Протокол
от УС на СКП- 17. 12. 2013 г.

Начало: 18:20 ч
Край: 19:40 ч
Акценти:
1. Насрочване на следващо Общо събрание- обсъжда се седмицата
между 6 и 12 януари 2014 г. като членовете на УС се обединяват около
идеята то да бъде проведено на 9 януари 2014 г.
2. Кръгла маса с участието на политолози от Българската асоциация за
политически науки, която наскоро възобнови своята дейност. Предлага
се да бъде проведена в седмицата между 13 и 19 януари 2014 г., като
натежава мнението кръглата маса да се проведе в събота, 18 януари
2014 г. Датата все пак е дискусионна. За връзка с колеги по
политически науки от други университети се ангажират Елица
Хаджиева ( с УНСС) и Кирил Ганчев (НБУ). Избира се темата
„Предизвикателствата пред българската политология. Перспективи и
хоризонти.“ Ще бъде осъществен контакт с изтъкнати политолози,
членове на Асоциацията, които да вземат участие в кръглата маса.
3. Лекция- дискусия с президента Петър Стоянов на тема „Българското
дясно през погледа на един президент“. Дата- 4 февруари 2014 г.
(символично, заради 4.2.1997 г.) За координатор е избрана Теодора
Йовчева.
4. В края на месец февруари да се осъществи дебат, в който да вземат
участие наши партньорски организации по актуална тема, която ще
бъде гласувана от редовите членове на СКП.
5. Анкета- конкурс за избор на мото на СКП. Да се организира анкета във
фейсбук, в която да се предложат варианти за мото на Клуба, след
което да бъде гласувано и да стане част от нашия профил. Да се
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направи на cover- photo и да се сложи на профила на СКП, както и в
плакатите на СКП. Награда- книга за победителя, предложил избраното
мото.
Да се обсъди и организира инфосреща/лекция- дискусия за
предстоящите евроизбори с представители на Европейския център в
София през месец март 2014 г.
Да се намери и даде информация за предстоящите стажове в
президентсвото и други институции в началото на 2014 г.
Досъбиране на пари за хостинг за сайта на СКП. Радослав внася 9 лв от
1 курс, като така събраната сума става 21 лв.
Събиране на бюджет от УС за разходи за консумативи. Поради поранното заминаване на Теодора, останалите събират по 2 лв, като от
събраната сума от 8 лв се изплащат 6.85 на Елица за разходите за
грамотите от дебата за окупацията.

Присъствали:
Георг Георгиев
Теодора Йовчева
Радослав Симеонов
Елица Хаджиева
Кирил Ганчев
Водил протокола: Кирил Ганчев
(Главен секретар на СКП)

Председател на СКП: Георг Георгиев

