
Протокол 

от ОС на СКП – 23.01.2014 г. 

 

        Начало: 17:40 ч. 

        Край: 18:55 ч. 

Присъстващи: 

- от I курс: Силвия Владимирова, Иванелия Тупчева, Егор Глазунов, Ива 

Маринова, Радослав Симеонов, Кристин Попова, Валентин Борисов, 

Тодор Тодоров, Виктор Сърку, Бианка Богоевска, Димитър Станоев; 

- от II курс: Даниела Атанасова, Свилена Тодорова, Ралица Нинова, 

Иван Василев; 

- от III курс: Теодора Йовчева, Тонита Вакарелова; 

- от IV курс: Кристиян Луканов, Мирена Иванова, Михаела Карчева, 

Елиза Зетова, Кирил Ганчев, Георг Георгиев; 

 

 

Дневен ред 

 

 

1. Представя се Кристин Попова от I курс, която е приета за член на 

СКП на предишното Общо събрание на 28.10.2013 г. 

2. По отношение на членския състав- Симона Георгиева от IV курс е 

подала молба за прекратяване на членството си в Клуба и молбата ѝ 

е уважена. Настоящия членски състав на СКП е от 54 човека. Георг 

Георгиев е на мнение, че хора трябва да бъдат изключени, за да не 

възникват проблеми с кворума и да се подобри работата на СКП 

като цяло. Мирена Иванова предлага хората, които са неактивни, да 

бъдат предупредени и да бъдат попитани дали желаят да бъдат част 

от СКП. Михаела Карчева предлага да се извършат и промени в 



Устава, свързани с членството- при три отсъствия от ОС да бъде 

автоматично изключван отсъстващия. 

3. Тийм- билдинг- дали да бъде през месец март и как точно да бъде 

организиран. Мирена Иванова предлага на първо време да се 

излезе на заведение (нощен клуб или дискотека), което да не е 

толкова ангажиращо.  

4. За създаването на архив на катедра „Политология“. Да се направи 

анкета и да се съберат публикации, участия в конференции и 

симпозиуми. 

5. Относно мотото на СКП- дотук най- много подкрепа е събрало 

предложението “Acta non verba”. Михаела Карчева предлага то да 

бъде избрано малко по- официално и представително- чрез 

разпращане и отговор от всеки. Бианка Богоевска предлага 

„Политиката е дело, а не досадно задължение“. Кристин Попова 

изразява мнение, че мото би могло да се избере чрез допитване до 

всеки член посредством лични съобщения във Facebook.  Даниела 

Атанасова също е на мнение, че този вариант, или чрез личен email 

до всеки е най- удачен. 

6. Довнасяне на пари за хостинг за сайта на Клуба от хора, които не са 

дали пари досега- още 9 човека дават по 1 лев. 

7. Разни: 

- За участие в научната конференция, организирана от д-р Стойчо 

Стойчев (21-22 февруари 2014 г.). Георг Георгиев призовава за 

активно участие от наша страна чрез доклади, тъй като това 

допринася и за личното портфолио на всеки един участващ. 

Мирена споделя, че е редно да се вземе и разгледа даден 

проблем, който би бил интересен за аудиторията. Георг смята, че 

трябва да се спази научния елемент, като всеки, който желае да 

участва се консултира по избраната от него тема с д-р Стойчо 

Стойчев. 

- За съвместния обучителен семинар на СКП и Центъра за 

политически изследвания в края на февруари/ началото на м. 

март 2014 г. 



- За виртуалното присъствие на СКП- Даниела Атанасова предлага 

да се срещнем с PR-и на партии и организации. Да направим и 

среща със Светльо Витков и Венци Мицов (предложение на ас. 

Страхил Делийски, препредадено от Теодора Йовчева). 

 

 

Водил протокола: Кирил Ганчев 

                       (Главен секретар на СКП) 

 

 

Председател: Георг Георгиев 

 

 


