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АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА НЕСТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ 

ПРИ УНСС” ЗА 2018 ГОДИНА 

 

  

СЪБИТИЯ и ИНИЦИАТИВИ 

1. Награждаване отличник 

 През месец март 2018 г. се проведе Дипломирането на Випуск 2017 г. Традиционно 

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

най-висок успех във завършващия випуска, който през тази година бе Нели Урумова.   

 

2. Кандидат-студентска кампания 2018 

 В края на 2017 г. и началото на 2018 г., се проведе за втора поредна година 

кампания за популяризиране на Юридическия факултет на УНСС пред кандидат-студенти 

от цялата страна. Състояха се лекции пред ученици от единадесети и дванадесети клас в 

13 града в страната. Активно участие в кампанията взеха голям брой бивши възпитаници 

и настоящи студенти на Юридическия факултет на УНСС, като някои от тях бяха и 

лектори на презентациите, а други допринесоха в организацията на инициативата 

училищата, в които са получили образование. Кампанията беше съпътствана от голям 

интерес от страна на кандидат-студентите, като общият брой на присъствалите на всички 

презентации надминава 500 души.  

 Бяха посетени училища в 6 областни града в България, както и в други по-малки 

такива, с което миналогодишното издание на тази инициатива бе подобрено значително. 

Във връзка с миналогодишната реализация бяха взети предвид и забележките и 

предложенията направени при отчитането ѝ, във връзка с което инициативата беше 

подобрена и в немалко други аспекти. 

 

3. Юридически уикенд - пролет 

В периодът от 20-ти до 22-ри април 2018 г. в се проведе традиционната за 

сдружението инициатива „Юридически уикенд”, като дестинацията бе село Паничище. 

Събитието породи голям интерес както сред асоциираните и редовни членове на клуба 

така и сред останалите студенти и колеги завършили Юридическия факултет на УНСС. 

Именно за това говори броят на включилите се в пролетното издание на ,,Юридическия 

уикенд“, чиято бройка бе 79 души, разделящи се на 29 членове на сдружението и 50 

гости. Екипът организиращ инициативата бе избрал за престоя на групата хотел 

,,Планински езера“, намиращ се в село Паничище. Страхотната природа в местността и 

голямата развлекателна и спортна база на хотела спомогнаха за доброто настроение на 
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присъстващите, както и тяхното сплотяване и опознаване, каквато е и една от основните 

цели на инициативата.  

 

4. Курс професионална ориентация 

 През летния семестър на учебната 2017/2018 г. в Университета за национално и 

световно стопанство се проведе първия по рода си курс по професионално ориентиране 

организиран от Алумни клуба за студентите в специалност ,,Право“. Цикълът бе озаглавен 

,,Юридическата професия, възможности и предизвикателства“ и бе съставен от три 

лекции-дискусии, всяка от които с индивидуална тематика във връзка с реализацията на 

юристите в публичния и частния сектор. Трите лекции бяха посетени от над 120 души.  

 На 19.04.2018 г. се състоя Лекция Първа, озаглавена ,,Юристите в 

държавната администрация и съдебната система“. Гост-лектори на нея бяха трима бивши 

възпитаници на Юридическия факултет на УНСС – Николай Голчев /младши съдия в 

Пловдивски окръжен съд/, Пламен Иванов /прокурор в Софийска районна прокуратура/ и 

Тихомир Пирков /юрисконсулт в Българска народна банка/. 

 На 03.05.2018 г. се състоя Лекция Втора, озаглавена ,,Юристите в частния 

сектор“. Гост-лектори на нея бяха трима бивши възпитаници на Алумни клуба – Асен 

Димитров /помощник частен-съдебен изпълнител/, Петър /адвокат от САК/ и Ралица 

Димитрова /юрисконсулт ,,Микрокредитиране и събиране на вземания“/. Участие като 

гост-лектор също така взе и Деница Димитрова /старши мениджър ,,Консултантски услуги 

по косвени данъци“ в  Делойт България/. 

 На 17.05.2018 г. се състоя Лекция Трета, озаглавена ,,Юристите в бизнеса“. 

Гост-лектори на нея бяха трима бивши възпитаници на Юридическия факултет на УНСС - 

Иван Димитров /Head of Compliance в Теленор България/, Антон Петров /юрисконсулт 

,,Международни правоотношения" в ПИБ/, Трети лектор – Гергана Любенова 

/Compliance/. 

 

Всяка една от посочените лекции предизвика страхотен интерес сред обучаващите 

се студенти, които зададоха множество въпроси на гост-лекторите. Благодарение на 

съдействието на УНСС, залите в които бяха проведени лекциите бяха предоставени 

безвъзмездно. Осъществявайки част от целите на сдружението, организираната 

инизиатива постигна желания резултат и постави основи за продължаването ѝ и 

реализиране на нови подобни начинания в дори по-големи мащаби. 

