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ПРОТОКОЛ № 7

ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПОЛИТОЛОГА 

 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Проведено на 27 май 2009 г.

Присъстващи (общ брой): 19 (18 члена)

Присъстващи (поименно): Айлин Ниязиева, Анастасия Стойчева,  Божидара Златкова, 
Веселина Радева, Владимир Николов, Димитрина Филипова, Димитър Златанов, Ивайло 
Саправлийски, Ивелина Симеонова, Ирена Василева, (Кирил Исаев), Лора Любенова, Марин 
Байчев, Мария Ценова, Надя Илиева, Петър Рангелов, Силвия Динева, Тодор Райков, Христо 
Кузов.

Дневен ред:

1. Отчет от Общото събрание на Международната организация на студентите по 
политология IAPSS;

2. Отчет по извършена дейност;

3. Награждаване на Почетни членове;

4. Осигуряване на кабинет на СКП;

5. Разни.

По точка първа от дневния ред:

Димитър Златанов и Ивелина Симеонова разясниха устройството на IAPSS, ръководните 
й органи и регионални центрове, възможностите за работа по проекти, организиране на 
конференции и публикуване на научни текстове. От 2009 г. СКП е пълноправен член на IAPSS, 
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като правото на гласуване на Общото събрание е блокирано до изплащане на членския внос. 
Димитър Златанов и Ивелина Симеонова бяха избрани за заместник-председатели на 
Изпълнителния комитет на IAPSS за 2009/2010 учебна година. Кандидатурата на СКП за 
домакин на предстоящото за 2010 г. Общо събрание на IAPSS не получи достатъчна подкрепа и 
беше отхвърлена. Следващото Общо събрание ще се проведе в град Лайден, Нидерландия.

Димитър Златанов обяви, че СКП е предал на Библиотеката по социални науки към
Философския факултет на СУ два броя списание Politicon, издание на IAPSS. Един брой, както и 
многобройни брошури от университетите – партньори на IAPSS, са запазени за фонда на СКП, 
който се предполага да се съхранява в кабинета на организацията. По съглашение и централната 
квартира на IAPSS в Любляна, следващите броеве на списанието ще бъдат доставяни на 
клубовете-членове.

По точка втора от дневния ред:

Силвия Динева и Мария Ценова разказаха за участието си в организирана от клуб „Нова 
Дипломация” към НБУ междууниверситетска конференция и представения от тях доклад на 
тема „Шансове, последици и рискове от членството на България в ЕС”. Предстои отпечатването 
и публикуването на доклада.

Владимир Николов, Георги Първанов и Лора Любенова са взели участие в дебати, 
организирани от Алма Матер TV.

Членове на СКП са участвали в серия от публични дискусии в Червената къща, 
посветени на изборите за европейски парламент и връзката между България и ЕС.

Петър Рангелов снабди членовете на СКП с последния брой на „Барометър”, издание на 
Фондация „Фридрих Еберт”.

По точка трета от дневния ред:

След гласуване с 18 гласа „за” беше прието предложението на Тодор Райков за 
награждаване на Кирил Исаев с грамота за Почетен член на СКП за заслугите му в развитието 
на специалност Политология в СУ, създаването и поддръжката на сайта www.bgpolicy.com и 
съдействието, оказано при създаването на сайта на СКП.

По точка четвърта от дневния ред:

След официално подадено до катедра Политология писмо проф. Карасимеонов се 
съгласи да предостави за нуждите на клуба кабинет 316 в 4 бл. на Философски факултет на СУ. 
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СКП поема задължението да почисти и поддържа стаята. Тодор Райков в качеството си на член 
Факултетния студентски съвет ще помогне да се подготви проект за обзавеждането на кабинета.

По точка пета от дневния ред:

На 01. 06. и на 08. 06. предстоят дебати, посветени на изборите за Европейския 
парламент.

На 01. 06. от 17: 00 часа ас. Ружа Смилова ще запознае заинтересованите със сайта за 
определяне на политически предпочитания при предстоящите избори – Гласоводител –
www.glasovoditel.eu

Лора Любенова се зае с изготвянето на плакат за популяризиране на СКП във връзка с 
предстоящите мероприятия.

Марин Байчев ще проучи възможностите за кандидатстване по проекти пред Държавната 
агенция за младежта и спорта.

Секретар:

/Д. Златанов/

Председател:

/ Т. Райков/  

      Начало: 13:15 ч.                                                                                                  Край: 14:00 ч.


