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I. Увод 

Настоящият отчет обхваща дейността на Управителния съвет на САИМО и на 

организацията за периода май 2011 г. – май 2012 г. и е изготвен в съответствие с чл. 14 

ал. 7 от Устава на САИМО. Той цели повишаване информираността на членовете на 

организацията, гарантиране на прозрачност в оперативната работа на Управителния 

съвет и улесняване мониторинговата дейност на Контролния съвет на Асоциацията. 

II. Събития 

1. Среща-дискусия с Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на КНР в България – 1-ви Юни 

2011 

САИМО, Информационен Младежки Съюз и Еразмус Стюдент Нетуърк организираха 

среща-дискусия с Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на КНР в България, на тема: 

„Китайският път на икономическо и обществено развитие. Перспективи пред 

партньорството между България и Китай”. Срещата уважиха още секретарите на 

Китайското посолство у нас, българският посланик в Пекин Н.Пр.Георги Пейчинов и 

видният арабист и дипломат  д-р Киряк Цонев. 

Н.Пр. Гуо Йеджоу сподели, че вижда света в ръцете на младите хора. Той дискутира и 

върху историческите промени след създаването на Китайската народна република през 

1949 г. Посланикът сподели и убеждението си, че китайската икономика не бива да 

спира своето интензивно развитието, въпреки постигнатото до момента. Засегна и 

темата за отношението на Китайската Народна Република към останалите държави от 

азиатско-тихоокеанския регион. Дефинира като доминираща ролята на КНР в 

икономиката и  дипломацията. По мнение на китайския посланик, възможностите за 

партньорство между България и Китай са се увеличили многократно след приемането 

на страната ни в ЕС. 

2. Welcoming week за първокурсниците по Политически науки – 03 – 07 Октомври 

2011г. 

За втора поредна година се осъществи инициативата “Welcoming week”, съвместна 

инициатива на САИМО и Его Политико. На 03.10.2011 г. тя стартира като предостави 

възможност на първокурсниците да научат повече за дейностите на двете организации. 

Част от инициативата беше посрещането на новите ни колеги в първия им учебен ден в 

университета и представянето на двете организации пред двата потока от Първи курс. 
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Отчете се задоволителен интерес към нашата организация. Цялата инициатива беше 

съпътствана с редица проблеми и по независещи от нас обстоятелства пропаднаха 

редица срещи, както и посещение на Народното събрание на Република България, най-

вече заради преизборната обстановка в страната. Все пак се организира опознавателна 

среща за различните европейски програми и стажове в Информационния център на 

Европейския съюз. 

3. САИМО организира представяне на стажантските програми на Българска 

мрежа на Глобалния договор на ООН – 20 октомври 2011г.  

Поредната среща с бизнес насоченост, част от инициативата на САИМО „Младите и 

бизнесът” бе представянето на стажантските програми на Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН. Гости – презентатори бяха Марина Стефанова, 

Изпълнителен директор на БМГД и Стоян Турлаков, Човешки ресурси, „Овергаз 

Инк”.След като разказаха малко повече за същността, мисията и целите на БМГД, 

двамата изложиха условията за кандидатстване за стаж в Българската мрежа.  

Към събитието имаше голям интерес и зала Факултетна не събра всички желаещи да 

присъстват на срещата. 

4. Тиймбилдинг на Витоша – 12 ноември 2011г. 

Екипът на САИМО, допълнен вече и от своите нови членове, се събра в полите на 

Витоша, където наред с приятните разходки, забавните игри и чудесната атмосфера 

бивши, настоящи и новопостъпили членове на организацията, имаха възможност да се 

опознаят и да обменят своя опит на по чаша вино. Вечерта бе съпътствана от приятна 

музика, разговори, танци и много усмивки! Събитието спомогна за подобряване на 

работната обстановка в колектива на САИМО! 

5. Вътрешна дискусия: „Разширяването на ЕС – перспективи и 

предизвикателства” – 16 ноември 2011г. 

Днес, 16.11.2011 г. (сряда) САИМО проведе вътрешна дискусия на тема 

“Разширяването на ЕС – перспективи и предизвикателства”. Студенти – членове на 

асоциацията от I, II, III и IV курс акцентираха върху евентуалното бъдещо европейско 

разширяване със страните от Западните Балкани (по-конкретно Сърбия, Черна гора и 

Македония) и Турция. 

След двучасов дебат и множество изказани и защитени тези, в крайна сметка диалогът 

завърши с отворен финал. 

6. САИМО се присъедини към Националния младежки форум – 19 ноември 2011г.  

