АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС” ЗА
2019 ГОДИНА

В изпълнение на ,,Програма на събитията на СНЦ ,,Алумни клуба на завършилите ЮФ
при УНСС“ за 2019 г.“ през изминалата година бяха реализирани следните събития и
инициативи:
1. Награждаване отличник

През месец март 2019 г. се проведе Дипломирането на Випуск 2018 г. Традиционно
Алумни клубът връчи почетен плакет, дизайнерска писалка и гравиран тефтер на отличилия се
дипломант с най-висок успех в завършващия випуск, който през тази година бе Тюркер
Моллахасан.
2. Публична лекция по хуманитарно право
На 19.03.2019 г. в зала Тържествена в УНСС се проведе публична лекция на тема
,,Въведение в международното хуманитарно право. Съвременни предизвикателства и
перспективи“. Те бе организирана съвместно от Българския червен кръст и Юридическия факултет
на Университета за национално и световно стопанство. Участие като лектори взеха представители
на Международния комитет на червения кръст (МКЧК) - Джули Тененбаум (правен съветник на
МКЧК - Париж) и Гордана Миленкович (заместник-ръководител на МКЧК Белград).
3. Кандидат-студентска кампания 2019
В началото на 2019 г., се проведе за трета 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 14 града в страната. Активно участие в
кампанията взеха голям брой 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,
като в течение на тазгодишната кампания борят на посетените училища в страната бе по-голям от
тези в миналогодишното издание на тази инициатива. 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.
За първи път, през настоящата година, инициативата завърши с награждаване на всички
студенти включили се в организацията и провеждането на инициативата. В тази връзка през месец
май на тържествено награждаване те получиха почетни грамоти за участие от Декана на ЮФ на
УНСС доц. д.н. Ж. Драганов.
4. Юридически уикенд - пролет
В периодът от 12-ти до 14-ти април 2019 г. в се проведе традиционната за сдружението
инициатива „Юридически уикенд”, като дестинацията бе град Мелник. Събитието породи голям
интерес както сред асоциираните и редовни членове на клуба така и сред останалите студенти и
колеги завършили Юридическия факултет на УНСС. В инициативата участие взеха 45 души,
разделящи се на 23 членове на сдружението и 22 гости. Екипът организиращ инициативата бе
избрал за престоя на групата хотел ,,Речен рай“, намиращ се в град Мелник. Страхотната природа
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в местността и организираните айсбрейкинг игри спомогнаха за доброто настроение на
присъстващите, както и тяхното сплотяване и опознаване, каквато е и една от основните цели на
инициативата.
5. Кръгла маса-дискусия ,,Френски правни дни“
На 4 и 5 април в УНСС се проведе кръгла маса-дискусия под надслов „Френски правни
дни“ с участието на видни учени по право от водещи френски университети. Събитието, което се
организира от Юридическия факултет на УНСС със съдействието на Френския културен институт
в София бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и на посланика на
Република Франция у нас г-н Ерик Льобедел. Това бе първо по рода си събитие, организирано във
връзка с научно сътрудничество в сферата на правото между френски и български учени юристи.
6. Курс професионална ориентация
През летния семестър на учебната 2018/2019 г. в Университета за национално и световно
стопанство се проведе за втора поредна година курс по професионално ориентиране за студентите
в специалност ,,Право“ организиран от Алумни клуба съвместно с партньорството на
Юридическия факултет на УНСС, Междууниверситетския център за развитие на кариерата при
УНСС и Студентски съвет при УНСС. Инициативата бе озаглавена ,,Седмица на юриста“ и се
проведе в три поредни дни, като тематично бе открита на 16.04.2019 г. по случай ,,Деня на
юриста“. Основна тема на курса бе реализацията на юристите в публичния и частния сектор,
както и възможността студентите да се запознаят с работодатели предлагащи възможност за
тяхното бъдещо развитие. Участието на студенти ставаше с предварително записване, като поради
големия интерес предвиденият брой от 100 посетители се запълни в рамките на няколко дни след
обявяването на курса. Самата инициатива протече по следния начин:
На 16.04.2019 г. бе денят на откриването на ,,Седмицата на юриста“. Инициативата бе
открита с участието на доц. д-р Миланка Славова, Милка Панчева, заместник-председател на
ВАС, доц. д.н. Ж. Драганов и представители на партниращите организации. Участие взеха трима
бивши възпитаници на Юридическиа факултет на УНСС, които представиха своя професионален
път пред студентите:
- Десислава Цветкова – адвокат в Адвокатско дружество ,,Попов, Арнаудов и партньори“
- Софроний Иванов – юрисконсулт в ,,Агенция за събиране на вземанията“ ЕАД
- Силвия Димитрова – юрисконсулт в ,,Топлофикация София“ ЕАД
На 17.04.2019 г. пред студентите се предсатавиха своя професионален път още четирима
бивши възпитаници на факултета:
- Цветолюба Василева – съдебен помощник във ВКС
- Иван Иванов – разледващ полицай в 3 РУ на СДВР
- Елена Андреева – младши прокурор в СРП
- Десислава Димитрова – разследващ митнически инспектор
На 18.04.2019 г. в последния ден на инициативата, участие взеха компании, бъдещи
работодатели, предлагащи услуги в сферата на правото и развиващи успешни правни отдели, това
бяха:
- Обединена българска банка
- Академика 2011 ЕАД
- Агенция за събиране на вземанията ЕАД
- PWC
- Агенция по заетостта
- Адвокатско дружество ,,Попов и партньори“
- FXCM
Участниците през трите дни 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 инициатива постигна желания резултат и продължи
успешно миналогодишното си пилотно провеждане в дори по-големи мащаби.
