
Протокол 

от Изборно- отчетно събрание на СКП- 27.03.2013 г. 

Начало: 18:15 ч 

Край: 20: 55 ч 

 

Дневен ред 

1. Преразглеждане на членството на членове напуснали специалността и 

неучастващи в дейността на организацията 

2. Отчет за свършеното през годината на членове на УС 

3. Избор на кандидатури за избираеми длъжности 

 

1. По дневния ред и по точка 1всички присъстващи гласуват ЗА. По този 

начин членството в СКП на Александър Осенов, Ида Големанова и 

Моника Атанасова е прекратено. Дори и преместили се, те не са 

показали и активност към поддържане на членството си и към 

инициативите на СКП. Присъстващите изразяват мнение, и други хора, 

които трайно са изоставили ангажиментите си към клуба, да бъдат с 

прекратено членство на следващото ОС. 

2. Изчитане на основния доклад- отчет за свършеното през изминалия 

мандат на УС от Кирил Ганчев, направени са частични допълнения от 

Емил Марков и Никола Влахов. Кирил Ганчев изразява желание да 

направи power point презентация с всички неща, над които е работил 

УС, за да бъде докладът общодостъпен за всички членове. 

3. Избори за избираеми длъжности за нов УС. Изразява се желание от 

членове да могат да се издигат и кандидатури на място, защото може 

някои хора в последния момент да са решили да се кандидатират. 

Предложението е подложено на гласуване и прието единодушно. 



За заместник- председател от първи курс, тъй като няма постъпили 

кандидатури, Даниела Атанасова и Ния Колева изявяват желание да се 

кандидатират за поста. Даниела Атанасова представя кандидатурата си 

пред всички присъстващи, отговаря на зададените й въпроси. Ния 

Колева също представя кандидатурата си и отговаря на въпросите. 

Пристъпва се към тайно гласуване, бюлетините са раздадени. Гласуват 

24 души. От настоятелството присъства гл. ас. Стойчо Стойчев, който 

брои бюлетините. От 24 подадени гласа 23 са валидни, а 1 е 

невалиден. За Ния Колева са гласували 15 души, за Даниела Атанасова- 

8. Ния Колева е избрана за заместник- председател на СКП от първи 

курс. 

За заместник- председател от втори курс има подадени две 

кандидатури- на Полина Стойчева и на Теодора Йовчева. Полина 

Стойчева представя кандидатурата си и отговаря на зададените й 

въпроси, като същото прави след нея и Теодора Йовчева. Пристъпва се 

към тайно гласуване. Намерени са 24 бюлетини, от тях валидни са 24, 0 

недействителни. За Полина Стойчева са подадени 11 гласа, за Теодора 

Йовчева- 13. Теодора Йовчева е избрана за заместник- председател на 

СКП от втори курс. 

За международен секретар има една подадена кандидатура- на Емил 

Марков. Той се представя пред присъстващите и се пристъпва към явно 

гласуване. Избран е за международен секретар единодушно- с 24 гласа 

ЗА. 

За главен секретар има една подадена кандидатура- на Кирил Ганчев, 

който се представя пред присъстващите и е избран с 23 гласа ЗА и един 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ след явно гласуване. 

За председател на СКП са издигнати две кандидатури- на Цветелин 

Биков и на Георг  Георгиев. Кирил Ганчев изчита визията за развитие на 

Цветелин Биков, тъй като той не присъства и няма възможност да 

отговаря на зададени към него въпроси. Георг Георгиев представя 

кандидатурата си, като отговаря на въпросите, които му са зададени. 

Пристъпва се към тайно гласуване, бюлетините са раздадени. Двама от 

присъстващите пускат своя вот и си тръгват, тъй като са ангажирани, 



остават 22-ма. Според резултатите са гласували 24, намерени са 24 

бюлетини. От тях валидни са 18, а 6 са невалидни. За двамата 

кандидати са подадени по 9 гласа. Пристъпва се към прегласуване, 

което е забавено с няколко минути, за да се приготвят нови бюлетини, 

тъй като не стигат. Гласуват 22-ма, намерени са 22 бюлетини. От тях 

валидни са 20, а 2 са невалидни. За Цветелин Биков са подадени 9 

гласа, за Георг Георгиев- 11. Георг Георгиев е избран за новия 

председател на СКП. 

За позицията на PR на СКП се издига кандидатурата на Елица Хаджиева 

от първи курс, която е избрана с 22 гласа след проведено тайно 

гласуване. 

Овакантен остава постът на заместник- председател от трети курс. 

 

Заседанието е закрито в 20:55 ч. 

 

Водил протокола: Кирил Ганчев 

(Главен секретар на СКП) 

 

 

 

И.д. председател: Никола Влахов 

 


