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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 

30.03.2022г. 
 

 

 

Днес, 30-ти Март 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. Обсъждане на актуални проблеми и инициативи  

2. Изминали събития  

3. Предстоящи събития 

4. 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.Обсъждане на настоящи инициативи и проблеми 

Емилия Хинкова дава думата на Светослав Любенов /гост на събранието, студент 2-ри курс, 
ССС/ , който иска да представи своя инициатива пред членовете на Студентски съвет.  

Светослав Любенов се представя, че е от строителния факултет. Съобщава, че заедно с колегите 
от факултета и може би от другите факултети също, мислят че липсва място, на което да може 
да се правят проекти, да се срещат с хора, да има работно пространство, което да управлява от 
студентите. Имат идея за място, което да е в университета, да е централно и да е удобно за 
всички.  

Валентин Костов съобщава, че са обсъдили това да бъде Джамборето на 2-рия етаж, ако не 
стане с него ще е кафето на долният етаж. Ще има разпределение по конкретен начин. 

Ива Иванова разяснява, че първата зона ще е за учене, в която да има много маси, контакти, 
библиотека с книги, учебници и материали. Втората зона да бъде за почивка. И третата зона да 
е аудитория, която да се ползва за събития и гости, които ще се канят.  
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Валентин Костов добавя, че другата седмица ще се разговаря с ръководството, имат 
подкрепата и на арх. Давидков от студио “Прожектиране”, също така и от геодезическия 
Факултет в лицето на “Клуб геодезия”. 

Светослав Любенов добавя, че имат нужда от подкрепа, за да се информират колегите по 
факултетите, за по-голяма стабилност пред ръководството. Това помещение евентуално се 
подготвя за даване под наем, но се надяват поне едно от двете да не бъде взето. Който има 
желани може да се свърже с него. 

Емилия Хинкова споделя, че се радва че някой поема ръководството на подобна инициатива и 
пита, дали са мислили по какъв точно начин ще се случват нещата след формирането. 

Светослав Любенов отговаря, че идеята им е “Клуб строителен факултет” и това име още не е 
сигурно дали ще остане. Трябва някой, който да го ръководи и да е достъпно за всички 
студенти, дори и преподаватели.  

Емилия Хинкова казва, че на първо време трябва да се съгласува и да се говори с 
ръководството, за да е сигурно, че нищо няма да се случи с Джамборето, тъй като е най-
подходящото пространство.  

Светослав Любенов казва, че се опитват възможно по-скоро да се случи всичко и до няколко 
седмици да се говори с ръководството, и да се задейства възможно най-бързо.   

Емилия Хинкова допълва, че по тази точка инициатива изявява и Димитър Пенчев и му дава 
думата. 

Димитър Пенчев казва, че инициативата е страхотна, но за да се осъществи целта, трябва да 
имаме медия с която да се свързваме с нашите колеги студенти, която да е активна, а нашият 
сайт все още не работи. Точките, които иска да се обсъдят са разделени по аудитории, връзка с 
обществеността и проблеми. Към връзка с обществеността, той би искал да кажат, в какво 
състояние е сайта, какви цели имат, какво ще е неговото развитие и втората точка към това 
направление, което иска да се обсъди е да се постави пощенска кутия на студентски съвет, в 
която да има възможност всеки да пуска оплаквания за преподаватели, за служители, от други 
колеги, за препоръки за каквото и да е. Коментирал го е с колеги от неговият поток и те са 
подкрепили идеята, защото трудно понякога се свързват със студентски съвет. Трябва да се 
разгласи, че ще има такова нещо с рекламни материали. И относно проблемите, хората, които 
се занимават със стола какви са вижданията, какви проблеми има и как занапред ще се развива 
стола, тъй като за момента стола е най-подходящото място в което студентите да обядват. 
Другото нещо е асансьора в Б корпус, работят само три за студенти, четвъртият е резервиран 
иска да разбере каква е причината за това нещо, кой си го е извоювал, колко често се ползва. 
Иска да се създаде една по-добра система, за да не се влиза в преразход на енергия. Допълва и 
че иска да се организира инициатива и да се говори с библиотеката и Българският институт по 
стандартизация за еврокод, за да се види каква е възможността да предоставят стандартни и 
нови, било то срещу заплащане и да са  общодостъпни в библиотеката. 

