
П Р О Т О К О Л  №1

Днес 15.04.2014 година в 17.30 часа в аулата на катедра „Обществено здраве и со
циални дейности“ (корпус „Кинезитерапия“, ул. „Александровска“ №97) се проведе 
учредително събрание за създаване на Клуб на социалния работник. Събранието се от
кри от доц. д-р Сашо Нунев. Той предложи Учредителното събрание да се проведе при 
следния дневен ред:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :  
1. Определяне на протоколчик на Учредителното събрание и представяне на 

проект на устав на Клуб на социалния работник.
2. Избор на органи на управление на Клуб на социалния работник -  Управи

телен съвет и Контролен съвет.
3. Организационни въпроси — представяне на предложения за предстоящи 

инициативи и дейности на Клуб на социалния работник. 

1. Начало на учредителното събрание
Асистент Георги Стефанов провери и докладва броя на присъстващите и подалите 

заявления за членство участници в учредителното събрание. От падалите 55 заявления 
студенти, преподаватели, социални работници и представители на НПО присъстват 38 
заявители, което е повече от 50% според изискванията на проекта на устав. В съответс
твие с това събранието се определя за легитимно и в състояние да взема решения.

Доц. д-р Сашо Нунев подложи на гласуване обявения дневен ред. Резултат от гла
суването: „за“ -  38 гласа, „против“ -  0, „въздържали се“ -  0. Дневният ред се приема.

2. Първа точка от дневния ред на учредителното събрание
Доц. д-р Сашо Нунев обяви, че по първа точка от дневния ред е необходимо да 

се избере протоколчик. Предостави възможност за предложения на участниците в съб
ранието. От присъстващите не се направиха предложения и доц. д-р Сашо Нунев пред
ложи Ирена Григорова -  студент в магистърска програма „Клинична социална работа“. 
Водещият Учредителното събрание обяви за гласуване направеното предложение, кое
то се прие единодушно. Резултат от гласуването: „за“ -  38 гласа,“ против“ -  0, “ въз
държали се“ -  0.

Доц. д-р Сашо Нунев представи проекта на Устав на Клуба на социалния работник 
по глави, с чието съдържание всички заявители разполагаха предварително. След това 
той покани всички присъстващи заявители за членство и гости, ако имат предложения 
за промяна или допълнение по проекта на устав, да се изкажат.

Гл. ас. д-р Силвия Крушкова приветства присъстващите студенти, преподаватели, 
социални работници и представители на НПО и отбеляза, че се е запознала с проекта на 
устав и на основата на нейния опит го оценява като много добре изготвен. Нейното 
мнение е, че Общото събрание е орган на управление, който може в бъдеще при необ
ходимост да приеме евентуални корекции и допълнения.



Доц. д-р Сашо Нунев потвърди, че такава възможност е предвидена в Устава. По
кани присъстващите заявители за членство и гости да направят предложения. Такива не 
се представиха. Доц. д-р Сашо Нунев подложи на гласуване проекта на Устав на Клуб 
на социалния работник. Резултат от гласуването: „за“ -  38 гласа, „против“ -  0, „въз
държали се“ -  0.

3. Втора точка от дневния ред на Учредителното събрание
По втора точка от дневния ред доц. д-р С. Нунев предложи Управителният съвет 

да се състои от петима членове, както е по устав.
Доц. д-р Сашо Нунев подложи на гласуване направеното предложение. Резултат 

от гласуването: „за“ - 38,“ против“- 0, „въздържали се“- 0.
Предложения за членове на Управителния съвет на Клуб на социалния ра

ботник
Пламен Петков (социален работник и управител на Център за настаняване от се

меен тип в Център за психично здраве -  Русе) направи предложение председател на 
клуба да бъде доц. д-р Сашо Нунев.

Асистент Георги Стефанов представи позицията си в Управителния съвет да чле
нуват преподавателите от специалност „Социални дейности“ -  доц. д-р С. Нунев, ас. Г. 
Стефанов, гл. ас. д-р Силвия Крушкова и докторант Стефан Стефанов.

Доц. д-р Сашо Нунев уточни, че трябва да има еднакво представителство в Упра
вителния съвет на отделните групи членове на клуба -  студенти, преподаватели, соци
ални работници и колективни членове -  представители на сдружения, фондации и неп
равителствени организации.

Гл. ас. д-р Силвия Крушкова предложи за член на Управителния съвет г-ца Вене- 
лина Дякова, която е социален работник в Център за психично здраве -  Русе, има дъл
гогодишен стаж и се е представяла като отговорна в професионалната си дейност.

Мариела Личева (директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ - Общи
на Русе) подкрепи позицията на доц. С. Нунев за начин на избор на членове на Управи
телния съвет и изтъкна, че по този начин всички са равнопоставени. Тя предложи за 
член на Управителния съвет за г-жа Деана Димова -  управител на Сдружение „център 
динамика“ -  Русе, която притежава необходимия професионален и организационен 
опит в сферата на социалните дейности.

Доц. д-р Сашо Нунев предложи за член на Управителния съвет Християн Топалов 
-  председател на СНЦ „Младежки глас“. Ръководената от него организация дари сайт 
на специалността и е активен партньор на специалностите от професионално направле
ние „Социални дейности“. Той притежава необходимия организационен опит и е спе
циалист в областта на връзките с обществеността.

