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ПРОТОКОЛ № 5

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПОЛИТОЛОГА 

 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Проведено на 11 март 2009 г.

Присъстващи (общ брой): 19 (17 члена)

Присъстващи (поименно): Айлин Ниязиева, (Божидара Златкова), (Веселина Джикова), 
Виктор Гроздев, Владимир Николов, Георги Първанов, Димитър Златанов, Ивайло 
Саправлийски, Ивелина Симеонова, Константин Христов, Лора Любенова, Любен Христов, 
Марин Байчев, Мария Ценова, Надя Илиева, Петър Георгиев, Силвия Динева, Тодор Райков, 
Явор Александров

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на „Студентски клуб на политолога” (за краткост 
наричан по нататък СКП);

2. Изменение на устава на СКП;

3. Организиране на следващи мероприятия:

3.1. Публични дискусии;

3.2. Team building.

4.  Текущ отчет и задачи:

4.1. Членство в IAPSS;

4.2. Осигуряване на помещение за клуба;

4.3. Избор на ново ръководство.

5. Резни.
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По точка първа от дневния ред:

Бяха предложени за членство в СКП и приети Божидара Златкова и Веселина Динкова от 
1 курс.

По точка втора от дневния ред:

След гласуване с пълно единодушие бяха приети следните изменения в Устава на СКП:

Към чл. 19 са добавени следните две алинеи:

(3) Секретариатът на Клуба: 

1. се състои от Международен секретар и други предложени от Председателя и утвърдени от 
УС лица; 

  2. осигурява дейността на организацията в техническо и информационно отношение; 

3. осъществява връзките на Клуба с други организации и институции. 

(4) Мандатът на членовете на Секретариата съвпада с този на ОС, но може да бъде 
прекратен преждевременно с решение на УС. 

По точка трета от дневния ред:

След обсъждане беше решено, че в рамките на следващия един месец не е възможно да 
се подготви конференция или публична дискусия. Лора Любенова и Виктор Грозев предложиха
участие във Втория дебат за бъдещето на Студентски град в Аулата на Софийския университет 
на 18 март в 17:00 часа. Тодор Райков се нае да проучи възможността за съвместно мероприятие 
с младежката организация на НДСВ на тема „Какво (не) Ви харесва в НДСВ?” до края на месец 
март. Георги Първанов ще събере информация за евентуалното участие на СКП в кампания за 
увеличаване на избирателната активност.

По въпроса за team building се реши той да се проведе на хижа на Витоша с две нощувки. 
Предложените дати бяха 11-12 април, като конкретното място предстои да се проучи. 
Отговорник – Димитър Златанов.
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По точка четвърта от дневния ред:

 Благодарение на усърдната работа на Ивелина Симеонова СКП беше приет за член в
IAPSS (International Association for Political Science Students). Членове на клуба ще могат да 
вземат участие в общото събрание на организацията в Любляна от 04 до 09 май.

До момента проблемът с липса на помещение за клуба не е решен. Лора Любенова ще 
говори с доц. Ал. Томов относно възможността неговият кабинет да бъде използван за 
съхраняване на архива на СКП. В случай на неуспех се предвижда съставянето на официално 
искане до катедрата.

Бяха издигнати кандидатури за ново ръководство: за председател – Тодор Райков, за 
генерален секретар – Димитър Златанов, за заместник-председател от І курс – Силвия Динева, от 
ІІ курс – Надя Илиева, от ІІІ курс – Владимир Николов, от ІV курс – Христо Кузов. За членове 
на Настоятелството бяха предложени: Георги Карасимеонов, Милен Любенов, Кирил Аврамов, 
Татяна Дронзина, Татяна Буруджиева, Деница Хинкова, Александър Томов и Огнян Минчев.

По точка пета от дневния ред:

Беше предложено към всички неактивни членове на клуба да се отправи 
предупреждение. Неотговорилите следва да бъдат изключени на следващото Общо събрание.

Във връзка с предстоящото завършване на представилите на ІV курс, Тодор Райков ще 
направи проект за alumni звено на клуба.

Следващото Общо събрание на клуба ще се състои до края на месец март.

Секретар:

/Д. Златанов/

Председател:

/ Т. Райков/  

      Начало: 18:15 ч.                                                                                                  Край: 19:15 ч.