Емилия Хинкова пита дали той би се заел с това и да каже нещо повече за реализацията. 

Димитър Пенчев отговаря, че става за една седмица, ако човек е ентусиазиран. Не е сигурен 
дали ще има физическата възможност да се заеме с това, но след месец май, ако няма кой, ще 
се заеме. И допълва, че е създал програма за изпълнение на контейнери за разделно събиране 
в територията на УАСГ. Ще изпрати програмата, която е с осем точки, за да може всеки да се 
запознае с тях.  

Емилия Хинкова пита дали програмата е разработена от него и Адриана и дали са си дали срок 
за изпълнение. 

Димитър Пенчев отговаря, че са заедно. Нямат срок все още, защото са искали да го споделят 
със Студентски съвет, и ще се радва да се включат повече хора. 
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Емилия Хинкова добавя, че има няколко изказвания и дава думата на Андреа. 

Андреа задава въпрос относно кутията за оплаквания, дали хората, които ще я направят, се 
ангажират с това да отговарят или да решат проблемите на всички студенти, които са написали 
писмо и ще се заемат с това да му решат проблема или да му дадат отчетност.  

Димитър Пенчев отговаря, че Студентски съвет работи за благото за студентите. 

Андреа Иванова допълва, че тя е от хората които се опитват да помогнат на колегите си дори, 
когато не са я помолили за помощ и знае колко работа е това. 

Димитър Пенчев отговаря, че това е начин да се комуникира със студентите.  

Емилия Хинкова казва че инициативата е много интересна, но подкрепя Андреа, тъй като 
трябва да се мисли и за това, като се стартира една инициативата дали може да се изпълни, а 
това ще отнеме много време. Тя дава думата на Виктория. 

Виктория Данева е съгласна с Андреа, и пита защо кутията не бъде електронна. 

Димитър Пенчев отговаря, защо не и двете. 

Виктория Данева добавя, че ще има доста анонимни писма при една физическа кутия. 

Димитър Пенчев отговаря, че на такива писма няма да се отговаря. 

Виктория Данева добавя, че ще е по- удобно да е електронна кутията и трябва да има 
отговорник, който да е длъжен да отговаря на студентите. За библиотеката е напълно съгласна, 
миналата година нейната инициатива е била за обогатяване на библиотеката, но тогава са й 
отговорили, че няма нужда и си имали всичко необходимо. И за срещата с Марков,  когато 
сложат сапуните тогава ще бъде пусната публикация в медиите. 

Емилия Хинкова казва, че първо  трябва да се задвижи сайта и в последствие ще се разбере 
какво е нужно. 

Светослав Любенов отговаря на третата точка за литературата и нормативните изисквания, и 
нейната  липса, че със всяко ново правителство се променя, то е упътване как да се чете 
наредбата и трябва поне в pdf-формат да го има в библиотеката. 

Емилия Хинкова дава думата на Ива Иванова. 

Ива Иванова иска да говори за сайта, тъй като тя се занимава с него и последно в сайта през 
2019г. е качвана новина за купа УАСГ, а другите неща са от 2015г и това би изисквало много 
работа, за да изглежда добре в момента и тя може да го направи, но направената платформа е 
много ограничаваща, но има идеи за сайта може би ще е добре да се направи наново, както с 
Емилия Хинкова са го обсъждали. Това би отнело повече време, но ако се реши, че сайта е 
нужен сега, ще се погрижи за него да се качват повече неща. 

Димитър Пенчев пита колко за време смята Ива че ще успее да е актуален. 

Ива Иванова отговаря до края на семестъра. 

Емилия Хинкова дава думата на Амина Рамез. 

Амина Рамез казва, че е отговорник на стола и в стола има два проблема. Първият е, че няма 
договор за доставка на храна и в момента е в процес за подписване на договор, който е с 
държавна поръчка и отнема малко повече време. Другият проблем е, че в момента субсидията, 
която е отпусната от бюджета е три пъти по-малко от тази за 2019, има доклад пуснат до 
ректора по този въпрос. 

Димитър Пенчев пита дали може да се предоставят на всички от съвета докладите. 

Амина Рамез отговаря, че ще ги предостави. 

