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ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПОЛИТОЛОГА
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Проведено на 15 март 2010 г.

Присъстващи (общ брой): 32 (31 члена с право на глас)
Присъстващи (поименно): Алис Цветкова, Анастасия Стойчева, Анелия Торбова,
Весела Здравкова, Веселина Джикова, Веселeна Радева, Виктор Гаджалов, Виктор Грозев, Витан
Витанов, Владимир Илиев, Вяра Кирилова, Георги Първанов, Даниел Шекерлетов, Деана
Велкова, Диляна Агова, Димитър Борумов, Димитър Златанов, Ели Щерева, Ивайло
Саправлийски, Ивелина Симеонова, Ина Тенева, Ирена Василева, Калин Радулов, Кристина
Савова, Любен Станков, Мария Ценова, Надя Илиева, Силвия Динева, Тодор Райков, Христо
Кацаров, Христо Кузов (магистър), Явор Александров.
Дневен ред:
1. Избор на заместник-председатели на СКП от І, II и ІІI курс;
2. Избор на главен секретар на СКП;
3. Избор на председател на СКП;
4. Разни.
По точка първа от дневния ред:
Бяха издигнати кандидатурите на Анелия Торбова за заместник-председател от І курс, на
Велян Симеонов за заместник-председател от ІІ курс и Виктор Гроздев за заместник
председател от III курс. Кандидатурите бяха приети с единодушие от общото събрание (31 гласа
“за”, против и въздържали се - няма).
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По точка втора от дневния ред:
За главен секретар на СКП беше избрана Мария Ценова с пълно единодушие (31 гласа
“за”, против и въздържали се - няма).
По точка трета от дневния ред:
За председател на СКП бяха представени три кандидатури: Даниел Шекерлетов от ІІІ
курс, Надя Илиева от ІІІ курс и Силвия Динева от ІІ курс. Всеки от кандидатите изложи своята
визия за развитие на СКП.
Даниел Шекерлетов посочи, че е необходима директна връзка между студентите от
специалност Политология и СКП, като следва да се създаде специална длъжност в
Секретариата, която да отговаря за тази задача. Необходими са по-чести общи събрания на
клуба, възможно на фиксирана дата. Увеличаването на броя на провежданите мероприятия
трябва да подейства стимулиращо на членовете на клуба и да привлече нови. Повече внимание
следва да се отдели и на контакта с други студентски организации от България, както и на
международните партньори. Желателно е също така създаването на самостоятелен финансов
инструмент на клуба.
Надя Илиева се съсредоточи върху проблемите с активността на членската маса и
посочи, че дейността, осъществявана в клуба не се намира задължително в пряка връзка със
заеманата длъжност.
Според Силвия Динева основното достойнство на СКП е съдействието, което клубът
може да окаже на студентите в областта на образованието и личния опит, ето защо основният
фокус трябва да бъда върху образователната дейност. Циркулацията на информация в клуба
може значително да се подобри, като новините за различни конференции, стажове и други
учебно-професионални мероприятия се предават на членовете чрез заместник-председателите,
както е заложено в оригиналния замисъл на тяхната длъжност. Първа стъпка към повишаване на
активността на членовете трябва да са вътрешноклубните мероприятия от типа на семинарите.
Сътрудничеството с други студентски организации също ще е от полза. Основен принцип в
развитието на СКП трябва да бъде концентрирането върху стремежите на самите студенти, като
клубът се превърне в удобен инструмент за тяхната реализация.
В резултат на гласуването Даниел Шекерлетов получи 8 гласа, Надя Илиева – 3 гласа,
Силвия Динева – 20 гласа. Силвия Динева беше избрана за председател на СКП.
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По точка четвърта от дневния ред:
Присъстващите представители на Секретариата представиха пред Общото събрание
спецификата на своята дейност, за да могат желаещите да изпълняват длъжностите през новия
мандат да обмислят кандидатурите си пред УС.
Анелия Торбова и Силвия Динева представиха своята идея за организиране на публични
дискусии с участието на преподаватели и публични личности, които защитавайки
противоположни тези да дадат начало на диалога между студентите. Димитър Златанов
отбеляза, че подходяща подготовка за подобни мероприятия биха били чести вътрешноклубни
дискусии с активното участие на студентите от І и ІІ курс, които да придобият нужните за поголям дебат умения и увереност.

Секретар:
/Д. Златанов/
Председател:
/ Т. Райков/

Начало: 13:20 ч.

Край: 14:10 ч.
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