
ПРОТОКОЛ
от редовното Общо събрание на АРУКО 

(Асоциация за развитие на университетското класическо образование), 
проведено на 16 декември 2016 г.

  На 16 декември 2016 г., от 18.00 часа, в 189 аудитория на Софийския университет “Св. 
Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” 15, беше открито редовното Общо събрание на 
АРУКО, свикано по инициатива на Управителния съвет на Сдружението и обявено в ДВ от 21 
октомври 2016 г., бр. 83, с. 46.
На Общото събрание присъстваха Анета Димитрова, Вероника Келбечева, Димитър Драгнев, 
Димка Гочева, Драгомира Вълчева, Ева Пацовска, Елина Боева, Елия Маринова, Зоя Христова-
Димитрова, Мария Николова, Невена Панова, Николай Гочев. Съгласно чл. 24 (3) от Устава на 
Сдружението следните лица представляваха до трима други членове на АРУКО въз основа на 
писмено пълномощно: Елия Маринова (председател на УС на АРУКО) беше упълномощена да 
представлява Вяра Калфина и Владимир Маринов (членове на УС); Невена Панова беше 
упълномощена да представлява на ОС Александра Димитрова, Боил Мусев и Люба 
Никифорова; Димитър Драгнев представляваше Георги Митов, Зоя Димитрова 
представляваше Герасим Петрински, Димка Гочева беше упълномощена да представлява 
Камелия Спасова, Елина Боева – Цветомира Колева, а Анета Димитрова – Маргарет 
Димитрова. Всички упълномощители, поради обективна невъзможност да присъстват на ОС, 
бяха изпратили предварително писмено заявление до Председателя на АРУКО или до друг 
негов член (копия от пълномощните са приложени в края на този протокол). На събранието 
присъстваха също един гост – Николай Янев и един кандидат-член на Сдружението – Мадлен 
Нанева. За Председател на Общото събрание беше единодушно одобрена Елия Маринова 
(Председател на АРУКО), а за протоколчик – Анета Димитрова. 

Преди да открие Общото събрание, Председателят на УС на АРУКО, Елия Маринова, 

информира членовете, че Управителният съвет, с протоколирано решение от 28 март 2016 г., 

е изключил от Сдружението няколко негови членове, съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава, гласящ: 

„Решението за изключване се взема от Управителния съвет при поведение, което прави по-

нататъшното членство несъвместимо, или при неплащане на членския внос”. Решението за 

изключване  засяга  следните  членове:   Стела  Ненова,  Елена  Георгиева,  Анна  Маринова, 

Моника Портокалска, Петър Рогалски, Петя Янева, Ивайло Атанасов, въз основа на това, че 

изброените не са плащали членски внос през последните 5 до 8 години, не са участвали в 

Общото събрание на АРУКО и не са отговаряли на писмата, уведомленията и поканите на УС 

през този период.  Беше подчертана възможността изключените членове да подновят при 

евентуално желание членството си чрез подаване на молба и плащане на поне една членска 

вноска. Председателят на АРУКО уточни, че с това решение актуализираният списъчен състав 
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на Сдружението е редуциран до 31 пълноправни членове, и обяви, че с присъствието на 22 от 

тях за Общото събрание е осигурен кворум от две трети мнозинство от всички членове на 

Сдружението.

Председателят на УС откри Общото събрание при следния дневен ред,  публикуван в 

ДВ:  1. Отчет за дейността на Сдружението през 2016 г.; 2. Финансов отчет; 3. Обсъждане и 

гласуване на промени в Устава на Сдружението; 4. Приемане на нови членове; 5. Избор на 

нов Управителен съвет; 6. Обсъждане на бъдещата дейност на Сдружението; 7. Разни.

