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П Р О Т О К О Л  

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СТУДЕНТСКИ КЛУБ НА ПОЛИТОЛОГА 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“  

Проведено на 15-ти май 2014 г. 

Присъстващи членове: Василена Цветкова, Елица Хаджиева, Димитър Станоев, Тодор 

Тодоров, Даниела Атанасова, Иванелия Тупчева, Ива Маринова, Радослав Симеонов, 

Валентин Борисов, Иван Василев, Михаела Карчева, Свилена Тодорова, Ралица 

Нинова, Пламен Цветков, Весела Кръстанова (общ брой: 15). 

Дневен ред 

1. Бъдещи инициативи; 

2. Промени в Устава; 

3. Друго.  

По първа точка от дневния ред: 

Председателят на СКП Василена Цветкова представи инициативите, които Клубът 

организира в рамките на следващия месец до началото на изпитната сесия: 

- Дискусия с PR на Представителството на Европейската комисия в България за 

значението на изборите за Европейски парламент (20. 05.2014 г.); 

- Публична лекция с Мариян Карагьозов на тема „Геополитиката зад сирийската 

криза“ (22.05.2014 г.); 

- Лекция със Силвия Динева, Председател на СКП в периода 2010-2012 г., за 

развитието на Клуба в нейния мандат; 

- Семинар с Мартин Петров с полезни съвети от негова страна за това какви 

умения са необходими, за да се направи добро впечатление по време на интервю 

за работа, как се пише CV и др. (провеждането се планира в началото или 

средата на юни); 
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- Публична лекция с Кирияк Цонев за проблемите в Близкия Изток (провеждането 

се планира в началото или средата на юни). 

 

По втора точка от дневния ред: 

Уставът не може да бъде променен поради факта, че за това е необходимо да 

присъстват повече от половината членове от списъчния състав на Общото събрание, 

т.е. поне 28 члена, а на събранието са едва 15. Предложенията за изменение на Устава, 

отправени на членовете на Управителния съвет, са свързани с вписването на 

конкретните задължения и отговорности на PR и Международния секретар, както и 

регламентиране на членството им в УС.  

По трета точка от дневния ред: 

Василена Цветкова провокира дискусия между членовете на СКП по отношение на 

идеите и очакванията им за развитието на организацията.  

Резултат от дискусията: 

- Михаела Карчева даде идея да се направи канал на клуба с цел да се представят 

осъществените събития и да се популяризира Клубът; 

- Даниела Атанасова предложи да направи канала в сайта www.vbox7.com  

- Ива Маринова ще осигури камера за събитията на СКП; 

- Валентин Борисов се зае със задачата да помисли за идея за видео визитка на 

Клуба; 

- Иванелия Тупчева изрази желание да помогне за обновяване на дизайна на сайта 

на Клуба; 

- Всеобщото мнение е, че членският състав трябва да се оптимизира, за да може 

СКП да е по-ефективен в разработването на дейности; 

- PR на СКП Елица Хаджиева смята, че е важно да се направят профили на Клуба 

в Twitter и LinkedIn; 

- Членовете на СКП желаят провеждане на дебати по злободневни теми. 

 

http://www.vbox7.com/
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Начало: 16:30 

Край: 17:12 

 

 

                                                   Водил протокола: Иван Василев  

                                                                                  (Заместник-председател) 

 

                       Председател: Василена Цветкова 

                                                                                            

 

 

 

 

 


