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ПРОТОКОЛ № 10

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПОЛИТОЛОГА 

 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

29 март 2010 г.

Присъстващи (общ брой): 24 (21 члена с право на глас)

Присъстващи (поименно): Айлин Ниязиева, Анастасия Стойчева, Анелия 
Торбова, Велян Симеонов, Веселена Радева, Веселина Джикова, Виктор Гаджалов, 
Владимир Илиев, Вяра Кирилова, Георги Първанов, Деана Велкова, Диляна Агова, 
Димитър Борумов, Димитър Златанов, Ивайло Саправлийски, Калин Радулов, Мария 
Ценова, Надя Илиева, Петър Рангелов, Силвия Динева, Тодор Райков, Христо Кузов 
(магистър), (Анна Цинзова), (Гергана Петкова).

Дневен ред:

1. Приемане на почетни членове;

2. Приемане на нови членове;

3. Приемане на асоциирани членове- магистри;

4. Обсъждане и предлагане на състав на Настоятелството; 

5. Предстоящи дейности на СКП;

6. Разни. 
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По точка първа от дневния ред:

За почетни членове на клуба официално бяха приети и наградени Тодор Райков 
(председател на СКП 28.03.2008-15.03.2009), Димитър Златанов (главен секретар на 
СКП 28.03.2008-15.03.2009) и Христо Кузов (магистър) с признание за принос към 
дейността и развитието на СКП от създаването му. 

По точка втора от дневния ред:

С единодушие бяха приети нови членове на СКП от ІI курс: Ана Цинзова и Гергана 
Петкова. 

По точка трета от дневния ред:

Беше взето решение към СКП да бъдат приемани магистри от специалност 
Политология в качеството им на асоциирани членове на Клуба. Гласувана и приета с 
пълно мнозинство (22 гласа) беше кандидатурата на Христина Колева- магистър по
политически мениджмънт.  

По точка четвърта от дневния ред:

Беше обсъдена ролята на Настоятеството за дейността на СКП. ОС единодушно реши 
Клубът да отправи покани към ас. Борис Попиванов, доц. Дроздина и гл.ас. Хинкова да 
станат част от Настоятелствто на Клуба. 

По точка пета от дневния ред:

 Калин Радулов (I курс) предложи възможности за съвместна работа със 
Студентски съвет (СС) по бъдещи проекти, както и пое ангажимент да проучи 
необходимата документация и условия за кандидатстване по проекти и за 
финансиране от СС. 

 Силвия Динева (Председател, II курс) призова за активност и през следващите 
семинари „Реторика” с проф. Александрова. Следващият такъв ще се проведе на 
10.04.2010г. 

 Веселена Радева (II курс) представи своето предложение за следващия team-
building, който ще се проведе на 03-05.05.2010 г. в град Златоград. Целта, която 
СКП си поставя, е да опознае местната власт и механизмите, чрез които се 
прилага тя в град Златоград. Това ще се осъществи с помоща на кмета г-н Янчев. 
Веселена ще предостави подробната информация за мероприятието.

 Анелия Торбова (I курс) и С. Динева представиха окончателната формулировка 
на идеята за традиционен форум на Клуба с политичеста насоченост. Беше 
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решено първият такъв да се осъществи около 15 май 2010 г. на тематика,
свързана с тенденциите в икономическото развитие на страната в условията на 
финансова криза. Структурата на форума ще включва дебат между студенти, 
последван от мнения и оценки на предствители от властта. Очакват се 
предложения за име на форума. Ивайло Саправлийски предложи името 
„Политеа”, а Георги Първанов „Политификация”. Силвия Динева предложи да 
се сформира група, която да отговаря за реализирането на форумите. 

По точка шеста от дневния ред:

 Беше обсъдена ролята на Международенния секретар на СКП. След единодушно 
гласуване Вяра Кирилова ( I курс) зае поста. 

 Силвия Динева предложи да се сформира група, която да предоставя 
информация на членовете на Клуба за предстоящи събития, мероприятия и друга 
важна за студента инфомация. Желание проявиха Анастасия Стойчева, Веселина 
Джикова и Велян Симеонов ( всички от II курс). 

Секретар:

/М. Ценова/

Председател:

/ С. Динева/

Начало: 12:20                                                                                                    Край: 13:10