По точка първа от дневния ред, Отчет за дейността на Сдружението през 2016 г., 
председателят на Сдружението Е. Маринова обобщи следните активности на АРУКО: 
1) От 28 до 30 ноември 2016 г. в СУ „Св. Климент Охридски” беше проведена тридневната 
конференция „Предизвикателството Аристотел“, инициирана от АРУКО в началото на 2016 г. Е. 
Маринова обобщи положителните отзиви за организацията и тематичното многообразие на 
конференцията и изтъкна факта, че от членовете на АРУКО в конференцията се включиха с 
доклади и модерация на секциите осем души. След това беше дадена думата на основния 
организатор и ръководител на университетския проект (подкрепен от ФНИ към СУ, ФФ) за 
провеждане на конференцията, доц. Димка Гочева, която  разказа подробно за отделните 
стъпки, предприети от Организационния комитет в рамките на 10 работни срещи. Тя посочи, 
че на конференцията са били представени 48 секционни и 6 пленарни доклада, покриващи 
всички основни научни полета на заниманията с Аристотел, а през първия ден на 
конференцията е било проведено и награждаването на участниците в конкурса за ученическо 
есе (с активното съдействие и връзка със средното образование от страна на Зоя Христова-
Димитрова). Доц. Гочева благодари на членовете на Организационния комитет, д-р К. Спасова 
и З. Христова-Димитрова, както и на колеги и докторанти от ФФ, от Катедрата по Логика, етика 
и естетика и от Катедрата по история на философията, с чието съдействие стана възможно 
отбелязването на 2400 г. от раждането на Аристотел. Бяха раздадени официални грамоти, 
удостоверяващи участието с доклад на съответните членове на АРУКО и беше потвърдено 
предстоящото издаване на сборник от конференцията, заявен в програмата на 
Университетско издателство.
2) Е. Маринова, Д. Гочева, З. Христова-Димитрова взеха отношение по темата за състоянието 
на сайта на Сдружението, на който през 2016 г. бяха качени много нови съобщения, отзиви за 
текущи събития и публикации на членове на АРУКО. Д. Гочева препоръча по-активното 
включване на повече членове на Сдружението в попълването на сайта с новини и материали; 
З. Христова-Димитрова предложи да съдейства за техническата поддръжка и призова да се 
разпредели отговорността за поддържането на отделните рубрики между няколко човека. 
Беше отчетено, че междувременно техническите проблеми с платформата на сайта, които 
временно не позволяваха да се видят част от качените актуализации, са решени.
3) Е. Маринова отбеляза организирането на концерт на Пламен Папазиков на 24 ноември 
2016 г. в Аулата на Софийския университет, със съдействието на АРУКО, и конкретно на д-р 
Боил Мусев.
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По точка 2., Финансов отчет, беше представен отчет на приходите и разходите на 
Сдружението. През 2016 г. към приходите на Сдружението от членски внос се добави целево 
дарение от 1000.00 лв., направено от член на АРУКО, Мария Николова, за организацията на 
конференцията „Предизвикателството Аристотел”. Началното салдо на сметката на АРУКО в 
Пощенска банка към 01.01.2016 г. е 230.94 лв. От тях са разходвани 35 лв за публикуване на 
поканата за свикване на ОС в ДВ, бр. 83/2016 г., 2.50 лв са удържани за банковия превод към 
редакцията на ДВ. Е. Маринова отбеляза, че месечната такса за поддръжка на сметка на 
юридическо лице в Пощенска банка е нараснала отново, като от м. април 2016 г. е повишена 
от 9.00 лв на 10.00 лв. По този начин общата сума за такса поддръжка за 2016 г., вкл. таксата, 
която ще бъде удържана в края на декември, възлиза на 117. 00 лв. През м. октомври 2016 г, 
на сметката на Сдружението са преведени 500.00 лв целево дарение от Мария Николова, за 
изтеглянето им е удържана такса от 0.50 лв. В заключение: движението по сметката на АРУКО 
за 2016 е следното: Приходи: 230. 94 лв.  + 500. 00 лв = 730.94 лв. Разходи: такса 117.00 лв + 
35.00 лв (ДВ) +2.50 лв + 500.00 лв (конференция) + 0.50 лв = 655 лв. Салдо на сметка в края на 
2016 г.: 730.94 лв – 655.00 лв = 75.94 лв. От събран членски внос за 2016 г. у Председателя на 
АРУКО, Е. Маринова и секретаря К. Спасова са постъпили 280 лв. От тях 127.20 лв са 
разходени за заключителния коктейл на конференцията „Предизвикателството Аристотел”. 
Останали в наличност: 152.80 лв. У Д. Гочева са постъпили 500.00 лв дарение от М. Николова 
и са й предадени още 500.00 лв изтеглени от сметката дарение от Мария Николова за 
конференцията „Предизвикателството Аристотел”, общо 1000.00 лв. От тях са разходвани: 450 
лв. (коктейл), 10.70лв (обяд), 69.00 лв (обяд), 147.60 лв (вечеря), 82.10 лв (обяд), 50.00лв 
(цветно принтиране на грамоти) = 809.40 лв. Остатък: 1000.00 – 809.40 лв = 190.60 лв. 
Обща наличност на средства на АРУКО към 31.12. 2016 г.: 75.94 лв + 152.80 лв + 190. 60 лв. = 
419. 34 лв.
Беше поставен въпросът да се проучат и сравнят условията в различни банки и да се премести 