Андреа Иванова добавя, че много и харесва идеята на Димитър за контейнерите. 
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Емилия Хинкова добавя за библиотеката, че е имало идея да се направи читателски пункт от 
ISIC и библиотеката да се използва 24 часа седмично. ISIC са го осигурявали безплатно, но им е 
било отказано. Въпреки това, може да се говори с тях. 

Емилия Хинкова пита дали някой иска да помага с библиотеката. (Андреа и Брайко се 
включват). 

Емилия Хинкова разяснява за асансьорите, че това което трябва да направим е да се говори с 
Марков и ще е достатъчно. 

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

 

2.Изминали събития 

Емилия Хинкова съобщава, за изминалите частични избори на домови съвет, които са били 

само за 35 блок, тъй като е нямало кандидати за него. Те трябвало да изпратят свой протокол в 

студентски съвет, който да представи избор за свой председател, зам.-председател и секретар. 

От всички блокове вече са изпратени и се чака само 61Б. Следователно другата седмица ще се 

раздават общи помещения. 

Красимир пита кой точно ден. 

Емилия Хинкова отговаря най-вероятно вторник. 

Емил Антонов пита дали има право да присъства на раздаването на общите помещения. 

Емилия Хинкова отговаря, че може на присъства. 

Радостин Ралев предлага той да присъства на 34А, защото е редовен. 

Емилия Хинкова пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива се 

преминава към следващата. 

Емилия Хинкова съобщава за среща проведена среща за закупуване на диспенсъри  за 

тоалетните с нея, Виктория Данева и Димитър Пенчев с ръководството на УАСГ, като идеята е 

била много добре приета и задействана.  

 Емилия Хинкова споделя за успешно преминалото събитие Зимен Университет, организирано 

от НПСС, където е завела делегация от УАСГ. 

Елизабет Халваджиева споделя, че е хубаво да има по-голям отбор, защото освен че има 

национали, има и хора, които се справят на по-високо ниво. 

Емилия Хинкова споделя за още една проведена среща в състав с  Красимир Въгленов, Амина 

Рамез и Валентин Костов, с които са били поканени на събрание на Центъра по физическо 

възпитание и спорт, за да се запознаят с тях и да се осъществи активна съвместна работа. На 

срещата Амина Рамез е запознала преподавателите със състезанието Граджевинияда, за което 

се сформира делегация от УАСГ. 

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

 

3.Предстоящи събития  
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Емилия Хинкова споделя за бюджета, че в момента няма изцяло приет бюджет, ще се гласува 

на АС и до тогава Студентски съвет няма официален бюджет, но той ще бъде в порядъка на 

48 000 лева общо. Бюджет на СС е 35 000 лева, а 13 000 лева са остатък от предходната година. 

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

Емилия Хинкова информира, че със спортните турнири всичко върви добре, но има какво още 
да се желае.( Тя дава думата на всеки от организаторите). 

Симеон Пешов иска да има плакати или табло за турнирите на главният вход на университета, 
което да се вижда от всички студенти. 

Емилия Хинкова отговаря, че няма специално табло, но има плакати. Дали ще се поставят за 
всички турнири зависи от датите, но няма още готови дати за всички. 

Амина Рамез споделя, че Spaghetti Bridge ще се проведе на 12-ти и 14-ти Април, спонсорствата 
са готови, наградния фонд е почти готов остава само за третата категория да се измисли ваучер. 

Томас Тодоров споделя за турнира по билярд, че е на 19-ти Април, мястото е до НДК. 

Амина Рамез добавя, че отговаря за напитките и храните за турнирите. 

Емилия Хинкова добавя, че трябва да се помисли за грамоти и трябва да се поръчат медалите. 

Ива Иванова споделя за турнира по катерене, че го организира заедно с Йордан Блажев и 

срещат трудности с разговорите с Walltopia, като датата още не уточнена. 

Красимир Въгленов споделя за купа УАСГ, че датата е 16-ти и 17-ти Април. Игрището ще е на 

спортен комплекс “Мир и Дружба” в Студентски град, като награди ще има за всички. 

Емилия Хинкова пита дали ще може да се сменят датите за 30-ти  Април и 1-ви Май.  

Красимир Въгленов се съгласява. 