На редовнотно общо събрание на Националния младежки форум, проведено в Дряново, 

Асоциацията бе приета като асоцииран член. Националният младежки форум (НМФ) е 

най-голямото и широко младежко обединение в България, в което членуват 
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31младежки организации и федерации от различен тип – международни, национални, 

местни и политически младежки организации.  

Това бе поредното доказателство, че ние от екипът и, искаме да развиваме партньорски 

отношения и с други НПО-та в страната, независимо от тяхната сфера на дейност. 

Показахме, че сме съпричастни към случващото се в младежкия сектор и имаме какво 

да допринесем за неговото развитие. 

7. IV-та САИМО Alumni среща – 22 Ноември 2011г.  

Във вторник (22 ноември 2011 г.) в зала Научни съвети на УНСС бивши и настоящи 

членове на САИМО се срещнаха в неформална обстановка. С кратка презентация в 

началото, Председателят на САИМО Александър Иванов онагледи миналите 

инициативи, както и предстоящите проекти, посрещнати с възторг и похвала от нашите 

Алумни. Със снимки от старите ленти, атмосферата закипя от смях и вълнение. Гостите 

ни си спомниха за прекрасните години в УНСС, за трудните изпити, но и многото 

приятелства, които са създали. 

8. Представяне на книгата „Външната политика на ЕС” на д-р Катранджиев – 30 

Ноември 2011г.  

САИМО съвместно с БДД, организираха представяне на книгата на д-р Валентин 

Катранджиев “Външната политика на Европейския съюз” 

С няколко думи в началото проф. Динко Динков от катедра МО в УНСС приветства 

гостите и поздрави д-р Катранджиев за труда и упоритостта, необходими за 

написването на книга за многовекторната външна политика на съюза. Срещата беше 

модерирана от посланик Костов, председател на БДД. След като д-р Катранджиев 

представи на гостите своя труд, последва дискусия по темата “ЕС в контекста на 

регионалните и глобални предизвикателства”. Експерти от МВнР, дадоха положителна 

оценка на книгата, като отчетоха нейната актуалност и ясна структурираност. 

9. Викторини за студентите от първи и втори курс Политически науки 

В началото на декември САИМО организира превърналата се вече в традиция 

Викторина по дисциплината “История на политическите идеи”. И тази година в 

организацията на събитието се включиха нашите партньори от СНЦ "Его политико". На 

Викторината бъдещите международници, европеисти и политолози демонстрираха 

завидни познания в областта на политическата философия. Отборите, класирали се на 

първите три места, получиха специални грамоти.  

За трета поредна година САИМО организира и Викторина за втори курс по 

дисциплината "Европейска интеграция". Участниците успяха да обогатят познанията си 

за Европейския съюз и да се подготвят за изпита си, докато се забавляват. Отборите, 

класирали се на първите три места, получиха специални грамоти 
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10. Публична лекция на г-жа Кристина Крънчева на тема: „Бизнес етикет и 

протокол” – 13 декември 2011г. 

Г-жа Крънчева, запозна аудиторията с правилата за етично поведение в делова 

атмосфера. Засегна въпроса за начина, по който трябва да изглеждаме (прическа, 

облекло и др.) и да се държим пред хора. Спретнатия външен вид, увереността и езика 

на тялото (ръкостискане, визуален контакт, позиция на тялото и др.) изтъкна като 

водещи критерии за придобиване на добро първо впечатление у нашите събеседници. 

Освен за вербалното общуване, нашият гост даде на аудиторията насоки за това как 

правилно се води писмена кореспонденция – обръщение, смислено и езиково 

издържано съдържание на текста 

11. Среща с Йоана Цветанова – част от кампанията Students to Students – 14 

декември 2011г. 

Наш първи гост от кампанията Students to students на 14 декември беше Йоанна 

Цветанова, магистър в LSE, специалност Глобални медии и комуникации. В приятен 

разговор, тя разказа за стъпките, които са й помогнали за атрактивното CV. Показа на 

аудиторията два модела за написване на автобиография. Освен това разясни и някои 

тънкости относно това какво трябва да бъде поведението на всеки по време на интервю 

за работа и какво трябва да се включва в едно мотивационно писмо. 

12. Коледно парти на САИМО – 20 декември 2011г.  

С добро настроение и празнични усмивки САИМО събра колеги, партньори и приятели 

на организираното Коледно парти в УНСС. На фона на празнична музика, вкусна храна 

и чаша вино екипът на САИМО си пожела здраве, късмет, креативност и много повече 

успехи през следващата година. 