сметката на Сдружението в банка с по-изгодни условия и такси.  
По т. 3 от дневния ред, Обсъждане и гласуване на промени в Устава на Сдружението, беше 
обсъден проектът за промени в Устава във връзка с необходимостта от актуализация, по-
детайлно представяне на предмета на дейност на Сдружението и технически корекции. 
Текстът на проекта за промяна на Устава беше изпратен по електронна поща до всички 
членове на Сдружението още в края на 2015 г. и беше обсъден в голямата си част на Общото 
събрание на 18 декември 2015 г., но не беше поставен на гласуване поради липсата на 
присъствено мнозинство. Преди Общото събрание на 16 декември 2016 г. проектът за 
промяна на Устава беше повторно изпратен до всички членове на Сдружението с покана за 
писмени предложения. Благодарение на осигурения кворум от две трети от всички членове 
на Сдружението, предложените промени в Устава – изменения, заличаване и допълнения, 
бяха обсъдени една по една. Председателят на ОС направи процедурно предложение 
гласуването на всички изменения и допълнения в Устава да бъде направено ‘ан блок’. 
Предложението беше прието и след гласуване ‘ан блок’ на всички предложени промени в 
Устава решението за внасяне на промени в Устава беше прието единодушно от всички 
присъстващи членове на ОС (вж.  Приложение №1 – гласувания текст на Устава с отразените 
изменения и Приложение №2 – Описание на промените в Устава, които са неразделна част 
от този протокол).
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По т. 4 от дневния ред, Приемане на нови членове, бяха разгледани молбите-заявления за 
членство в АРУКО на д-р Силвия Георгиева, преподавател по класически езици в ЮЗУ „Неофит 
Рилски”, на Иван Петров, преподавател по латински език и медицинска терминология към 
Секцията по чужди езици в Медицински университет-Пловдив, на доц. Диана Петрова 
Атанасова-Пенчева, преподавател в Катедрата по кирилометодиевистика в СУ „Св. Климент 
Охридски” и на Мадлен Нанева, студентка в Първи курс на Бакалавърската програма на ФФ, 
СУ „Св. Климент Охридски”. Четирите молби бяха единодушно одобрени от Общото 
събрание.
По т. 5 от дневния ред, Избор на нов Управителен съвет, беше изяснено, че досегашният 
Управителен съвет в състав: Елия Йорданова Маринова (Председател на УС), Вяра Димитрова 
Калфина и Владимир Владимиров Маринов (членове на УС) не може да продължи да 
изпълнява функциите си през 2017 г. поради планирани продължителни отсъствия от 
страната. Също така беше приета молбата на Камелия Спасова да преустанови да изпълнява 
функцията на секретар на Сдружението през 2017 г. поради продължение на 
специализацията й в чужбина.
След обсъждането на няколко възможни кандидатури беше проведен избор на нов 
Управителен съвет и на нов секретар, като се стигна до следния резултат: с единодушно 
гласуване на ОС за членове на новия Управителен съвет бяха избрани д-р Вероника 
Келбечева, доц. Невена Панова и Зоя Христова-Димитрова. За нов секретар на Сдружението 
беше единодушно избрана доц. Анета Димитрова. Съгласно чл. 26 (2) на Устава беше 
предложено новият УС да избере от състава си Председател на първото си заседание.
По т. 6 от дневния ред, Обсъждане на бъдещата дейност на Сдружението, Димитър Драгнев 
сподели опита си в организирането на проведената вече за трети път Лятна школа по 
класически езици, в която са се включили 42 участници – ученици и студенти, включително 
чуждестранни гости, обединени от интереса към латински и старогръцки език и към 
възможността да се практикува жива комуникация на латински език. Макар в по-малък 
мащаб, такъв семинар е бил проведен и през есента в Боровец, с участието на 34 участници. 
Д. Драгнев подчерта, че материалите от тези школи се публикуват в специална книжка с 
текстове на латински език и покани членовете на АРУКО да се включват в предстоящите през 
2017 г. занимания на школата с доклади, идеи и участие в дискусиите. Друго предложение на 
Д. Драгнев към членовете на АРУКО беше Сдружението да се включи под някаква форма в 
награждаването на победителите в конкурса за авторски текст на латински език. Членовете на 
АРУКО се обединиха около идеята новините за тозаи конкурс да се публикуват и на сайта на 
Сдружението, а АРУКО да се включи с осигуряването на книги като награди за победителите.
По т. 7 от дневния ред, Разни, Д. Драгнев разказа за своя успешен образователен 
експеримент, проведен в Първа Английска гимназия с набирането на група ученици, желаещи 
да изучват латински език като СИП, одобрен и подкрепен от училищното ръководство. 
Положителният му опит предизвика голям интерес сред членовете на Сдружението като 
пример за разпространение на класическото образование и в други училища освен в 
Националната гимназия за древни езици и култури.
С изчерпването на точките от дневния ред Е. Маринова обяви ОС на АРУКО за закрито.
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