
Протокол: 19.06.2019 

Присъстващи: Иван, Камен, Христо, Мартин, Ники Панев 

Протоколчик: Христо Клечоров 

 

1. Регистрация като Hochschulgruppe при AstA 

 Получено е писмено потвърждение на регистрацията. 

 

2. Нов управителен съвет и регистрация 

 Ицо ще говори с Петя за протокола 

 Ники Панев ще пробва да смени часа за банката. 

 Формулярът за новия и стария Vorstand е готов. 

 Ники ще провери каква информация можем да получим онлайн относно 

Хората, които се водят официално в управителния съвет 

 

3. Да се изгубиш нарочно 

 КИТ са удобрили антрага 

 Ще има двама представители на Заедно в час. Ще кажат няколко думи 
преди прожекцията. 

 Прожекцията е от 21:00 (ще се наложи по-рано да помагат хора за 

постройката на платното) 

 Чакаме удобрение от АКК. Ще обсъждат на следващото си събрание. 

На 20.06 Марти ще провери в АКК какво са решили. 

 

4. Концерт на група ЕКС 

 1ви декември  

 Иви се занимава с организацията 

 

5. О-Фаза 

 4 – 6 октомври 

 4 – презентация, обиколка на кампуса и менза 



 На следващата среща ще се обсъди 5ти и програмата като цяло 

 6 – грил 

 

5. Race AVKM 7 

 19ти или 26ти октомври  

 

6. Да се изгубиш нарочно 
 

 Планираме да направим прожекцията на 21.07, на трибуните зад АКК. С тази 
прожекция съдействаме на Заедно в час, които ще имат представител на 
място. 

 Ники е изпратил антраг към КИТ 
 АКК ще одобрят събитието на тяхно събрание, в случай че дотогава не сме 

получили отговор от КИТ 
 В момента в който получим одобрение, ще бъде пуснат и онлайн евент 
 Ще вметнем няколко думи за членство към дружеството. 

 
7. Кариерен форум 

 

 Мартин е говорил с организаторите на кариерния форум. Планираната дата е 
9.11.2019. Чакаме да преговорят с TESY. 

 Нашият ангажимент е да резервираме зала в кампуса. Искат от нас и да 
изпратим мейл до българските студенти. 

 Искат да наемат и кетъринг, Ники не е намерил еднозначен отговор дали е 
възможно. 

 Събитието няма да продължи повече от 2 часа 
 

 

8. Сайт 

 Наско е говорил по темата с Пеньо, който ще се опита да стигне до дъното 

на проблема с .de-домейна 

 Ще сменим хостинга след като разберем какво става с домейна 

 Ники е резервирал .org домейн 

 С бъдещите смени на управителния съвет ще променяме и отговорника за 
сайта (Vertragspartner), с цел да се избегнат подобни проблеми в бъдеще 

 Ицо ще поеме администрацията на сайта 

 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 


