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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: sc@uacg.bg        тел.:  +359 2 963 52 45 / 343   

 

 

ПРОТОКОЛ 

04.05.2022г. 
 

 

Днес, 4-ти май 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. Приемане на бюджет 2022г. 
 
3. Предстоящи събития 
 
4. Разни 
 
Емилия Хинкова пита за коментари на така предложения дневен ред. 
 
Димитър Пенчев  предлага добавяне на точка по Чл.22 Ал. 4 наименувана  ,, Достъп до 
информация“ 
 
Емилия Хинкова предлага да не се добавя нова точка, а съответния казус да се 
разгледа в  точка ,,Разни“. 
 
Димитър Пенчев  приема и оттегля своето предложение. 
 
Емилия Хинкова подлага дневния ред на гласуване. 
 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 22 гласа ; Против – 0 гласа; 

Въздържали се – 1 гласа; Общото събрание на СС приема така предложения дневен 

ред. 
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1. Изминали събития 

Емилия Хинкова  отбелязва с похвала големия брой на проведени събития през 
изминалия месец. 
 

1.1.  07.04.2022 тенис на маса с организатори Христо Ива и Адриана. 
1.2.  08.04.2022 г. – Национален приз „Студент на годината“ 2021 с организатори 

НПСС 
 

1.3.  09.04.2022 г. Общо събрание на НПСС. Специални благодарности на г-жа 
Георгиева - домакин на стола при УАСГ. 
 

1.4.  16-17.04.2022 г.  – проведени снимки за Годишни академични награди „Хаос“. 
Специални благодарности към Лъчезар Юруков за добрата организация. 
 

1.5. 19.04.2022 г. Турнир по билярд с организатори Симеон Йорданов и Радостин 
Ралев. 
 

1.6.  26.04.2022 г. Турнир по катерене с организатори Йордан Блажев и Ива Иванова. 
 

1.7.  27-28.04.2022 г. Състезанието „Spaghetti Bridge“ с организатори Амина Рамеж, 
Симеон Пешов, Светослав Кръстев, Андриана Гъцева. В събитието e отразено 
медийно от БНТ и Артекс. 
 

1.8.  28.04.2022 г. Дипломиране на архитектурен факултет. Специални благодарности 
към сенатора на архитектурен факултет Владимир Бонев за бързата реакция и 
организация. 
 

1.9.  30.04.2022 г. Купа УАСГ с организатор Красимир Въгленов. Съобщава се за 
допуснат отбор нарушител на правилата, който са участвали 5-ма играчи от 
отбора по футбол, което е в нарушение на правилата. 

 
Димитър Пенчев  прави предложение за статистика при всички турнири проведени 
от Студентски съвет, а не само Купа УАСГ. За целта предлага по чл. 20 алинея 4 да 
се създаде база данни в Google Drive или Teams, където да бъде качвана цялата 
информация достъпна за всеки студент. 
 
Емилия Хинкова прави молба към Димитър Пенчев да се придържа към съответната 
точка и ако има нещо да добави по нея да каже. 
 
Радослав Ралев предлага да се гласува купата да бъде връчена на вторият отбор 
победител предвид съобщеното нарушение. 
 
Емилия Хинкова предлага да се изчака изготвянето на протокола от събитието, след 
което ще се разбере дали има нарушение и ще бъдат взети необходимите мерки. 
 
Радостин Ралев след разговор с останалите отбори е установил, че само отбора 
победител не е разбрал за съответното правило. 
 
Емилия Хинкова предлага да се изчакам протокола след, което ще се вземе 
решение. 
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Виктория Данева коментира, че след установяване на нарушение, по правилник се 
отнема присъдената награда на отбора-нарушител. 
 
Лъчезар Юруков добавя след установяване на нарушението отговорност да бъде 
търсена от организаторите, а не от Студентски съвет. 
 
Емилия Хинкова пита за допълнителни въпроси по темата и поради липса на такива 
и изчерпване на точката се преминава към следващата. 

 

2. Приемане на бюджет 2022 година. 

Емилия Хинкова представя предложение за бюджет 2022 година към студентски съвет. 

Емилия Хинкова поради забавяне на бюджета на държавата вследствие и на 

университета, Студентски съвет към днешна дата няма приет бюджет. До момента 

Студентският съвет работеше са бюджет на принципа събитие по събитие, следствие на 

двете предходни години в пандемична обстановка. Считам за моя грешка, че не бе приет 

по рано проектобюджет към Студентски съвет. 

Емилия Хинкова представя бюджета, с който Студентски съвет разполага за календарната 
2022 година: 
Бюджет Сума, лв 

Такси на обучаващите се 35000 

Остатък от 2021г. 13000 

Спонсорства 11000 

Общо 59000 

 

Емилия Хинкова предлага бюджетът за календарната 2022 година да бъде  

изразходен по следния начин. 

 

1 Събития 

Избори ДС 

32000 

Избори СС 

Дипломирания 

Семково 

Еко-бригада Семково 

В.ЗОР 

Спортни турнири 

ХАОС 

25 години СС при УАСГ 
 

   

2 Средства за студенти 

Граджевиниада 

10000 Летен Университет 

Др. 
 

   

3 
Нужди на Студентски 
съвет 

Материали 

13000 Мърч 

Семинар 
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4 
Непредвидени 
разходи ... 4000 

    

  Общо 59000 

 

Емилия Хинкова отваря темата за въпроси и предложения свързани с бюджета за 2022 

година. 

Андрея Иванова пита, дали Семково, Еко-бригада Семково и Летен университет не би 

трябвало да са към част „Средства за студентите“. 

 

Емилия Хинкова дава пояснение, че събитията, които са към част „Студентски съвет“ 

са към университета, а събития от типа „Граджевиниада“ и „Летен университет“ са 

събития извън университета. 

