Протокол
от УС на СКП – 7.11. 2013 г.
Дневен ред
1.
2.
3.
4.

Популяризиране още на СКП сред първи курс
Насрочване на бъдещо ОС
Бъдещето на председателския пост
Организирането на събития на СКП и участие в такива
1. Обсъжда се възможността да се приемат още нови членове на СКП,
които не са успели да присъстват или не са подавали документи на
ОС от 17.10.2012 г. Иван Василев има задачата да рекламира това
сред своите колеги, като бъдещите кандидатури ще бъдат
разгледани на следващото ОС.
2. Взема се решение ново ОС да бъде свикане в началото на месец
декември, ориентировъчна дата- 5.12. 2012 г. Никола Влахов има
задачата да организира свикването.
3. По отношение на председателския пост, УС изразява становище, че
всеки един член на УС може да се включва активно и да предлага
инциативи, които да бъдат разглеждани и решавани консенсусно.
Никола Влахов ще изпълнява длъжността председател временно, до
новите избори за УС през пролетта на 2013 г. Цветелин Биков и
Мирена Иванова, също ще взимат участие в обсъждането, като
дебатите ще бъдат разглеждани и в социалната мрежа, за да бъдат
държани всички в течение и да се акумулират мненията на всички
членове на УС.
4. Членовете на УС имат възможността да предлагат инициативи за
СКП, както и редовните членове. УС взема решение, на базата на
направено предложение от Кирил Ганчев, да организира съвместно
с ELSA дебат, който да е продължение на дебата за референдумите
от пролетта и да има сходна тематика. Кирил Ганчев предлага
заедно с Никола Влахов да осъществят връзката с ELSA и

подготовката по бъдещото събитие, което да се насрочи за края на
месец ноември. Темата, предложена от УС е за бъдещото
насрочване на референдума за АЕЦ „Белене“- дали дебатиращите
да са ЗА или ПРОТИВ и защо. Всички събития, които се подготвят,
или за които се получава някаква покана или е нужна координация
ще бъдат представяни във фейсбук групата на СКП, за да бъдат
всички членове информирани и да се разглежда възможността за
координиране от тяхна страна.
Начало: 18:35 ч
Край: 19:30 ч
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