
Протокол 
от Общо събрание  

на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО),  

проведено на 19 декември 2012 г. 

 

На 19.12.2012 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на АРУКО. 

Присъстваха Невена Панова, Николай Янев, Люба Никифорова, Петър Рогалски, Димка Гочева, 

Николай Гочев, Анета Димитрова, Зоя Димитрова, Светослав Риболов, Михаил Шиндаров. 

Поради липса на кворум събанието започна с един час по-късно от обявеното в ДВ, бр. 82 от 

26.10.2012, с. 95. 

 

Събранието протече при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността през 2012 г. 

2. Финансов отчет за 2012 г. 

3. Приемане на нови членове на асоциацията. 

4. Избиране на Управителен съвет. 

5. Обсъждане на бъдещата дейност на АРУКО. 

6. Разни. 

 

По т. 1 от дневния ред беше приет отчетът от Председателя на УС на АРУКО за 

дейността през 2012 г.: 

1. Всички инициативи на АРУКО бяха предприемани и реализирани при много добро 

съгласуване между членовете на УС. 

2. През 2012 г. бяха планирани и реализирани три типа дейности: 

2а. Административни (съдебна и банкова пререгистрация); 

2б. Информационни (вътрешни и публични: незадоволителни резултати); 

3в. Академични: 

- посещение на семинара, посветен на заниманията с античност в България, воден от 

доц. Н. Гочев – летен сем. на 2011/ 2012 г. 

- начало на отворен семинар: лекция на д-р Вяра Калфина на 26 септември 2012 г. 

(„Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки 

културен контекст”); има идеи за продължаване на семинара; 

- съорганизиране на премиерата на превода на Н. Гочев на Херметически корпус на 14 

декември 2012 г. 
  

По т. 2 от дневния ред единодушно беше приет финансовият отчет за 2012 г.   

 

Финансов отчет за 2012 г. 

Касова наличност от предишния отчетен период: (–7.65 лв.) 

Приходи: 

- Членски внос за 2012 г.: 280 лв. 

Разходи: 

- Разходи за отразяване в съда на смяната на УС:  (50 + 3.90 + 5 + 2 - вносни бележки 

от февруари, март 2012) = 60.90 лв. 

- Абонаментна такса за сайта на АРУКО (фактура от 30.06.2012): 46.10 лв. 

- Обява в Държавен вестник (18.10.2012): 35.00 лв. 

- Такса за банков превод (18.10.2012): 1.80 лв. 

- Канцеларски Разходи (касов бон от 12.11.2012): 3.60 лв. 

Общо: 147.40 лв. 

Баланс: 124.95 лв. 

По сметка: (–75 лв.) / Реално: 49.95 лв. 

 



По т. 3 от дневния ред единодушно бяха приети за нови членове на АРУКО Димитър 

Драгнев, Камелия Спасова и Боил Мусев. Още двама души бяха приети за кандидат-членове, 

чиято кандидатура ще бъде обсъдена на следващото редовно Общо събрание. 

По т. 4 от дневния ред Управителният съвет на АРУКО в състав Невена Панова 

(председател), Николай Янев и Люба Никофорова (членове) беше единодушно преизбран. 

По т. 5 от дневния ред Н. Гочев сподели намерението си да организира и провежда 

семинар на тема „Интелектуалците през Античността”, след което да събере разговорите и 

лекциите в книга; членовете на Асоциацията бяха поканени да се включат в тази инициатива. 

Светослав Риболов предложи да се организират конференции с твърда тематика, които да се 

провеждат периодично. П. Рогалски предложи за тема „Античност и рецепция на Античността”, 

а Н. Панова даде идея това да бъде по-скоро отчетно-научна сесия на самите членове на 

АРУКО. Преобладаваха мненията тематиката и организацията да бъдат възможно по-отворени. 

Възникнаха идеи и за по-активно търсене на възможности за кандидатстване по проекти, вкл. за 

издаване на книги и сборници.  

По т. 6 от дневния ред бяха обсъдени няколко теми. Беше повдигнат въпросът за 

актуализацията на списъчния състав на дружеството – с оглед на осъвременяване на кворума 

беше обсъдена възможността за замразяване на членството на няколко от членовете на АРУКО, 

които дългосрочно нямат възможност да участват в делата на дружеството и имат натрупан 

неплатен членски внос, като тяхното членство може да се възстанови при препотвърждаване на 

желанието за това от тяхна страна и привеждането на един членски внос. Беше дискутиран и 

въпросът за поддръжката на сайта и прехвърлянето на съдържанието му на новосъздадения 

блог. Имаше идеи и за обвързването на сайта (блога) на АРУКО с няколко други страници със 

сходно съдържание, като напр. тези на бакалавърската и магистърската програма на Класическа 

филология. Обсъдиха се и възможностите на дружеството да си позволи наемането на външен 

изпълнител за администриране на сайта. 

 

С това дневният ред на заседанието беше изчерпан. 

 

Протоколирал: Анета Димитрова 

 

 

19.12.2012 

 

 

Невена Панова……………………………… 

Николай Янев………………………………. 

Люба Никифорова…………………………..  

Петър Рогалски……………………………... 

Димка Гочева……………………………….. 

Николай Гочев……………………………… 

Анета Димитрова…………………………… 

Зоя Димитрова………………………………  

Светослав Риболов…………………………. 

Михаил Шиндаров……………………….… 


