициативи поети от СС и присвоявани от някого, 
затова тя предлага да се направят стикери, които да се залепят върху дъските. Тя пита 
кой има желание да се заеме с проучване на фирмите, от които може да се закупят 
такива лепенки , да помоли за оферти и да се поръчат. 
 
Светослав споделя, че е работил с такива фирми и е запознат с качеството и ценовия 
диапазон и изявява желание да поеме инициативата.  
 
Виктория го съветва да намери оферти от поне три фирми.  
 
Светослав се съгласява. 
 
Петко също изявява желание да помогне.  
 
Емилия им дава срок до края да следващата седмица да са събрани офертите.  
 
Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 
преминава към следващата. 
 
Емилия съобщава ,че сред изминалите събития са изборите за КС и КСБВУ. Всички 
позиции в двете комисии са попълнени. Днес са се провели последните два теста: 
 
За КС: 

От ФТС: Явил се един – Симеон Пешов; 

За КСБВУ: 

За блок 61Б: Явил се един – Йорданка Миовска.  

Емилия допълва, че комисиите ще започнат работа веднага щом бъдат назначени. 

Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива и 
изчерпване на точката се преминава към следващата. 
 

2.Предстоящи събития 

Емилия съобщава, че ще се стартира процедурата за изборите на домови съвет.  

Емилия разяснява , че изборите ще се проведат на 8.02. Първо трябва да се подадат 

кандидатури, след това се изготвя изборна листа, прави се изборен ден като в самия 

ден във всеки блок има двама , които да събират гласовете и трима , които да бъдат 

изборна комисия. След като се сформира Домови съвет трябва да се раздадат общите 

помещения.  

Емилия пита кой има желание да бъде в ЦИК и предлага хората, които са били на 

миналото ОС – Валентин , Виктория и Симеон Пешов.  

Виктория пита дали някой друг има желание, ако не тя ще продължи. 

ЦИК остава в този състав. 
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Емилия пита кой има желание да се включи в СИК. (12 човека – по двама за всеки 

блок) 

Желание изявяват Йордан, Светослав, Емил, Андриана, Петко, Амина, Адриана, 

Симеон Йорданов, Ива, Лили, Ирен, Брайко. 

Емилия пита дали има въпроси по отношение на изборите за Домови съвет.  

Светослав пита дали хората от СС имат право да бъдат в Домови съвет. 

Емилия потвърждава, че имат право. 

Емил пита дали има право да кандидатства за общи помещения.  

Емилия отговаря, че има право. 

Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 
преминава към следващата. 
 
Емилия съобщава, че вече две години не е имало ХАОС и тази традиция ще бъде 

възобновена. Самите годишни академични награди ХАОС са форма на атестация, 

защото тогава студентите оценяват пряко в различни категории преподавателите и ги 

награждават. Представянето включва заснемане на видео клипове и игра на сцена. 

Екипите са: 1. Сценаристи ; 2. Реквизит; 3. Актьори; 4. Снимачен екип; 5.Монтажист/и ; 

6. Спонсорства; 7. Анкети. Освен преподаватели се награждават и победителите в 

спортните състезания. 

Емилия разяснява, че първо се избира тема, след това се пише сценарий, след това 

кастинг за актьори и се започва снимачния процес под формата на семинар. 

Кристин пита дали има група режисьори или водещи. 

Емилия казва, че този може да бъде всеки един от СС и хубаво да има един 

отговорник, който цялостно да движи процеса. Самото събитие е края на април или 

началото на май. 

Емилия предлага да се премине към определяне на екипите: 

- Сценаристи: Кристин, Адриана, Ирен, Петко; 

- Реквизит: Ива, Лиляна, Виктория, Амина, Валентин, Йордан; 

- Актьори: Владимир, Лъчезар, Радо Р., Емил, Ирен, Андреа, Андриана; 

- Снимачен екип: Валентин, Симеон Й. , Елизабет; 

- Монтажист: Валентин; 

- Спонсорства: Йордан, Виктория, Симеон П. 

- Анкети: екип за медии; 

Емилия разяснява ,че анкетите ще се направят след като има готов сценарий, защото 

категориите се определят по него. 

Емилия съветва всички, които ще участват в ХАОС-а да изгледат 3 цели предишни 

ХАОС-а. 

Виктория предлага анкетите да се изготвят от екип за медиите. 

Ирен пита кога ще се започне работа по организацията. 
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Емилия отговаря, че това ще се случи следващата или последващата седмица и 

всички изявили желание ще бъдат поканени. 

Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 
преминава към следващата. 
 
Емилия съобщава, че вече записването за Семково е отворено и има 4-ри студентски 

смени. Говорила е с Асен Георгиев да се осигури безплатен транспорт за смяната , в 

която ще ходят и членовете на СС. 

Петко пита дали ще се осигури безплатен транспорт за всички смени. 

Емилия казва, че ще говори да бъде така и за другите смени, но има значение каква 

част от хората са с автобус и личен превоз. 

Симеон Й. пита от колко души се състои една смяна. 

Емилия разяснява, че една смяна е максимум 50.  

Симеон Й. пита какво се случва, ако някой не може да бъде през цялата седмица. 

Емилия го съветва да попита ръководителя и да помоли да не заплаща цялата смяна, 

а само дните , в които ще ходи. 