 

5. Наръчник на Правокурсника 

На откриването на академичната 2018/2019 г. на студентите от първи курс 

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

реализира за шестата 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 
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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 и четирима бивши възпитаници, с 

които първокурсниците поговориха в неформална среща след откриването на учебната 

година.  

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. Същевременно със страхотното мероприятие беше дадена възможност на 

няколко бивши възпитаници да се върнат в Университета за ден и да разкажат на 

първокурсниците за своите първи стъпки във Факултета и да им дадат ценни насоки за 

тяхното следване. 

 

 6. Обиколка 

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 до 5 курс, асоциирани членове на 

клуба, а от първокурсниците интерес проявиха над 80 души. В допълнение към 

инициативата бе раздадена и анкета на присъстващите първокурсници във връзка с 

провеждането на инициативата и желанието им за реализирането на други такива. 

Материалите за осъществяването на инициативата бяха осигурени от бюджета на 

сдружението. 

 

7. Юридически уикенд – есен 

В периодът от 19-ти до 21-ви октомври 2018 г. в се проведе инициатива 

„Юридически уикенд”, като дестинацията бе град Етрополе. Присъствие заявиха както 

членове на сдружението, така и други гости студенти от Юридическия факултет както и 

завършили вече колеги. Общият брой на присъстващите бе 36 души, от които 19 членове 

на Алумни клуба и 17 гости. Екипът организиращ инициативата бе избрал за престоя на 

групата хотел ,,Еверест“, намиращ се в град Етрополе. Страхотната природа в 

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 месец юли 2018 г. сред завършили 

възпитаници на ЮФ при УНСС. Анкетата се състоя от 6 /шест/ въпроса от затворен тип, 

всеки от които бе с по 5 /пет/ възможности за отговор. За реализиране на идеята се 

използва платформата на Google, като в нея за период от няколко седмици бе отворено 

попълването ѝ. Анкетата бе заложена като анонимна и в нея се включиха 408 бивши 

възпитаници.  
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Въпросите включени в нея бяха следните: 

 „Въпрос 1: До каква степен стажът за придобиване на юридическа правоспособност Ви 

е помогнал за професионалната реализация и израстването Ви като юрист?  

Въпрос 2: Изпитахте ли затруднение при намирането на работа?  

Въпрос 3: До каква степен възнаграждението е определящ фактор при реализацията Ви?  

Въпрос 4: До каква степен възнаграждението, което получавате, Ви удовлетворява? 

Въпрос 5: Ползва ли се професията "юрист" с висок авторитет в обществото?  

Въпрос 6: В коя сфера на правото сте се реализирали? 

 
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 разработване на нов подход и ефективна стратегия за 

третиране на установените проблеми в хода на проучването. Генералният извод, който 

може да бъде направен от тази анкета е за продължаване на проактивната комуникация с 

бившите възпитаници на ЮФ при УНСС и откриване на нови възможности за 

ангажирането им в подготовка на бъдещи инициативи, свързани с подобрение на 

резултатите и реализиране на предложенията, които са очертани в доклада.  

 

9. Рекламни материали 

През изминалата година и благодарение на любезното съдействие на нашите 

партньори с цел популяризиране на идеята на сдружението организирахме издаването на 

рекламни материали с логото на ЮФ и на Алумни клуб. 

Рекламните материали са: 

Чаши – керамични; 

Метални луксозни химикали; 

Пластмасови химикали в няколко цвята; 

Значки с логото на ЮФ; 

Значки с логото на клуба, които раздадохме и раздаваме на членуващите в 

организацията. 

 

10. 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 7 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 200 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. 
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В програмата беше включена и томбола, в която на част от гостите предоставихме 

юридическа литература осигурена от издателства Сиби и Сиела.  

Традиционно по време на събитието се отваря урна за дарения, в която тази година 

бяха събрани средства в размер на 480 лв.  

 

11. Участие и съорганизация на кръкли маси и научни конференции 

 Традиционно сдружението участва в организацията на годишните конференции на 

ЮФ на УНСС. За трета поредна година събитията от научен характер, в които Алумни 

клуб е съорганизатор бяха две, които се проведоха както следва: 

 На 24 октомври в малка и голяма конферентни зали на УНСС с тема „ТРАДИЦИЯ 

И РАЗВИТИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА” 

организирана по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс; 

 На 22 ноември в голяма конферентна зала международна конференция с 

представители от над 10 държави. 

 

12. 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 

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

студенти бе осъществена и инициативата ,,Интервю със завършили“, в която бивши 

възпитаници на Юридическия факултет споделиха как е протекло тяхното образование 

във факултета, както и професионалния им път след него и дадоха съвети на своите 

колеги, незавършили своето обучение.  
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