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Протокол от годишното общо събрание на АРУКО (Асоциация за развитие на 

университетското класическо образование), проведено на 17, декември, 2013 г., от 18.30ч в 

189 аудитория на Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

 

 

  На 17 декември  2013 г. в 189 аудитория на Софийския университет “Св. Климент 

Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15, бе проведено редовното Общо събрание на 

АРУКО. ОС започна един час по-късно (от 19,30, а не от 18,30 ч.) поради липса на кворум 

в обявения в ДВ начален час. 

Присъстваха (по ред на пристигане): Невена Панова, Димитър Драгнев, Милен 

Иванов, Боил Мусев, Маргарет Димитрова, Люба Никифорова, Димка Гочева, Николай 

Гочев, Зоя Христова-Димитрова, Владимир Маринов, Вяра Калфина.  

Събранието бе открито от председателя на Управителния съвет на АРУКО Невена 

Панова, която благодари на всички, отзовали се на поканата, публикувана в Държавен 

вестник на 4 октомври 2013 г. 

 

Невена Панова предложи за протоколист да бъде избрана Зоя Христова- 

Димитрова.  

Общият списъчен състав на Сдружението се състои от 35 редовни членове. Осем от 

членовете на Асоциацията отсъстваха по уважителни причини, основно поради служебни 

пътувания в чужбина, а двама от членовете на АРУКО са заявили своето желание за 

напускане на Сдружението.  

Председателят на АРУКО Невена Панова предложи да се премине към гласуване 

на провеждане на събранието при следния дневен ред: 

1. Отчет на дейността на Асоциацията за 2013 г. 

2. Финансов отчет. 

3. Обсъждане и гласуване на промени в устава на Асоциацията, свързани с 

условията за членство. 

4.  Приемане на нови членове. 

5.  Избор на нов Управителен съвет и секретар.  

6.  Обсъждане на бъдещата дейност на Асоциацията.  

7. Разни. 
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По точка първа от дневния ред председателят на Сдружението Невена Панова 

представи отделните активности на АРУКО за 2013 г.  

 Отчетът започна с представяне на академичните инициативи  на Сдружението. 

 На първо място бе посочена най-дълготрайната активност, реализирана в 

значителна степен от членове на Асоциацията: проведеният семинар „Интелектуалците 

през античността”, стартирал като избираем курс в специалност „Класическа филология” 

на доц. д-р Николай Гочев. В семинара взеха участие (като лектори) седем от членовете на 

Сдружението (Николай Гочев, Димка Гочева, Димитър Драгнев, Невена Панова, Зоя 

Христова-Димитрова, Камелия Спасова, Вяра Калфина) и присъстваха още като гост-

лектори от Катедрата по класическа филология д-р Димитър Илиев и доц. д-р Виолета 

Герджикова. Сред публиката присъстваха често и други членове на Сдружението, като Л. 

Никифорова и М. Шиндаров. Семинарът имаше продължителност пет месеца (от януари 

до март 2013 г.). 

 Като втора дейност, реализирана в рамките на Асоциацията, бе отчетено 

гостуването на проф. Светла Славева-Грифин (преподавател по антична философия в 

Department of Classics, Florida State University и кандитат-член на АРУКО). Проведените 

лекции („В градината на Зевс: Плотин и Хелиодор за алегорията на любовта“,„Философи 

и лекари с Асклепиеви души“) и гостуването бяха реализирани основно по инициатива на 

доц. д-р Димка Гочева и със съдействието на Управителния съвет на Асоциацията, както и 

на Катедрата по класическа филология. Лекциите бяха проведени на 10 и 11 септември 

2013 г. На 20 септември проф. Грифин проведе и неформална дискусия с членове на 

Сдружението по въпроси на класическото образование в различни академични среди днес. 

 Трета академична изява на Сдружението бе организирането на лекцията на д-р 

Милен Иванов („От култа към хероя към култа към светеца в балканските земи на юг от река 

Дунав (III – VII в.”), представена на Отворения семинар на АРУКО. Д-р Милен Иванова бе 

представен и като кандидат-член на Сдружението. Семинарът бе проведен на 28. 11. 2013 

г. 
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Вторият раздел от отчетени инициативи обхващаше представянето на работата, 

реализирана по публичното присъствие на Асоциацията. Бяха изтъкнати двете 

инициативи, осъществени през 2013г. – създаване на специализиран канал в Youtubе, в 

който се съхраняват заснетите видоматериали от събитията, проведени от АРУКО, и 

трансформацията  на сайта на сдружението в блог (http://aaduce.wordpress.com/).  

