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Протокол № 1
Студентски съвет на Аграрен университет- Пловдив проведе ОС на
23.10.2019г. от 17:00 часа
в 6-та аудитория.

Събранието се проведе при следния дневен ред:
1. Запознаване на новите членове с органите на управление на
Аграрен университет - Пловдив
2. Попълване на постоянно действащи комисии
3. Текущи
Присъстващите с право на глас бяха 32, а присъстващите без право на
гллас
бяха
3.
Предложението за ДР се прие с 30 гласа „ за “, 1 гласа „ против “ , 1 гласа „
въздържали
се
“
.,
прие
с
След откриване на събранието бяха предложени за преброители двама
души – Тома Гунов и Емилио Радев. Решението беше прието с 30 гласа „ за
“, 1 гласа „ против “ , 1 гласа „ въздържали се “ .

По т. 1 от ДР: Запознаване на новите членове с органите на
управление
на
Аграрен
университет
–
Пловдив.
Христо Козаров, председателят на Студентски съвет при Аграрен
университет – Пловдив, запозна новите членове с органите на
управление на Аграрен университет – Пловдив. Бяха представени
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мероприятия, организирани от Студентски съвет, също и
такива, в който той е взел участие.
Броят на присъстващите с право на глас стана 33.
Точка 1 от ДР беше приета с 33 гласа „ за “, 0 гласа „ против “ , 0
гласа „ въздържали се “ .,
По т. 2 от ДР Попълване на Постоянно-действащи комисии
Бяха предложени нови Координатори на постоянно-действащите
комисии към Студентски съвет при Аграрен университет – Пловдив, а
именно:
- Комисия по социално-битови въпроси на учащите – Кристияна
Зевгелиева.
КВОКСД
–
Хасан
Дамадов.
Комисия
по
спорт
–
Тома
Гунов.
- Комисия по учебна дейност – Емилио Радев.
Присъстващите
с
право
на
глас
бяха
32.
Беше предложено така направените предложения за избор на Председатели
и Заместник-председатели на Постоянно действащите комисии, да се
гласуват анблок. Предложението беше прието с 30 гласа „ за “, 0 гласа „
против
“
,
2
гласа
„
въздържали
се
“
.
Присъстващите
с
право
на
глас
бяха
31.
Предложения за избор на Председатели и Заместник-председатели на
Постоянно действащите комисии бяха приети с 29 гласа „ за “, 1 гласа „
против “ , 1 гласа „ въздържали се “

По т.3 от ДР Текущи
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- Христо Козаров, Председател на Студентски съвет,
предлага прекратяване правомощията на Светослав Радоловски, като
член на Студентски съвет, по глава 12, чл. 51, ал. 9 и ал.10 от
Правилника за устройство и дейността на Студентски съвет при
Аграрен университет - Пловдив. Предложението беше прието с 27
гласа „ за “, 0 гласа „ против “ , 4 гласа „ въздържали се “.
- Покана от фирма „ Ник Електроникс“ по случай юбилей – Бяха
избрани 20 членове на Студентски съвет за посещение на фирмата в
София. Членовете са Ивелина Желева, Ралица Йотова, Светлин
Светлинов, Атанаска Колева, Петър Андонов, Богомил Желев, Христо
Козаров, Антония Атанасова, Емилио Радев, Емануил Димитров,
Васил Христев, Даяна Георгиева, Петя Райчева, Катерина Василева,
Венелина Иванова, Мария Фънева, Иван Върбанов, Боян Панталеев,
Зорница Каранакова, Хасан Дамадов и Таня Павлова.
- Университетски анкети – Трябва да се създаде Комисия по
анкетиране, в която да се включат членове на Студентски съвет.
Резултатите от анкетите трябва да бъдат открити и да бъдат обявени
на Академичен съвет при Аграрен университет – Пловдив.
- Среща с деканите на факултетите.
- Унифициране на методиката за изготвяне на списък с избираеми
дисциплини – При изготвяне на списък с избираеми дисциплини
трябва да се съдържа водещият преподавател и броят кредити, която
дисциплината носи. Христо Козаров предложи да се изготви
Становище за унифициране методиката за избор на дисциплини.
Предложнието беше приетио с 29 гласа „ за “, 0 гласа „ против “ , 2
гласа „ въздържали се “.
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- Изготвяне на мото на Студентски съвет при Аграрен
университет – Пловдив
- Провеждане на тиймбилдинг.
На края на ОС на СС гост-лектор беше Яна Вангелова, председател на
Националното Представителство на Студентските съвети, която
запозна членовете с устройството и организацията на Студентси съвет,
а също и на НПСС.
Присъстващите с право на глас бяха 30.
Поради изчерпване на дневния ред, от председателят на ОС Мертдин
Мюмюн, беше предложено гласуване за закриване на събранието.
Гласуването беше прието с 30 гласа „ за “, 0 гласа „ против “ , 0 гласа „
въздържали се “ .
/ Временно-изпълняващ дейността
Протоколчик /
Венелина Иванова :

/ Председател на ОС /
Мертдин Мюмюн :