13. „Фестивал на фенерите” – 6 февруари 2012г.   

И тази година САИМО взе активно участие в организирането на тържеството по случай 

“Фестивала на фенерите”. Празничният концерт бе иницииран от Посолството на 

Китайската народна репулика в България, а в него взеха участие главно младежи от 

Асоциацията на китайските студенти в България и САИМО. 

Китайски и български младежи представиха в близо двучасова програма танци и песни, 

които предизвикаха бурни овации от изпълнилите залата гости на събитието. Сред 

официалните такива бяха Н. Пр. г-н Гуоу Йеджоу, посланик на КНР в България, г-жа 

Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, и др. 
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14. Вътрешно обучение на тема: „Себеутвърждаване и лидерско поведение” – 16 

февруари 2012г.  

Вътрешно обучение за членовете на САИМО проведе г-жа Вяра Лазарова – психолог, 

специалист по междуличностни и корпоративни отношения. Темата на обучението бе 

„Себеутвърждаване и лидерско поведение”.  

Присъстващите  членове на организацията научиха много за това по какъв начин трябва 

да се държи един лидер. Г-жа Лазарова разказа подробно за връзката между желанието 

да се постигат резултати и поддържането на добри взаимоотношения в групата. Никога 

едното не трябва да бъде за сметка на другото, отбеляза психологът. Наред с всички 

ценни съвети, г-жа Лазарова остави на членовете на САИМО важното послание, че 

„лидерството не е постижение, а начин на мислене, едно непрестанно усилие и 

усъвършенстване към все по-добро и по-добро.” 

15. Ден на чуждестранните студенти – 1-ви Март 2012г.  

На празничния 1-ви март в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе Ден на 

чуждестранните студенти. Събитието бе организирано от САИМО, съвместно със 

Студентския съвет при УНСС. На събитието присъстваха студенти от различни 

държави – Молдова, Украйна, Румъния, Гърция, Турция, Полша, Македония, Албания, 

Китай и др. Студенти от Румъния, Турция, Китай и България изнесоха презентации за 

това какво е да си студент в чужбина. Бяха отчетени няколко основни проблема за 

чуждестранните студенти в УНСС. Организаторите на събитието поеха ангажимент да 

се заемат с изготвянето на списък с предложения за разрешаване на различните 

проблеми, който да бъде представен пред ръководството на университета. 

На края на срещата чуждестранните студенти с висок успех от последния семестър, 

общо шестима студенти, бяха наградени с грамоти, а първите трима получиха 

специални плакети за спомен от събитието.  

16. Посещение на Народното събрание – 9 март 2012г.  

САИМО и СНЦ “Его Политико” организираха посещение на Народното събрание за 

студенти от първи и втори курс ‘’Политически науки’’ в УНСС. В зала Изток на НС 

международниците се срещнаха лично с г-н Иван Костов и заедно с него дискутираха 

по темата ‘’Опитите на ЕС за постигне на политически решения по дълговия проблем и 

кризата на еврото’’. След срещата студентите присъстваха и на парламентарен контрол 

и проследиха дебатите в пленарна зала. 

17. Семинар на тема: „Един човек, един вот, един победител” – 24 март 2012г.  

Гост-лектор бе Делян Капитанов, бивш председател на САИМО и понастоящем член на 

УС на БДД. В първата част той представи презентация на тема „Системи за гласуване – 

концептуални възможности или математически невъзможности”. Систематизирано и 
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ясно беше представена информация за „Точковата система на Борда”, системата за 

„относителното мнозинство”, „Система на Хеър” и „гласуване по двойки”.   

Вторият панел от семинара премина под формата на симулация. Студентите бяха 

разделени на три групи, като тяхната задача бе да номинират най-малко трима 

кандидати и да изберат един от тях. За целта участниците разработиха правила за 

провеждане на изборите, в частност правила за номиниране, правила за гласуване, 

правила (система) за определяне на победителя. След активна размяна на идеи, групите 

съгласуваха изработения правилник помежду си, последва дебат и се премина към 

осъществяването на изборите според  установените предварително правила. 

Семинарът завърши с дискусия относно проведеното събитие, положителни коментари 

от страна на участниците и  анализиране на поведението на присъстващите от гост-

лектора. 

18. Дискусия: „Разширяването на Европейския съюз – За и Против” – 30 март 

2012г. 