Гл. ас. д-р Силвия Крушкова предложи за член на Управителния съвет Диляна 
Пеева -  студентка от първи курс на специалност „Социални дейности“, ОКС „бакала
вър“. Тя е отличен и мотивиран студен и с тези си качества тя ще оправдае доверието 
на членовете на клуба.

Доц. д-р Сашо Нунев предложи гласуването за състав на Управителния съвет да 
се направи общо за всички направени предложения. Участниците единодушно приеха 
предложението. Доц. д-р Сашо Нунев подложи на общо гласуване направените номи
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нации за състав на Управителния съвет. Резултат от гласуването: „за“ - 38 гла
са,“против“- 0, „въздържали се“ -  0.

Доц. д-р Сашо Нунев помоли участниците в Учредителното събрание да гласуват 
направената от г-н Пламен Петков номинация за председател на Управителния съвет. 
Водещият учредителното събрание подложи на гласуване предложението. Резултат от 
гласуването: „за“ -  38,“ против“ -  0,“ въздържали се“ -  0.

Предложения за членове на Контролния съвет на Клуб на социалния работ
ник

Доц. д-р Сашо Нунев помоли участниците в учредителното събрание да направят 
своите предложения за членове на Контролния съвет. Той предложи за член на Конт
ролния съвет ас. Георги Стефанов.

Гл. ас. д-р Силвия Крушкова номинира за член на Контролния съвет Пламен Пет
ков -  Предлагам г-н Пламен Петков -  (социален работник и управител на Център за 
настаняване от семеен тип в Център за психично здраве -  Русе).

Асистент Георги Стефанов предложи за членове на Контролния съвет две студен
тки от специалност „Социални дейности“, ОКС „бакалавър“, редовна форма на обуче
ние -  Гизям Чолакова и Джавидан Ибрям.

Мариела Личева (Директор на Дирекция „Здравни и социални дейности -  Община 
Русе“) помоли студентките да се представят кратко, за да могат участниците в учреди
телното събрание да се запознаят с тях.

Джавидан Ибрям отбеляза, че освен студентка, е и доброволец в „Български Чер
вен кръст“ и е избрала тази специалност, защото желае да помага на нуждаещи се хора.

Гизям Чолакова изтъкна, че обича да помагам на хората в нужда, все още не се е 
включвала в доброволческа работа, но се надява, че ще има такава възможност.

Доц. д-р Сашо Нунев подложи на гласуване предложението за Гизям Чолакова 
да бъде член на Контролния съвет. Резултат от гласуването: „за“ -  30, „против“ -  10, 
„въздържали се“ -  0.

Доц. д-р Сашо Нунев подложи на гласуване номинацията на Джавидан Ибрям 
да бъде член на Контролния съвет. Резултат от гласуването: „за“ -  10, „против“ -  28, 
„въздържали се“ -  0.

Доц. д-р Сашо Нунев предложи гласуването за състав на Контролния съвет да 
се направи общо за всички номинации за членове на Контролния съвет. Присъстващите 
единодушно приеха предложението. Доц. д-р Сашо Нунев подложи на общо гласуване 
направените номинации за състав на Контролния съвет Резултат от гласуването: „за“ -  
38,“ против“ -  0, „въздържали се“ -  0.

4. Трета точка от дневния ред на Учредителното събрание
По трета точка от дневния ред доц. д-р Сашо Нунев направи запитване към 

участниците в Учредителното събрание с какви теми предлагат да започне дейността си 
Клуба на социалния работник.

Елена Славова (председател на Фондация „Европейски център за медиация и ар
битраж“) предложи да се изготви план за работа на клуба. Тя покани членовете на клу
ба да се включат на 24 април 2014 година в дискусия за запознаване с правата на чове
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ка. Дискусията се провежда по инициатива на младежите от Клуб „Юрист“ и е във 
връзка с Международния ден на младежката солидарност.

Мариела Личева (директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ - Об
щина Русе) предложи да се проведе среща в Община Русе, на която да присъства кме
тът г-н Пламен Стоилов и членовете на клуба да се запознаят със социалните услуги в 
Общината.

Сибил Бойчев (зам. председател на СНЦ „Младежки глас“ -  клон Русе) предло
жи да се разработи електронен каталог на социалните услуги в Община Русе. Той при
зова студентите да бъдат по-смели и уверени и да не се страхуват от трудностите и 
евентуални грешки, да вярват в мечтите си и да бъдат смели.

5. Край на Учредителното събрание
Доц. д-р Сашо Нунев помоли участниците в Учредителното събрание да му 

позволят да завърши с една мисъл на Лоурънс Шулман (преподавател и изследовател в 
областта на социалната работа), че няма човек и социален работник без пропуски, важ- 
но е колко бързо ги улавя той и ги коригира.

Доц. д-р Сашо Нунев благодари на всички участници в Учредителното събрание 
за присъствието и активното участие, честити им предстоящите Великденски празници 
и пожела успешна работа на Клуба на социалния раб

студент от МП „Клинична 
социална работа“)
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