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АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ 

ПРИ УНСС” ЗА 2017 ГОДИНА 

 

  

СЪБИТИЯ и ИНИЦИАТИВИ 

1. Награждаване отличник 

 През месец март 2017 г. се проведе Дипломирането на Випуск 2016 г. Традиционно 

Алумни клубът връчи почетен плакет и дизайнерска писалка на отличилия се дипломант с 

най-висок успех във завършващия випуска. Във връзка с награждаването дипломанта 

отправи приветствие към присъстващите, Юридическия факултет и Алумни сдружението.    

 

2. Кандидат-студентска кампания 2016-2017 

 През пролетта на учебната 2016-2017 година се проведе за първи път кампания за 

популяризиране на Юридическия факултет на УНСС пред кандидат-студенти от страната. 

Съшата бе замислена и реализирана с цел запознаване на кандидатстващите за 

специалнопст ,,Право“ с преимуществата на специалността и добрите практики и 

възможности, които дава нашият университет. В това пилотно провеждане на 

инициативата взеха участие 13 настоящи и бивши възпитаници на ЮФ на УНСС, които 

представиха презентацията и факултета в гимназиите, в които са се обучавали. Посетените 

градове по време на кампанията бяхаа 7 на брой, а общия брой на посетените училища 9. 

Инициативата завърпи в рамките на Университета за национално и световно стопанство, 

като на 22 април 2017 г. се проведе ,,Ден на отворените врати“ в Юридическия факултет 

на УНСС. Всяко едно от представянията протече при голям интерес от участващите 

ученици, като бяха зададени многобройни въпроси относно начина на кандидатстване, 

обучението и реализацията на юристите. 

 

3. Юридически уикенд - пролет 

Отново през пролетта на 2017 г. се провете превърналата се в традиционна за 

сдружението инициатива ,,Юридически уикенд“. Това нейно издание бе юбилейно 

десето като се проведе в рамктие на три дни в периода от 29 април до 1 май 

включително. Дестинацията на инициативата бе местността ,,Паниците“, а хотелите в 

който се настаних присъстващите бяха ,,Мечкарев“ и ,,Калоферски воеводи“. В 

инициативата участие взеха 44 души, от които 25 членове на сдружението и 19 гости. 

Екипът организиращ Юридическия уикенд бе подготвил програма за посещение на 

историчски музеи и природни забележителности в района, което допълнително спомогна 

за сплотяването на групата и спомогна за доброто реализиране на идеята.  
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4. Подпомагане на участници в състезания по право 

През изминалата година Алумни сдружението имажеше възможност да помогне и 

на един от докторантите в УНСС. През първата половина на годината пред Управителния 

съвет на сдружението постъпи молба от Виктория Димитрова, в което г-жа Димитрова се 

обърна към нас за финансова подкрепа за участието и като съдия в  международното 

състезание по право Philip C. Jessup International moot court competition, във връзка с която  

бе съедействано за реализирането на тази възможност  за докторанта.  

 

 

5. Наръчник на Правокурсника 

На откриването на академичната 2017/2018 г. на студентите от първи курс 

специалност „Право” бе раздаден „Справочник на ПРАВОкурсника”. Инициативата се 

реализира за пета поредна година и представлява създаване и издаване на справочник, 

който да послужи на първокурсниците по-лесно и по-бързо да се ориентират в новата за 

тях среда. Справочникът включва информация за УНСС, карта на университета с легенда 

за залите, информация за университетската библиотека и алтернативите й, кариерното 

развитие и администрацията в УНСС. Информация за факултета и всички допълнителни 

възможности, който той предоставя на обучаващите си за извънкласни занимания. 

Справочника включва и информация за клуба, за събитията, които клубът провежда, както 

и за членството в него. В представянето взеха участие седем настоящи студенти членове 

на Алумни сдружението. Така проведената инициатива за поредна година изпълни целта 

си, а именно запозна младежите с основни места в университета и факултета, запозна ги 

със сдружението неговите цели и събития, както и породи голямо желание у тях и за 

включването им в някои от тях.  

 

 6. Ориентация на ,,Правокурсника“ 

Освен справочника по инициатива на асоциираните членове, активно участващи в 

дейността на клуба, бе организирана ориентировъчна обиколка за първокурсниците. В 

организаторския екип се включиха 7 студенти от 2-ри до 5-ти курс, асоциирани членове на 

клуба, а от първокурсниците интерес проявиха над 90 души. Обиколката беше с 

продължителност от 60 минути, като по време на нейното провеждане първокурсниците се 

запознаха с най-важните места в Университета за национално и световно стопанство и 

Юридическия факултет. 

