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1. Приветствие от Георг Георгиев, председател на СКП. Дава думата на
Кристияна Маринова от „Школа за демокрация“, която представя
предмета и сферите на дейност на организацията, както и
възможността за контакти с тях. „Школа за демокрация“ организира
семинари около 2-3 пъти годишно, подпомагана е от фондация
„Конрад Аденауер“. Предлага се възможността да се организират
съвместни дейности, както и членове на СКП да участват в събитията на
Школата.
2. Преминаване към дневния ред, представен от Георг Георгиев.
1) Приемане на нови членове;
2)Предложения за инициативи и мероприятия;
3)Избор на заместник- председател на СКП от първи курс;
4)Други;
След явно гласуване дневният ред е приет единодушно.

3. По т.1 от Дневния ред - кандидати за членове от 1 курс са Пламен
Цветков, Тодор Тодоров, Димитър Станоев, Ели Чимева, Ана Николова,
Весела Кръстанова, Силвия Владимирова, Бианка Богоевска, Иванелия
Тупчева, Ива Маринова, Радослав Симеонов, Егор Глазунов. След явно
гласуване всички са приети единодушно. Кандидати са също и Сияна
Балиева, Веселин Градев, Кристин Попова и Владимир Ванчев, като
всички, с изключение на Веселин, са представили извинителна причина
за отсъствието си. Предлага се те да бъдат гласувани за членове, а
Веселин да бъде приет на следващо ОС, ако все още държи да бъде
член на Клуба. Сияна, Кристин и Владимир са приети единодушно, с

уговорката да присъстват на следващото ОС, както и желателно на
инициативите, които СКП ще организира.
По т.2 от дневния ред – Георг Георгиев споделя за част от идеите, които
са обмисляни от лятото насам:

1) За стажове за студентите. Споменава се за дефакто неработещия
кариерен център към СУ. Възможностите за стаж са в различните
държавни институции, има идея за информационен бюлетин, от който
колегите да черпят полезна информация, както и от споделяне на опит
със студенти от по- горен курс, които вече са стажували. Друга идея е
контакт с доц. Коларова, както и да се предложат стажове за
следващото ОС; Александра Топчиева споделя, че информация за
стажовете може да се качва в секция „Полезно“ в сайта на СКП;
2) За среща с политици и политически партии - на първо време с
„Реформаторския блок“. Възниква въпросът дали е удачно още от 1
курс новите колеги да се срещат с политици.
3) За срещите с президентите - има отправена покана към Желю Желев
за лекция на тема „България - преди, сега, след“.
4) Дискусия с Антоний Тодоров - „Българската политика. А сега
накъде?“
5) За новия проект на Татяна Дончева - дали ще го има или не и дали е
уместно да се свързваме с нея за среща;
6) Дебати - теми и партньори: ELSA и други;
7) Симулация- дали за предизборна кампания (във връзка с
европейските избори през 2014 г.) както и какво други биха могли да се
организират;
8) Електронно списание - студентите да качват своите разработки на
страницата на СКП;
9) Куизове и тийм билдинги - Иван Василев от 2 курс поема задачата за
тийм билдинг;

По т. 3 от Дневния ред- кандидати за заместник- председатели от 1
курс са Егор Глазунов, Пламен Цветков и Радослав Симеонов, които
представят биографията си и мотивацията за поста, за който се
кандидатират. След проведено тайно гласуване, от намерени 25
бюлетини, от които 24 „за“ и 1 „въздържал се“, резултатът е следния:
- за Егор Глазунов- 6 гласа;
- за Пламен Цветков- 5 гласа;
- за Радослав Симеонов- 12 гласа;
Радослав Симеонов е избран за заместник - председател от първи курс.
По т.4 „Други“ - мнения за дискусиите с президентите, каква реално е
ролята на институцията и какви теми да бъдат избрани за всеки един от
президентите.
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