
 Клубът стартира новата година с намерението тя да бъде изпълнена с 

още повече инициативи. В тази връзка беше разширен кръга от клубни 

дейности, с които нашето студентско сдружение се занимава. Освен 

месечното посещение в институция, членовете взеха участие в общест-

вени мероприятия, културни дейности и облагородяване на средата. 

Всички те доведоха до сближаване на колектива и много приятни емо-

ции, които от своя страна „подшушнаха“ нови идеи на клуб. 

Как протекоха изминалите месеци? 

 

Дейността на КПА е насочена към вас—студентите от Философски факул-

тет. С удоволствие влагаме време, енергия и усилия в това да направим 

Философски факултет едно по-приятно място. За да може максимално да 

се доближим до вас и да оправдаем очакванията ви към клуба, е важно да 

се свържете с нас. Ако имате интересна идея, която клубът може да  реали-

зира—пишете ни! Ако имате забележки към академичната среда, които са 

от компетенциите на клуба—пишете ни! Ако сте били на наше събитие—

споделете мнението си с нас!  Указания как да се свържете с нас можете да 

намерите на гърба на бюлетина.  
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В първия учебен ден на 2020 година клубът 

зарадва преподаватели и студенти от Фило-

софски факултет с брандирани календарчета. 

Едно от многото пожелания, които членовете 

имат към своите преподаватели и състуденти 

са 366 дни, изпълнени с усмивки :)  

Съвместно със Студентки клуб 

„Спаичь“, КПА почете паметта на 

Апостола на свободата, като поднесе 

на  цветя на паметника му.  

Във връзка с ежемесечните посе-

щения на държавни институции, 

КПА посети МОН. В ролята си 

на активни студенти, членовете 

се срещнаха с Калин Костов, съ-

ветник в Министерство на обра-

зованието и науката, и Стефка 

Широканска, алумни на специал-

ността и главен експерт в Дирек-

ция „Висше образование“. Двете 

страни обсъдиха някои от проб-

лемите на висшето образование. 

Новогодишен подарък 

КПА се стреми да предлага разнообразие от дей-

ности, в това число посещение на културни ме-

роприятия. Членовете на клуба посетиха предс-

тавлението „Тоска“ в Софийска опера и балет.  

 Бюлетин на Клуб „Публична администрация“ 

„Анна Каренина“ 

 

Но студентите не се задоволиха само с 

опера. Понесени от магията на сцената, 

клубът посети и постановката „Анна 

Каренина“, състояла се на 05.02 в Театър София. 

„Тоска“ 

Среща с кмета на „Триадица“ 

В духа на обвързването на теория с практика, 

на 23.01 студентите-членове на клуба се 

срещнаха с кмета на столичния район 

„Триадица“ - Димитър Божилов. Предмети на 

дискусията бяха отговорностите, предизвика-

телствата и трудностите, пред които той е из-

правен, както и историята на сградата и мно-

жеството орли в нея.  

Поднасяне на цветя Посещение в МОН 
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Благодарение на съвместните усилия 

на КПА и Бизнес клуба към Стопански 

факултет, във Философски факултет 

има нова кафе-машина. Възползвалите 

се от ароматно кафе наброиха десетки 

още в първия ден от пускането й в екс-

плоатация. Събраните средства ще бъ-

дат използвани за облагородяване на 

средата във Философски факултет—

инициатива, от която всички студенти 

са пряко заинтересовани. За да може 

облагородяването да стане факт, всеки 

трябва да бъде отговорен и да пуска 

своето левче в обозначеното за това 

място. 

Клубът винаги се стреми да подкрепя интересни и познавателни инициативи, каквато беше про-

жекцията на филма „100-годишна граница“, дело на „Околобългарското“. Дискусията след края 

на филма отговори на много въпроси, но и още повече породи. Прекрасна предпоставка за нова 

среща. 

  

За втора поредна година, Клуб 

„Публична администрация“ раздаде 

мартеници на преподаватели и сту-

денти. Членовете се надяват с този 

малък жест да са допринесли за едно 

от пожеланията си, а именно ден, 

изпълнен с усмивки. :) 

 Дата: 13.04.2020 г. 

  

„Едно левче е кафето, но безценна е усмивката върху лицето“ 

Раздаване на мартенички 

Прожекция на „100-годишна граница“ 
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Можете да се свържете с нас: 

Facebook - Клуб „Публична администрация“ 

СУ „Св. Климент Охридски“, Философски 

факултет, Кампус „Изток“, бл. 4, кабинет 118 

E-mail: clubpubadmin@gmail.com 

Създалата се ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 попречи на изпълне-

нието на голяма част от планираните клубни дейности. Разбира се, в тези трудни 

времена най-важни са животът и здравето на хората. Затова без да претендира за 

изчерпателност и  експертно мнение, КПА предоставя няколко полезни съвета: 

 

1. Спазвайте добра лична хигиена  - използвайте сапун, когато миете ръцете си 

или дезинфектант на алкохолна основа.  

2. Спазвайте добра информационна хигиена—информирайте се от официални из-

точници—МЗ, РЗИ, СЗО. Дори и с наложени строги санкции, все пак се появяват 

хора, които разпространяват фалшива информация, затова внимателно прове-

рявайте източниците и изложените факти. 

3. Ограничете социалните си контакти—има достатъчно начини да останете 

свързани със света. 

4. Избягвайте ръкостисканията—това е лесен начин да се предаде вирусът. Дру-

ги критични зони са очите, носа и устата.  

5. Почистете работното си място—бюро, лаптоп/ компютър и клавиатура, 

включително телефона си и дръжките (на врати или чекмеджета), които изпол-

звате най-често. 

6. Помогнете (ако можете) - редица организации се нуждаят от доброволци! 

7. Заменете паниката с книга или филм. 

В изпълнение на точка 7 от гореизброените, на Facebook страницата на клуба мо-

жете да откриете предложения за книги и филми, с които времето минава неусетно. 

Всяко предложение е избрано от наши членове, включително от тях е написано и 

ревюто.  

Клуб „Публична администрация“ 
Ако сте нетърпеливи и искате да следите 
нашата дейност в реално време—
последвайте страницата ни във Face-
book—Клуб „Публична администра-
ция“ където споделяме бъдещи и насто-
ящи събития. Отворени сме за съобще-
ния и на нашата електронна поща. 

С дух на общност 
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