САИМО и евродепутатът г-жа Надежда Нейнски организираха  дискусия, в която 

участие взеха студенти от УНСС и други университети. Участниците бяха избрани след 

предварителен подбор чрез апликационни форми и най-добрите от тях бяха поканени за 

участие. В началото на събитието, освен г-жа Нейнски, приветствия към 

присъстващите отправиха проф. Антоанета Василева, декан на факултет 

„Международна икономика и политика”, както и проф. Динко Динков, председател на 

БЕКСА. 

Председателят на САИМО Александър Иванов откри дискусията в ролята си на 

модератор, а изказаните впоследствие различни позиции предизвикаха интересен дебат, 

в който участие успяха да вземат всички 25 дискутанти. Дискусията бе проследена с 

интерес от всички присъстващи в конферентната зала, така и от гостите, които едва се 

стърпяха да не се намесят до самия край, когато и те споделиха своите позиции по 

темата. 

Журито в състав г-жа Надежда Нейнски и проф. Динко Динков награди с грамоти 11-те 

най-добре представили се в дискусията студенти, които ще посетят Европейския 

парламент в Брюксел през септември, където ще имат възможността да се запознаят 

отблизо с работата на една от институциите на Съюза. 

 

19. Вътрешна дисксуия на тема: „Косово – поглед към бъдещето” – 5 април 2012г. 

Гост-лектор беше г-н Калоян Симеонов – бивш възпитаник на УНСС, специалист по 

Европеистика и Международни отношения, доктор по икономика. На срещата той 

представи своята нова книга, чието заглавие се превърна и в тема на дискусията. 

Присъстващите студенти бяха запознати с историята на Косово, с настоящата 

обстановка в страната и с възможните перспективи за нейното бъдещо развитие. 
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Актуалната тема и интересните факти, споделени от лектора, породиха множество 

въпроси от страна на студентите. Бяха засегнати различни аспекти от военното и 

мирното развитие на Косово, взаимоотношенията между различните етнически групи, 

влиянието на САЩ и Русия, както и перспективите за членство в ЕС. 

20. Представяне на стажантските програми на Овергаз Инк – 10 април 2012г.  

 Благодарение на САИМО за втора поредна година студенти от УНСС, Техническия 

университет, НБУ и СУ имаха възможност отблизо да се запознаят с възможностите за 

кариерно развитие в най-голямата газова компания в България. Стоян Турлаков, HR и 

отговорник стажантски програми във фирмата, представи накратко историята и 

дейността на Овергаз Инк. Интерактивната презентация продължи с насоки и съвети 

при търсенето на стаж (изобщо). Той даде препоръки на студентите внимателно, 

целенасочено и обмислено да подхождат към избора си. На база натрупан опит, г-н 

Турлаков сподели,  че при подбора на стажанти изключително високо се оценяват 

искреността, естественото поведение по време на интервю и не на последно място – 

мотивацията на кандидата 

21. Бюлетин на САИМО – 21 април 2012г.  

САИМО издаде електронен бюлетин с повече информация за дейностите до този 

момент и с това какви са ни бъдещите инициативи. След като го разпространихме в 

интернет пространството получихме редица поздравления за свършената рбаота и с 

това, което се занимаваме. 

22. Тиймбилдинг на Белоградчишките скали и пещера Магурата – 22 Април 

2012г. 

Екипът на САИМО прекара последния ден от Великденската ваканция в приятно 

пътуване до природната забележителност. Бе предвидено и разглеждане на пещера 

„Магурата”, намираща се недалеч от Белоградчишките скали. Хубавото време и 

доброто настроение превърнаха неделното пътуване в едно забавно и зареждащо 

преживяване, което ще остане приятен спомен за всички. 

23. Среща-дискусия на тема: „Как функционира едно посолство” – 24 април 2012г. 

На 24 април се проведе изключително интересна среща-дискусия на тема „Как 

функционира едно посолство”. Срещата бе организирана от БДД (Българско 

дипломатическо дружество), САИМО и СДК (Студентски дипломатически клуб) . 

Гост-лектори бяха председателят на БДД посланик Димитър Костов, Любомир 

Кючуков, бивш посланик на България във Великобритания и бивш зам.-министър на 

външните работи и Златин Тръпков, бивш посланик на България в Холандия.  

На срещата се разказа подробно за функциите на едно посолството и за реалните 

дейности на дипломатите зад граница. В края на срещата студентите имаха възможност 

да зададат въпроси към гост-лекторите. Подробно бе обсъден въпросът с отношението 
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на Холандия към българското приемане в Шенген, като г-н Тръпков сподели своята не 

особено оптимистична прогноза по въпроса. Бившите посланици Кючуков и Костов 

последователно разясниха подробности по друг зададен въпрос, свързан с това какво 

отчита едно представителство в края на своя мандат. 