Емилия допълва, че СС винаги е осигурявал тениски за победителите в състезанията 

последния ден. Тя съобщава, че трябва да се направи дизайн за тениските и ще бъде 

възложено на групата за плакатите. Еми пита кой ще се заеме с поръчването и дизайна 

на тениските. 

Светослав пита какви тениски са се поръчвали досега.  

Еми разяснява, че са били с щампа. 

Светослав изявява желание да поеме организацията по поръчването на тениските. 

Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 
преминава към следващата. 
 
Емилия дава дума на сенаторите, за да споделят до къде са стигнали с атестациите. 

Владимир съобщава, че АФ е почти готов и има малки проблеми със специализантите. 

Валентин съобщава, че СФ също е готов и само трябва да се оправи една анкета. 

Виктория казва, че ФТС също са готови. 

Андреа казва, че ГФ също са готови. 

Лъчезар съобщава, че ХТФ са готови, освен ВиК 4-ти курс, които не си знаят 

преподавателите. 

Емилия информира, че атестациите ще бъдат пуснати следващата седмица и ще се 

направят публикации в социалните мрежи. 

Емилия предлага резултатите , които ще се връчват на преподавателите да бъдат под 

формата на бланки и да се оставят в канцелариите. 
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Петко пита дали може от всеки факултет да се изведат топ пет преподаватели, за да 

се покаже уважение към заслужилите преподаватели. 

Йордан си тръгва. 

Емилия одобрява предложението. 

Петко предлага да се публикува във Фейсбук. 

Светослав пита какво се случва с преподавателите , които получат много негативна 

атестация, защото законово това трябва да им се отрази финансово или вид 

предупреждение. 

Емилия се съгласява с него, че точно това е целта на атестациите и допълва, че по 

ЗВО , ако преподавател получи два поредни пъти негативна цялостна атестация 

трябва да бъде уволнен.  

Анелия смята, че интереса на преподавателите към атестациите е нисък и предлага 

оценките да бъдат публични, а самите преподаватели да бъдат задължени да си 

получат атестациите. 

Лиляна предлага резултатите да не бъдат представени само на студентите, а и на 

всички преподавателите, защото би действало мотивиращо на останалите. 

Радо Р. предлага преподавателят с най-висока оценка от всеки факултет да получи 

награда. 

Виктория добавя, че от атестацията зависи месечния бюджет на преподавателя.  

Андреа споделя, че най-важното нещо е атестациите да бъдат статистически 

издържани и да има по-голям брой попълвания. 

Симеон П. излиза.  

Светослав пита дали информацията, която излиза накрая е конфиденциална.  

Емилия потвърждава, че може да се споделя информацията. 

Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 
преминава към следващата. 
 
Емилия разяснява, че всяка година СС прави дизайн за календар. Тази година Йордан 

е изготвил дизайна за календара.  

Симеон П. влиза.  

След изказана градивна критика от Светослав, Симеон Й., Лъчезар, Валентин,  всички 

се спират на новия дизайна за календара след като се направят естетически промени. 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 24 гласа ;  Против – 0 гласа   

Въздържал се – 0 глас; Общото събрание на СС одобрява новия дизайн за 

календарите. 
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Емилия пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива и 
изчерпване на точката се преминава към следващата. 
 

3.Разни 

Емилия разказва, че на днешния АС се е коментирала липсата на графици за начина 

на провеждане на изпитите. 

Владимир споделя, че графикът за АФ е вече готов.  

Емилия информира, че на 15.01.2022г. се е провело първото събрание на НПСС. 

Основно се е обсъждало връщането присъствено и всички са били обединени около 

идеята за връщане следващия семестър.  

Виктория споделя, че по повод 80 години УАСГ ръководството иска да изготви мърч, 

но искат студентите да дадат идеи върху какви предмети да постави дизайнът. 

Ирен предлага суитчъри без качулка. 

Светослав предлага да се изготви анкета , с която да се попитат студентите.  

Виктория информира, че това няма как да се случи поради липсата на технологично 

време.  

Симеон Йорданов предлага ключодържател, суитчър с качулка, чаша 

Петко предлага да са малки предмети, които се използват по-често – флашка. 

Радо Р. предлага тениски с интересен дизайн. 

Анелия предлага чертожни материали, моливи, тубуси. 

Емил предлага дескриптивен триъгълник.  

Андреа предлага шише за вода. 

Лъчезар предлага подвързии за книжки.  

Владо предлага да се направят хартиени чаши за кафе , които да се предлагат в 

кафенетата в университета.  

Виктория предлага макетен нож.  

Андриана предлага пиромолив. 

Светослав предлага идеята, да започнат да се създават студентски проекти от СС за 

студентите, които да бъдат на различни тематики и да обединяват специалностите, 

защото в България и специално УАСГ има много малко такива студентски конкурси. 

Андреа одобрява идеята на Светослав и добавя, че тя също има подобна. 

Емилия пита кой би искал да се включи в екип за създаване на студентски конкурси. 

Желание имат Светослав, Петко, Анелия, Андреа, Амина, Емил , Адриана.  

Емилия моли за следващото ОС да се изготви цялостна концепция. 
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Емилия Хинкова предлага поради изчерпване на дневния ред да се закрие 
заседанието. 
 
След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 24 гласа ;  Против – 0 гласа   

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

Заседанието се закрива. 
 
 
 

Председател:  ……..…………….. 

/Емилия Хинкова/  

  

  

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

 

19.01.2022г. 

гр. София 