Лиляна Грозева споделя за волейбола, че турнира се планира да е на 22-ри и 23-ти май, с 

Натали Кукушева са направили план за организацията, бюджета още не е уточнен. Пита дали 

другите турнири имат лекар. 

Красимир Въгленов отговаря, че са даже двама. 

Радостин Ралев споделя за баскетбола, да бъде между 23-ти и 27-ми. Решили са да го направят 

не официален баскетбол, а като стрийтбол три на три, плюс резерва. Ще им трябват кошове и 

съдии, които знаят правилата на спорта, уредба и говорител. Но трябва да се обяви по-рано, за 

да се определят поне 8 отбора и да се прецени дали си заслужава толкова бюджет да се дава. 

Георги Чавдаров споделя, че турнирът по плуване ще се проведе между 16-ти и 20-ти май. 

Валентин добавя, че за плуването по-добре да се говори с Весела Стойчева и другият треньор, 

тъй като има много състезатели.  

Виктория Данева моли всички организатори да се свържат с нея за уточнение на някои 

подробности относно плакатите. 

Емилия Хинкова съобщава как горе-долу е разпределила сумите за турнирите. Тенис на маса - 

300, Spaghetti bridge - 500, Купа УАСГ - 1500, Билярд - 400, Катерене - 500, Баскетбол - 600, 

Плажен волейбол - 600 и за Плуването - 200. Предлага бюджет за спортните турнири 5 500 лева, 

подлага се на гласуване. 

Радостин Ралев казва, че парите за футбола и баскетбола са малко. 
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Емилия Хинкова пита колко предлагат. 

Радостин Ралев казва, че трябва да се определят кошовете и други неща. 

Красимир Въгленов ще се посъветва и ще каже. 

Емилия Хинкова предлага бюджета да е 6 500 лева 

Виктория Данева добавя, че цените които се коментират са на база от изминали години и 

предлага да се обмисли хубаво. 

Емилия Хинкова предлага да е 6 000 лева, но да се има предвид, че за спортните турнири 

винаги има спонсорства и по този начин не се отделят толкова средства. 

Емилия Хинкова подлага на гласуване така предложеният бюджет.  

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 21 гласа ;  Против – 2 гласа   Въздържал се –1 

глас; Общото събрание на СС утвърждава предложението. 

Емилия Хинкова добавя за Годишните академични награди ХАОС и Тържествения коктейл със 

сената са обсъдили датата да е на 18-ти май. 

Емилия Хинкова продлага на гласуване бюджет за Годишните академични награди ХАОС и 

Тържествения коктейл от 12 000 лева.  

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

глас; Общото събрание на СС утвърди предложението. 

Емилия Хинкова продължава със състезанието Граджевиняда. 

Амина Рамез споделя, че ще е на 12-16  Май в Сърбия, ще има спортни и научни състезания.  

Андреа Иванова пита как ще разделят хората за какви научни и спортни състезания ще отидат. 

Валентин Костов отговаря да са максимум 40 човека, хората които ще участват на спортовете и 

от тях ще има и хора по специалностите и отделно хора за куизовете, които ще се обявят скоро. 

Емилия Хинкова добавя, че най-вероятно ще има сериозно спонсорство, но предлага за всеки 

случай да има 10 000 лева. 

Емилия Хинкова подлага на гласуване бюджета. 

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

глас; Общото събрание на СС утвърди предложението 

Емилия Хинкова продължава с Национален приз „Студент на годината“ и Общо събрание на 

НПСС с домакини Студентски съвет при УАСГ. Студент на годината ще се проведе в УАСГ в Аула 

Максима на 8-ми април, а общото събрание на 9-ти април. 

Емилия Хинкова предлага на гласуване за бюджета на размер 2 500 лева. 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 23 гласа ;  Против – 0 гласа   Въздържал се –1 

глас; Общото събрание на СС утвърди предложението. 

 

4.Разни  

Емилия Хинкова казва, че е получила отчетите на общежитията и стола. И двете са на голям 

дефицит. Ще се обсъди да се върнат лихвите. 
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Емилия Хинкова споделя за атестациите, че има забележка към архитектурен факултет, които 

не си предават навреме нещата. 

Владимир Бонев споделя, че причината е, че от 12 човека работят само 6. 

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: …………………….  

                                                                                                          /Теодора Василева / 

 

30.03.2022г. 

гр. София 