24. Семинар на тема: „Образът на България – начин на (не)употреба” – 28 април 

2012г. 

На 28-ми април, събота, САИМО организира семинар за членовете на САИМО на тема 

“Образът на България – начин на (не)употреба”. Гост-лектор бе г-н Ясен Георгиев, 

който в момента е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. 

В рамките на почти два часа, Ясен представи интересна презентация, с която трайно 

задържа интереса на слушащите го членове на Организацията. Бе обърнато внимание 

на причините за често негативния образ на България в очите на чужденците. Ясен 

направи бърз преглед на историческите промени и важни събития, които са оказали 

влияние върху формирането на днешния образ на нашата страна зад граница. 

25. Уоркшоп на тема: „Най-добрият модел на управление на държавата” – 28 

април 2012г.  

Председателят Александър Иванов бе модератор на уъркшопа, в който присъстващите 

членове на САИМО бяха разделени на 3 групи. Сформиралите се отбори имаха 45 

минути да измислят най-подходящата форма и система на управление съответно за 

страна, в която има един преобладаващ етнос, за страна, в която съществуват два ясно 

откроени преобладаващи етноса, и за такава, в която има много и приблизително равни 

по численост етнически елементи. 

Въпреки че отборите бяха затруднени на моменти, те внимателно обмислиха 

зададените им ситуации и формулираха интересни форми на управление. Трите екипа 

последователно представиха идеите си за управление в трите отделни случая, като след 

всяко представяне се получиха кратки дискусии. 

След представянето на трите отбора последва гласуване, което определи най-добре 

представилия се отбор. Победителите бяха наградени с книги от Института за 

икономическа политика. 

26. Вътрешно обучение на тема: „Как да управляваме времето си” – 25 април 

2012г.  

На 25-ти април САИМО, съвместно с Асоциацията за подпомагане на академичната 

общност,  проведе вътрешно обучение на тема „Управление на времето”. Гост-лектор 

бе Лилия Еленкова, зам. председател на Национален младежки форум (НМФ). 

Г-жа  Еленкова даде полезни съвети на членовете на САИМО, изнасяйки интересна 

презентация. Студентите слушаха внимателно за това как най-добре могат да 
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организират времето си, да се справят с поставените им срокове в условията на все по-

забързаното си ежедневие. 

Присъстващите членове на САИМО активно се включиха в обучението, представяйки 

на г-жа Еленкова подробности около това как се работи в САИМО. В тази връзка гост-

лекторът посъветва своите по-млади колеги да не спират да трупат знания, които да 

развиват и да генерират от тях нови идеи. 

27. Посещение на Комисията по външна политика и отбрана – 9 май 2012г.  

Членове на САИМО проведоха среща-дискусия в една от залите на НС с председателя 

на Комисията по външна политика и отбрана Доброслав Димитров. Срещата се проведе 

на празничния 9-ти май и бе изключително полезна за всички членове, които успяха да 

се включат. 

Г-н Димитров започна, маркирайки основните функции на Комисията, нейната 

структура, а след това запозна присъстващите студенти с актуалните проблеми, по 

които работи КВПО. Краткото експозе на народния представител бе последвано от 

интересни въпроси, зададени от студентите. Дискутираните теми бяха свързани най-

вече с проблемите на България за членство в Шенген, позициите на страната ни по 

случващото се в Сирия. 

28. Среща-дискусия на тема: „Дипломатически етикет и протокол” – 10 май 2012г.  

САИМО организира среща-дискусия на тема „Дипломатически етикет и протокол” със 

съдействието на Българско дипломатическо дружество. Срещата се проведе на 10-ти 

май, а гост-лектор бе Анатолий Пазийски, бивш началник на отдел „Вътрешен 

протокол и церемониал” в Администрацията на президента Георги Първанов.  

Г-н Пазийски разказа на събралите се студенти за същността на протокола, 

определяйки като негово основно съдържание доброто общуване между хората. 

 Според експерта по протокол много неща в човешкия живот се променят през 

вековете, но добрите форми за общуване са нещо трайно, което не търпи промени. 

Протоколът, определян като сбор от правила, които прилагаме при дадени 

обстоятелства, е всъщност изграден върху уважение, добро общуване и постоянното 

трупане на познание, което се явява истинския смисъл на живота. 

29. Презентация на стажантските програми на СЖ „Експресбанк” – 11 май 2012г.  

Мениджъри от банката представиха пред студентите подробности около работата на 

Експресбанк. Темата на срещата бе „Силата на екипа е в различните гледни точки”, а 

присъстващите студенти с интерес проследиха презентацията на двамата гости. 