Каналът с видоматериали е резултат основно от работата на Боил Мусев и е 

реализиран по негова идея. Материалите, публикувани в канала, имат много добра 

посещаемост и служат за популяризиране на  дейността на Асоциацията.  

 Като втора дейност, свързана с представянето и публичното присъствие на 

Асоциацията, бе отчетена трансформацията на старата версия на сайта на Сдружението в 

нова страница, базирана на платформа от типа блог. Думата беше дадена на Зоя 

Димитрова, която обслужваше старата версия на сайта и по чиято инициатива беше 

осъществена неговата трансформация. Тя представи и двете нови рубрики, създадени към 

сайта: „Нови книги” и „Семинари”. В рубриката „Нови книги” се представят ново-

публикуваните книги на членовете на Асоциацията – с кратка информация за книгата и 

интервю с автора, като до момента има представени две издания. В рубриката „Семинари” 

се представят проведените инициативи: със снимки, с връзка с видеоматериалите от тях и 

с кратко описание на събитието. В попълване на рубриката с текстове за изминалата 

година са взели участие Зоя Димитрова, Димка Гочева и Димитър Драгнев. Бе изтъкната 

необходимостта от набавяне на сътрудници за отделните рубрики в сайта, които ще се 

ангажират да участват активно, както и необходимостта от представяне на членовете на 

организацията с кратка презентация за тяхното образование и дейност на страницата на 

Асоциацията. Зоя Димитрова наблегна на това, че сайтът има много добра посещаемост: 

само за 2013 г. има над 10 000 посещения, което е добро постижение за специализирана 

страница.  

В края на разговора по тази точка Д. Гочева изреди и някои индивидуални 

академични постижения на членове на Сдружението през 2013 г., за които съответните 

колеги бяха поздравени. Бяха отличени новопубликуваните монографии на Камелия 

Спасова, Невена Панова, Маргарет Димитрова и Димка Гочева, както и отпечатаните 

студии на Николай Гочев за българското класическо образование в международни 
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издания, наградата на Димитър Драгнев от международен конкурс за създаване на текст 

на латински език и др.  

По втора точка от дневния ред на събранието бе приет  финансовият отчет на 

организацията. Невена Панова представи накратко актуалното финансово състояние на 

АРУКО. През 2013 г. Асоциацията има приходи само от членски внос, а разходи има 

единствено по публикуването на обявата за свикване на Общо събрание в Държавен 

вестник. След трансформацията на сайта на Асоциацията в блог са отпаднали разходите 

по неговата поддръжка. И по-точно, в началото на 2013 г. финансовият баланс е 

положителен (124, 95 лв.). Приходите от членски внос (до момента на провеждане на ОС 

на 17 декември 2013 г.) възлизат на 280 лв., общо бюджет: 404, 95 лв.; разходи през 

годината: обява за ОС в ДВ, платени по банков път през септември 2013 г.: 37 лв., баланс 

към момента на ОС: 367, 95 лв. 

По тази точка бе обсъден и въпросът дали средствата е по-добре да се съхраняват 

постоянно на банковата сметка, въпреки дължимите такси, или за по-голяма оперативност 

и поради малкия им обем – да стоят у секретаря. Бе решено по този въпрос преценка да 

направи новият УС заедно със секретаря. 

Трета точка от дневния ред на Общото събрание бе Обсъждане и гласуване на 

промени в устава на Асоциацията, свързани с условията за членство. Бяха повдигнати 

проблемите, набелязани още на миналогодишното Общо събрание, свързани със статуса 

на членовете, които с години не участват в работата на Сдружението, не плащат членски 

внос  и не реагират на запитвания чрез имейли от Управителния съвет.  

