
които подкрепят негови-
те начинания и влагат от 
себе си в тях.  

Клуб „Публична адми-

нистрация“ е младо по-
пълнение в палитрата от 
клубове на Софийски 
университет „Св. Кли-

мент Охридски“. А в него 
членуват студенти от спе-
циалност „Публична ад-
министрация“. През три-
те години, в които клубът 
функционира, членовете 
успяват да отличат себе 
си като активни студенти, 
ангажирани както с лич-
ностното си развитие, 
така и с подобряване на 
учебната среда. Благода-
рение на своите мероп-
риятия, клубът се е пре-

върнал в мост между раз-
личните курсове от специ-
алността, както и мост меж-
ду дейни студенти и дейни 
преподаватели. Клуб 
„Публична администрация“ 
изразява своите специални 
благодарности към всички 
тези преподаватели,  

КПА? 

 

Прогресът на клуба е ви-
ден по стените на каби-
нета му— 

от чисто бели, те се пре-
върнаха в хронология на 
дейностите. Сега тези 
стени са облепени с пла-
кати и снимки от измина-
ли събития, като все още 
има кътчета, които очак-
ват промяната.  

Това всъщност е и клу-
бът—една промяна. Про-
мяна в средата на Фило-
софски факултет; промя-
на в самите студенти. 
Благодарение на КПА, 
студенти от различни 
курсове се обединиха 
около мотото на клуба—
“С дух на общност“. Този 
дух тласка младите хора 
активно да планират съ-
битията на клуба—за да 
споделят този дух с всич-
ки! 
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С дух на общност! 

Брой: 1/X-XII 



На 01.10.2019 г. Клуб 
„Публична администра-
ция“ откри учебната 2019
-2020 г. с welcome drink. 

Основната цел беше при-
ветстването на първокур-
сниците в катедра 
„Публична администра-

ция“. Събитието предс-
тавляваше добра въз-
можност за първокурсни-
ците да опознаят колеги-
те си, но също така сту-
денти от други курсове 
да се запознаят помежду 
си. 

Клубът взе учас-
тие в изложени-
ето за клубове 
„Разни клубове, 
разни интере-
си“. То се прове-
де в Ректората 
под патронажа 
на Студентски 
съвет. 

На 16.11.2019 г. клубът навър-
ши 3 години от създаването 
си. Събитието беше отбеляза-
но на 18.11.2019 г. в блок 4 на 
кампус “Изток“. С нас този 
специален ден споделиха 
преподаватели, алумни, както 
и колеги от други специалнос-
ти и клубове. Мотото на съби-
тието беше „Три години „С 

дух на общност“. 

Welcome drink 

 Клубът подкрепи Сту-
дентски клуб на поли-
толога, призовавайки 
студентите да упраж-
нят своето право на 
глас и да вземат актив-
но участие в избира-
телния процес. 

На 16.10.2020 г. клу-
бът представи  своята 
дейност пред студен-
ти от първи курс 
„Публична админист-

рация“. На представя-
нето беше даден от-
говор с какво се зани-
мава клубът, основ-
ните му идеи и бъде-
щи планове. 
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Гласуване Представяне на клуба 

Дискусия с Нася 

Кралевска 

На 10.10.2019 г. клубът, 
както и други студенти от 
специалност „Публична 
администрация“ взеха 
участие в дискусия с пи-
сателката Нася Кралевс-
ка. Основен фокус на 
дискусията бяха мотиви-
те от новата й книгата 
„Без име“. Въпросите 
бяха свързани със социа-
листическия период в 
България.  

 

Изложение на клубове 
„С дух на общност“ 



Клубът, както и студен-
ти от специалност 
„Публична администра-
ция“, се срещнаха със 
сценариста Иван Спа-
сов—алумни на СУ. В 
срещата, продължила 
малко над 2 часа, сту-
дентите и Иван Спасов  
засегнаха темите за ка-
риерно развитие, ли-
дерство и ключовата 
съставка на всеки про-
ект—любов!  

 Клуб „Публична адми-
нистрация“ подкрепи 
своите колеги от Студент-
ски съвет, участвайки в 
тяхната инициатива 
„Минута за Коледа“. Чле-
новете на клуба се вклю-
чиха в писането на пис-
ма, чиято роля беше да 
стоплят нечие сърце.  

Членовете на КПА отбелязаха заедно студентския 
празник—8-ми декември, защото спомените от 
студентските години остават за цял живот. 

На 12.12.2019 г. се про-
веде коледният коктейл 
на Философския факул-
тет. Събитието се прове-
де в Ректората и беше 
посетено от представи-
тели на клуба.  Гостите 
на събитието прекараха 
вечерта в дискусии, иг-
ри и забавления.  

     

 

 

На11.12.2019 г. клубът посети Президентст-
вото на РБ. Членовете се запознаха с дей-
ността на институцията и с Началника на ка-
бинета, а също така научиха за стажантските 
програми и как могат да кандидатстват. Сре-
щата се състоя благодарение на       г-жа Ма-
рия Юрукова, ръководител на звено 
„Стратегии, анализи и прогнози“. Това беше 
първото от заложените в годишния план 
ежемесечни посещения в държавна институ-
ция. 

 

На 09.12.2019 г. клубът осъществи ини-
циативата „Да украсим Философски 
факултет заедно“, като по този начин 
коледният дух завладя ФФ. 
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С щипка любов! „Минута за Коледа“ 

Украсяване на факултета 

Първо посещение 

Студентски празник 

Коледен коктейл  



Контакти: 
Facebook - Клуб „Публична администрация“ 

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски 

факултет, Кампус „Изток“, бл. 4, кабинет 118 
E-mail: clubpubadmin@gmail.com 

 

 

Клуб 

„Публична администрация“ 

Ако сте нетърпеливи и искате да следите нашата дей-
ност в реално време—последвайте страницата ни във 
Facebook—Клуб „Публична администрация“, където 
споделяме бъдещи и настоящи събития. Отворени сме 
за съобщения и на нашата електронна поща. 

Не пропускайте бъдещите ни дейности и инициативи... 

С дух на общност! 