Акцентира се върху важността на индивидуалния подход на мениджърите спрямо 

служителите в банката. Един екип може да постигне успехи, когато ръководителят 

поддържа добри отношения с всеки един от служителите и се държи с тях като с равни. 
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30. Участие в инициативата „Да изчистим България” 12 май 2012г 

Група от САИМО се включи активно в мащабната кампания “Да изчистим България за 

един ден”, вземайки участие в инициативата на новосформирания „Еко клуб УНСС” за 

боядисване на оградата на УНСС. Други членове на организацията чистеха в центъра 

на София, както и в столичните квартали Левски и Младост. 

Групата от САИМО използва натрупания ентусиазъм и за почистване на офиса на 

Организацията. Традиционното пролетно освежаване на помещението създаде 

настроение за приятно прекарване на съботния следобед. 

31. Пролетен бал на САИМО – 18 май 2012г.  

За дванадесета поредна година САИМО стана организатор на трдиционния Пролетен 

бал на възпитаниците от специалност Международни отношения и Европеистика в 

УНСС. Събитието на академичната година, събра на едно място както студенти, така и 

преподаватели и представители на дипломатическите и бизнес среди в България. На 

събитието присъстваха и много от нашите партньори. Приветствия направиха Проф. 

Атанас Гочев, преподавател катедра МО, УНСС, г-жа Живка Сарачинова, Директор 

клон София, Експресбанк. Студентите с отличен успех бяха наградени традиционно с 

книга от САИМО, а 25-те най-добри от тях и със скромно възнаграждение от 

Експресбанк. Студентите от всички курсове много се забавляваха, отличниците сред 

тях получиха подарък книга. Настроението през цялата вечер се поддържаше от 

добрата храна, напитките и музиката. 

 

III. Международна и проектна дейност  

32. САИМО с участие в младежки форум за устойчиво развитие – Юли 2011г.  

Младежкият форум за устойчиво развитие бе основно събитие от младежката година 

ЕС-Китай. Той се проведе в началото на Юли в Сиан, древната столица на Китай. В 

него взеха участие младежки лидери от всички 27 държави-членки на Европейския 

съюз, както и младежи от страната домакин. Асоциацията бе представена от своя 

председател Александър Иванов. 

33. Група от САИМО взе участие в обмен в Естония – Август 2011г. 

Обменът под надслов „Активното гражданство в Европa” се състоя в Естония в периода 

между 02. и 09. Август 2011, част от програмата „Младежта в действие”. В него взеха 

участие студенти от пет държави: България, Естония, Италия, Турция и Чехия. 

Проектът позволи на младежите да се запознаят с възможностите за това как се става 

активен гражданин на модерното общество и как заедно да увеличат социалните си 

умения. Дебати на политически и социални теми разшириха кръгозора на участниците 

и ги мотивираха към по-голяма толерантност спрямо мнението на инакомислещите. 
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Професионалисти в сферата на изготвяне на проекти представиха пред студентите 

основните изисквания за успешно финансиране на проект.  

Нашата група бе както винаги на ниво и ръководеше един от уоркшоповете на тема ” 

Зелени идеи за всеки”. Също така представи по подобаващ начин страната ни чрез 

различни традиционни ястия, танци и мултимедийно представяне на красотите на 

България. 

34. САИМО с участие в международна конференция – септември 2011г.  

Международната конференция „Европейски ценности за бъдещето на Югоизточна 

Европа” се състоя в Крушево, Македония в началото на Септември, за девета поредна 

година. Тя бе организирана от местния Младежки съюз и подпомогната от Фондация 

Фридрих Еберт. Участие взеха над 50 младежки лидери от всички балкански страни, 

както и представители от Германия и Полша. 

Студентска асоциация за изследване на международните отношения бе представена от 

своя председател Александър Иванов, който взе активно участие в пленарните сесии на 

конференцията. Като гост-лектори бяха изявени личности от политическия и 

академичен живот на Македония, а също така и експерти от Германия и Естония. 

Темите бяха най-различни от състоянието на политическия диалог в Западните Балкани 

до дискусии относно стратегията на Европейския съюз за младежта.  

35.Група от САИМО взе участие в обмен в Румъния – Октомври 2011г.  

Обменът “ECO-volunteer citizenship” се проведе в Румъния в периода 24.10-31.10.2011г. 

по програмата “Младежта в действие”. В него взеха участие младежи от България, 

Италия, Хърватия, Турция и Румъния. 