 

Симеон Йорданов пита дали не е по-добре да се измести бюджета за семинара към 

част „Събития“. 

 

Емилия Хинкова отговаря на Симеон Йорданов, че не необходимо бюджета за 

семинар да бъде прехвърлен в част „Събития“ предвид, че ако бюджет отделен за 

семинар не бъде изразходен напълно, то той ще е бъде включен към следващия 

бюджет или към друго събитие. 

Димитър Пенчев  прави обръщение към всички в залата и отправя забележа към 

ръководството, че до този момента няма приет бюджет за 2022 година, както цитира 

закона за публичните финанси от 2019 година като обръща специално внимание на 

глава 6 и 7. 

Димитър Пенчев  прави предложение за създаване на база данни, в която да бъде 

качвана цялата информация за дейността на Студентски съвет, като тази информация 

трябва да бъде публична. 

Емилия Хинкова благодари за забележката и напомня, че по-рано в свое изказване тя 

самата е отчела този пропуск. 

Емилия Хинкова прави разяснение, че за такава база данни се работи и тя ще е готова, 

когато сайтът на Студентски съвет заработи напълно. 

Димитър Пенчев  прави процедурно предложение за създаване на база данни в Teams 

или Google Drive, където да бъдат качвани всички протоколи, бюджета на Студентски 

съвет и изразходените средства от него. 

Емилия Хинкова пита за въпроси и разяснения към направеното процедурно 

предложение. 

Андрея Иванова отбелязва, че всички протоколи от събития се пазят в стая 117 в 

ректората, но предвид нейното нефункциониране заради ремонта там разбира 

предложението на Димитър Пенчев  и пита дали той лично би се заел с създаването на 

така база данни. 

Димитър Пенчев предлага сената да се поеме този ангажимент. 
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Елизабет Халваджиева приема критиката. 

Виктория Данева е против такъв ангажимент да бъде поеман от сената. 

Емилия Хинкова спира дебата като съобщава, че такъв тип протоколи се водят и не е 

необходимо по правилник да се създава база данни, в която да се съхранява  тази 

информация. 

Емилия Хинкова подлага процедурното предложение за гласуване. 

 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 12 гласа ; Против – 4 гласа   

Въздържали се – 7 гласа; С разлика 1 глас ще бъде създадена такава база данни. 

 

Емилия Хинкова обявява предложеният бюджет за 2022 година на гласуване. 

След проведено явно гласуване с РЕЗУЛТАТИ: За – 22 гласа ; Против – 0 гласа   

Въздържали се – 1 гласа; Бюджета за календарната 2022 година е приет. 

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

3. Предстоящи събития. 
 
3.1. 12-16.05.2022 г. Граджевинияда - събитието се провежда в Сърбия като от 

Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъде изпратена 
делегация от 50 студенти с ръководители Амина Рамез и Валентин Костов. 

3.2.  18.05.2022 г. Годишни академични награди „Хаос“ от 15:30 ч.   
3.3. 18.05.2022 г. Тържествен коктейл по случай 24 Май от 21:00 ч. 
3.4. 03.06.2022 г. Ден на отворените врати. 

 

Емилия Хинкова пита дали има коментари по предстоящите събития. 

Ива Иванова пита кога ще бъдат обявени Годишните академични награди в социалните 

медии на Студентски съвет.  

Виктория Данева съобщава, че се изготвят плаката и рекламните материали за 

Годишните академични награди и веднага след това ще бъде обявени в социалните 

медии. 

Йордан Блажев добавя, че пиар кампанията за годишните академични награди хаос е 

започнала още след първия обявен спортен турнир. 

Емил Антонов пита дали ще има статуя за Годишните академични награди „Хаос“. 

Емилия Хинкова отговаря с „да“ и че задачата е възложена на Християн Пенев. 
 
Емилия Хинкова дава думата на Лъчезар Юруков за кратко изявление. 

Лъчезар Юруков благодари на колегите от Студентски съвет, които са взели участие 

до този момент в подготовката за Годишните академични награди и отправя апел към 

останалите да присъстват на наградите „Хаос“. 
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Владимир Бонев пита колко колеги от Студентски съвет са се включили в подготовката 

на тържествения коктейл по случай 24 Май. 

Виктория Данева отговаря, че към момента са се включили 36 студента, като от тях 10 

са от Студентски съвет. 

Емилия Хинкова пита дали има други въпроси свързани след настоящата точка и 
поради изчерпване на точката се преминава към следващата. 

 

4. Разни 

Емилия Хинкова обявява, че комисия по „Екологичните проблеми“ към Студентски 

съвет трябва да бъде преименувана на работна група по „Екологичните проблеми“, тъй 

като комисиите към Студентски съвет се определят по правилник и пита за въпроси към 

направената реплика. 

Димитър Пенчев съобщава, че е направена връзка с община Лозенец за разделно 

събиране на отпадъците в университета. 

Емилия Хинкова пита дали има други въпроси към точка „Разни“. 

Андреа Иванова съобщава за запитване от студенти, свързано със студентски стикери 

за студентските столове. 

Емилия Хинкова благодари за въпроса. Доманика на стола г-жа Георгиева се е 

свързала с нея и е помолила за организация по раздаването на тези стикери. 

Емилия Хинкова пита дали има други въпроси към точка „Разни“ и предлага поради 

изчерпване на дневния ред да се закрие заседанието. 

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

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

Заседанието се закрива. 
 
 

 

Председател:  ……..…………….. 

/Емилия Хинкова/  

  

  

          Протоколчик: …………………….  
                                                                                                          /Йордан Блажев/ 

 

04.05.2022г. 

гр. София 