Обсъдиха се възможностите за промяна в уставните условия за членство и 

предложения да се включат допълнителни възможности като „замразяване” и „изтичане” 

на членство. Това предложение не срещна подкрепа от всички присъстващи на събранието 

и беше оттеглено. Присъстващите единодушно се съгласиха, че Управителния съвет в 

конкретния случай е органът, който трябва да вземе самостоятелно решение, тъй като по 

устав той има тези права (правото да изключва при неплатен членски внос) и не се налагат 

промени в Устава на Асоциацията. Присъстващите се обединиха около варианта 

членовете на Управителния съвет да осъществят личен контакт с всеки от членовете на 
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Асоциацията и да отправят самостоятелно запитване за тяхното желание за продължаване 

на членството им в АРУКО.  

По точка четвърта от дневния ред – Приемане на нови членове – бяха представени 

няколко кандидатури за членство в сдружението: на проф. Светла Славева-Грифин, д-р 

Милен Иванов, Елина Боева, Полина Йорданова.  

И четирите кандидатури бяха приети с пълно мнозинство.  

Беше оповестено и желанието на двама от членовета на Сдружението за неговото 

напускане. Един от членовете е подал писмена молба до Управителния съвет на АРУКО 

(Николай Янев), а другият е съобщил това в общ имейл до Асоциацията (Елена Церовска).  

Пета точка от дневния ред на събранието – Избор на нов управителен съвет и секретар 

започна с обсъждане на оттеглянето на един от членовете на Управителния съвет от 

заеманата от него позиция (Н. Янев) и необходимостта да се запълни овакантеното място.  

     Бяха предложени кандидатурите на доц. д-р Димка Гочева и Зоя Христова-Димитрова. 

Като по-подходяща за заеманата позиция бе приета кандидатурата на доц. Гочева, тъй 

като тя участва активно в академичните инициативи на Сдружението от самото му 

създаване, част е от списъчния състав на учредителите на Асоциацията, както и поради 

факта, че професионалната й ангажираност съвпада с научния ресор, в който работи 

организацията. 

Невена Панова също изрази желание за оттегляне от позицията си в УС, но при 

липсата на други нови кандидатури, и по настояване на членове на Сдружението, тя все 

пак остана сред кандидатите и за новия УС. 

  Единодушно беше гласуван Управителният съвет в променен състав: доц. д-р 

Невена Панова, Люба Никифорова и доц. д-р Димка Гочева.  

 Беше изтъкната успешната работа на доц. Панова като председател на 

организацията и изказано колективно желание именно тя да се задържи на този пост и 

третата година от изтичане на мандата на този Управителен съвет. 



 6 

Премина се към избор на нов секретар на организацията, тъй като настоящият 

секретар д-р Анета Димитрова се намира в чужбина за дълъг период. Беше предложена и 

единодушно приета кандидатурата на Зоя Христова-Димитрова, заемала и преди тази 

позиция в Сдружението.  

По точка шеста – Обсъждане на бъдещата дейност на Асоциацията бяха 

предложени следните инициативи:  

1. Да продължи поддържането на сайта с представяне на новопубликуваните 

издания и отразяване на инициативите.  

2. Отразяването на проведените дейности чрез видеоматериали в споменатия канал. 

3. Иницииране на лекции към открития семинар на Асоциацията. 

4. Представяне на студентски разработки.  

5. Публикуване на собствен сборник на Асоциацията.  

6. Провеждане на поне две Общи събрания годишно. 

7. Организиране на екскурзия за членовете на Сдружението с посещение на 

антични паметници.  

 Точка шеста беше насочена към всички, невлизащи в състава на приетия дневен ред за 

протичане на събранието, въпроси.  

 Беше обсъдена ресорната научна специфика на сдружението, задачите, които то 

може да изпълнява, както и мястото и постиженията му до момента. В рамките на тази 

точка бе обсъдена и процедурата по плащане на членския внос занапред. 

 

 

Присъствали на събранието:  

- Членове на АРУКО: 

Боил Мусев................................................................. 

Владимир Маринов.................................................. 
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Вяра Калфина............................................................ 

Димитър Драгнев......................................................... 

Димка Гочева............................................................ 

Зоя Христова-Димитрова....................................... 

Люба Никифорова..................................................... 

Маргарет Димитрова.................................................. 

Невена Панова.......................................................... 

Николай Гочев.......................................................... 

- Кандидат-членове на АРУКО и гости: 

Милен Иванов...................................................... 

 

Изготвил протокола: Зоя Христова-Димитрова 

 