 

7. Юридически уикенд – есен 

В периодът от 20-ти до 22-ри октомври 2017 г. се проведе есенното издание на 

инициатива „Юридически уикенд”, като дестинацията бе местността ,,Цигов чарк“. 

Присъствие заявиха както членове на сдружението, така и други гости студенти от 

Юридическия факултет както и завършили вече колеги. Общият брой на присъстващите 

бе 42 души, като хотела в който отседнаха присъстващите бе хотел ,,Вивиан“. Екипът 

организиращ инициативата бе организирал посещението на на различни 

забележителности в областта, като същевременно с това страхотната природа в 
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местността и удобствата предлагани в хотела спомогнаха за доброто настроение на 

присъстващите, както и тяхното сплотяване и опознаване, каквато е и една от основните 

цели на инициативата.  

 

8. Анкета за реализацията на възпитаниците на ЮФ на УНСС 

Алумни клуб проведе анкетно проучване през есента на 2017 г. сред настоящите и 

бившите възпитаници на ЮФ при УНСС. Анкетата се състоя от 20 /двадесет/ въпроса от 

затворен и отворен тип. За реализиране на идеята се използва платформата на Google, като 

в нея за период от 12 дни бе отворено попълването ѝ. Анкетата бе заложена като анонимна 

и в нея се включиха 405 души.  

Позициите на анкетираните дават възможност да се отчетат различните гледни 

точки и въз основа на анализа на получените данни да се обобщи информация, която да 

послужи като изходна база за подобряване обучението във Факултета. С най-голяма 

численост сред попълнилите анкетата е желанието за въвеждане обучението на чужд 

език в специалност ,,Право“. Също така важно за обучаващите се във Факултета е 

възможността да се запознаят с водещи български и чужденстранни юристи развиващи 

се в различни сфери на правото и бизнеса.  

 

 

9. Бал 

За поредна година можем с гордост да заявим, че идеята на Алумни организацията 

се възприема от все повече възпитаници на факултета, като пример за това е успехът на 

може би най-популярното събитие на сдружението, а именно Ежегодния бал. 

За 6 поредна година събрахме на едно място колеги от различни поколения – 

завършили и учащи, приятели на клуба, работодатели, партньори и представители от 

ръководството на факултета и университета.  

Присъстваха над 250 бивши и настоящи възпитаници, а официалните гости бяха 

над 20. Мероприятието се проведе с любезното съдействие на СЮБ, на които Алумни 

клубът е колективен член, като Съюзът предостави големия салон в сградата си на ул. 

Пиротска за място на провеждане на събитието. 

В програмата беше включена и томбола, в която на част от гостите предоставихме 

юридическа литература осигурена от издателства Сиби и Сиела.  

 

 

10. Сайт 

 През отчетния период продължи и дейността по развиването и на онлайн 

платформата на сдружението – www.alumnilaw.net. За последната година тя бележи 

значително покачване на нови посетители, като ежедневно генерира и поток от постоянни 

посетители, които следят информацията споделяна там. На сайтът на сдружението се 

разви и разделът ,,Стажове и работа“, в който постоянно бива публикувана актуална 

информация във връзка със свободни позиции и стажове в сферата на ,,Правото“, като 

това е основно перо от платформата, във връзка с което интересът към него нараства и се 

задържа във времето. Заедно с това с основна цел популяризиране на Юридическия 

http://www.alumnilaw.net/


За повече информация, относно “Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС”, посетeте www.alumnilaw.net!  

 

 

факултет на УНСС и повдигане на общностния дух между завършили и настоящи 

студенти в края на 2016 година започна раззвиотието и осъществяването на рубриката 

,,Интервю със завършил“. През отчетната година участие взеха г-жа Цветилсава Лакова, г-

жа Андроника Ризова, г-н Ивайло Димитров, г-жа Снежана Благоева, г-н Иван Димитров, 

г-жа Камелия Рангелова, г-н Пламен Иванов, г-жа Жасмина Саръиванова. Всички те са 

възмитаници на Факултета като в своите интервюта споделиха с читателите интересни 

истории от тяхното образование и професионален път след завършването на унвиерситета.
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