Различни дебати и дискусии мотивираха участници да търсят начини за разрешаване на 

екологичните проблеми. Младежите се запознаха и с един сравнително нов  

неформален метод за дискусия, насочващ отново към съвместна работа , а имeнно 

“World café”. 

Нашата група се представи на високо ниво , участвайки активно във всички дейности. 

Също така представиха България посредством презентиране на различни традиционни, 

ястия, танци, облекла и мултимедийно представяне на красивите кътчета в България. 

36. Членове на САИМО в Скопие – 25-27 октомври 2011г.  

Васил Василев, Ива Копралева и Зорица Горгиева, членове на САИМО и студенти от 

факултет „Международна икономика и политика“, бяха в Скопие от 25 до 27 октомври 

по покана на проф. д-р Никола Тупанчевски – зам.-декан по международно 

сътрудничество на Правния факултет на Скопския университет. Те са участници в 

проект по НИД с научен ръководител доц. Мария Чавдарова имаха възможността за 

консултации по темата „Интереси и възможности за сътрудничество на държавите от 

Югоизточна Европа”. 
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37. Група от САИМО взе участие в обучение в Сърбия – февруари 2012г. 

САИМО взе активно участие по проект на „Младежта в действие”. Между 19-ти и 26-

ти февруари 2012 в Суботица, автономната област Войводина, Сърбия, по инициатива 

на Войводинския младежки форм /VIFO/ се проведе проектът Learn it and get a job! 

Младежите, взели участие в инициативата, са граждани изцяло на балкански държави – 

България, Босна и Херцеговина, Унгария, Сърбия и Македония. 

Основни елементи на този обмен на опит и култури бяха изключително 

конструктивната екипна работа по задачи, касаещи проблематиката на проекта, 

многото провокативни дискусии по актуални социални и политически теми, а също и 

интерактивните игри по изграждане и сплотяване на екипа. Наред с това градивни и 

полезни за участниците бяха провелите се дискусии с гости, участващи  в EVS- 

програми, симулации на интервю за работа с представители на местния бизнес, писане 

на CV, мотивационно писмо и правилното структуриране на информацията в тях. 

38. Група от САИМО взе участие в проект против дискриминацията в Турция – 

Март 2012г. 

Петима членове на САИМО участваха в проектa “Art and creativity against 

discrimination” по програма „Младежта в действие“ в Анкара, Турция. заедно с още 25 

младежи от Турция, Италия, Словакия, Румъния и Литва обсъждаха съвременните 

проблеми на дискриминацията. Чрез интерактивни и артистични похвати те изразиха 

своята позиция срещу всички форми на дискриминационно отношение спрямо 

различните. Сред реализираните дейности бяха представянето театър на сенките с 

тематични сюжети, гледането на филми по темата, правене на снимки с различни 

технологии и работа по групи. 

39. САИМО в Италия по проект „Устойчива младеж”  - Март 2012г.  

В рамките на 3 дни (12 – 15 март)  италианци, българи, румънци и испанци обмениха 

полезен опит по отношение на устойчивото развитие. Проектът реализиран по 1.3 от 

програма “Младежта в действие” даде възможност на участниците да научат за 

политиките на италианските общини в тази посока. 

Политиката на социална отговорност и устойчиво развитие все повече добива 

популярност в Европа. “Зелените” практики и алтернативните източници на енергия са 

актуални теми в Италия. Като страна – член на ЕС, тя активно участва в 

конструирането и внедряването на нови системи за екологичен живот. 
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40. САИМО взе участие в проект „We are in” – февруари-май 2012г. 

Дейностите в Литва бяха от 30-ти Април до 4-ти май, група от САИМО участва в 

проект “We are in”, който се проведе във Вилнюс- Литва. Проектът за демократично 

гражданство е реализиран по 1.3 от програмата „Mладежта в действиe”  и цели 

осигуряване на подкрепа за участието на младите хора в демократичния живот както в 

рамките на тяхна регионална и национална общност, така и на международно равнище. 

По време на проекта младежи от България и Литва получиха възможност да участват в 

разнообразни дейности, свързани с обмяна на ценен опит и усъвършенстване на 

уменията  за дебатиране, работа в екип и изнасяне на публична реч. 

Проекта включваше няколко части, включващи и събития, които САИМО д 

аорганизира в България. Част от проекта бяха семинарите „Един вот, един глас, един 

победител”, „Образът на България – начин на (не)употреба” и уоркшоп „Най-добрият 

модел на управление”. 

IV. Партньорства 

През академичната 2010-2011 г. САИМО работи усилено върху затвърждаване на вече 

съществуващите партньорски връзки с Българско дипломатическо дружество (БДД), 

СНЦ “Его политико”, Студентски съвет при УНСС, УНСС, МЦРК при УНСС, 

Асоциация за подпомагане на академичната общност, Дружество за ООН в България, 

Атлантически клуб в България, IYAC, ИМС, СКП, СДК, СОР “Атлантик”. След 

приемането ни за асоцииран член на Националния младежки форум вече партньорската 

ни мрежа се увеличи още повече и вече имаме изградени партньорски отношения с 

повечето от съставляващите НМФ организации. Всичките тези контакти са с голям 

потенциал за развитие. 

Освен в България, САИМО разви и редица партньорски връзки с чуждестранни 

организации. В най-тесни такива са с Института по приложна политика във Вилнюс 

Литва, с които заедно реализираме проект по програма „Младежта в действие”. Също 

така имаме добри отношения и с партньори от градовете Букурещ и Яши в Румъния; 

Крушево, Македония; Суботица, Сърбия; Тарту, Естония; Анкара, Турция; Краков, 

Полша; Витербо, Италия и др.  

V. Административни въпроси и материално-техническа база 

За отчетния период Управителният съвет на САИМО констатира напредък в усилията 

за постигането на една по-благоприятна среда за реализация дейността на Асоциацията. 

Офисът на САИМО продължава да бъде едно приветливо място за работни срещи и 

съхранение на документацията и материалната база на САИМО, като бяха внесени леки 

подобрения, изразяващи се в поставянето  на коркови табла по стената. Също така от 

есента на 2011г. Асоциацията разполага с рекламни брошури както на български, така и 

на английски, а от Май 2012г. и с банер стойка. 
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VI. Годината в цифри 

Събития – 40 

Заявления за членство - 38 

Нови членове – 33  

Заявления за напускане – 1 

 

VII. Анализ 

През отчетения период САИМО се затвърди като активна организация с много 

натоварен календар от множество събития. Бяха направени редица големи публични 

събития, както и много други, които бяха затворени само за членове на организацията. 

Тенденцията на организиране на събития беше такава, че да се правят повече такива 

само за членове на организацията, за да може другите отвън да виждат всмисъл да се 

присъединят към нас. През тази година имахме 38 заявления за членство, което е почти 

два пъти повече от миналата година и ясно говори за по-голямата привлекателност на 

организацията. Голямо развитие претърпя и международната ни дейност и 

благодарение на добрите отношения с нашите чуждестранни партньори, вече членове 

на организацията редовно имат възможност да посещават редица други държави и да 

обменят опит и знания. Чрез членството в Националния младежки форум се откриват 

много възможности, които следват да бъдат използвани занапред. Асоциацията 

затвърди своето име и на университетско ниво и продължава да подържа добри 

отношения със сттруктурите в университета.  

През отчетения период се наблюдаваха и редица слаби страни в работата на 

организацията. На първо място може да се открои недостатъчната заинтересованост и 

неангажираност сред някои от членовете, липса на желание за работа, а при други 

липса на достатъчни компетенции. Още по-негативно е че някои от членовете 

проявяваха ясно изразена тенденция към незаинтересованост към събитията 

организирани от САИМО, а в същото време те самите не даваха други различни идеи, 

които да бъдат реализирани Незадоволителни са и резултатите относно интеграцията 

на новите членове. По-голямата част вече навлезнаха активно в работата на 

организацията, но остана и една част, която по едни или други причина не са толкова 

активни. 

Голям минус беше и неподходящо съставения Управителен съвет, в който касиерът и 

един от членовете, абдикираха от своите длъжности и така реално УС функционираше 

в състав от 5 души. Отделно  и в тези 5 души имаше членове, които не бяха достатъчно 

активни и не проявяваха нужната инициативност и желание за работа. Слаба страна е и 

неравномерното разпределние на дейностите. Както имаше седмици с по 3 или 4 

събития, така имаше и по две седмици без нищо организирано от САИМО.  
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Затвърди се лошата практика да не се работи успешно в екип. Повечето от дейностите 

бяха организирани благодарение на работата на определни единици, а не на екипна 

работа, въпреки положените усилия за съставяне на различни екипи. Идеите идваха от 

определни и най-често едни и същи хора, докато другите бяха в постоянно пасивно 

положение откъм нови предложения. Предстои да се работи в тази насока и да се 

положат максимално усилия към по-успешното включване на всички членове активно  

в дейностите на организацията. 

 

Изготвил отчета: 

Александър Иванов - Председател 