7. Лекции на Уилям Н. Ла Фордж
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През месец май по инициатива на ръководството на Юридическия факултет в УНСС се
състоя посещение на Уилям Н. Ла Фордж, преподавател в Университета в Делта стейт Мисисипи.
В рамките на него гостът се включи в представянето на публични лекции пред обучаващите
студенти във факултета във връзка с неговия професионален път и развитие, както и правната
система в САЩ.
8. Семинар на тема ,,Основи на съответствието /Complience/”
През месец юни в Университета за национално и световно стопанство се проведе семинар
на тема ,,Основи на съответствието /Complience/” организиран съвместно от Алумни клуба и
Центъра за правни изследвания към УНСС. Като лектор на семинара бе поканен Иван Димитров,
бивш възпитаник на ЮФ при УНСС и член на сдружението, заемащ позиция ,,Директор
съответствие“ в Grameenphone, част от Telenor group в Бангладеш. Курсът се проведе на 8-ми и 9ти юрни 2019 г. в сградата на УНСС, като участие в него взеха 10 души, които бяха наградени със
сертификати за успешното му преминаване. Инициативата бе проведена за пръв път в
партньорство в лицето на Центъра за правни изледвания към УНСС, като след проведено анкетно
проучване сред участниците в семинара оценката за неговата полезност и организация беше
отлична, с което може да се посочи полагането на основа за съвместно сътрудничество между
организациите за провеждане и на бъдещи семинари и обучения на различна тематика.
9. Наръчник на Правокурсника
На откриването на академичната 2019/2020 г. на студентите от първи курс специалност
„Право” бе раздаден „Справочник на ПРАВОкурсника”. Инициативата се реализира за седма
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 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.
10. 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 9 студенти от 2 до 5 курс, асоциирани членове на клуба, а от
първокурсниците интерес проявиха над 90 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.
11. Юридически уикенд – есен
В периодът от 18-ти до 20-ви октомври 2019 г. в се проведе инициатива „Юридически уикенд”,
като дестинацията бе град Априлци. Присъствие заявиха както членове на сдружението, така и
други гости студенти от Юридическия факултет както и завършили вече колеги. Общият брой на
присъстващите бе 35 души, от които 19 членове на Алумни клуба и 16 гости. Екипът организиращ
инициативата бе избрал за престоя на групата комплекс ,,Еко Рай Реката“. Страхотната природа в
местността и удобствата предлагани в комплекса спомогнаха за доброто настроение на
присъстващите, както и тяхното сплотяване и опознаване, каквато е и една от основните цели на
инициативата.
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12. Рекламни материали
През изминалата година организирахме издаването на рекламни материали с логото на ЮФ и на
Алумни клуб, предвид големия интерес към издадените през предходната.
Рекламните материали са:
Метални луксозни химикали в няколко цвята;
Пластмасови химикали в няколко цвята;
13. Лекция ,,Да си спортист или артист, въпрос на личен/данъчен избор (или някои
аспекти относно облагането на спортистите и артистите в международното данъчно право
съгласно чл. 17 МСИДДО)’’
На 14 ноември 2019 г. в УНСС се реализира публична лекция с гост-лектор д-р Стойчо
Дулевски – данъчен консултант в икономическа група „Филипов и партньори“, редовен асистент
по данъчно право в ЮФ на УНСС и бивш възпитаник на същия. На лекцията присъстваха около 30
души, които се запознаха с предметния обхват на Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане /СИДДО/, практически проблеми в приложението на СИДДО при избягването на двойно
данъчно облагане при доходи на спортисти/артисти, получени във връзка с дейността им, както и
възможни разрешения на посочените проблеми.
14. 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 найпопулярното събитие на сдружението, а именно Ежегодния бал.
За 8 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.
В програмата беше включена и томбола, в която на част от гостите предоставихме
юридическа литература осигурена от издателства Сиби и Сиела. В реализирането на събитието
сдружението намери подкрепа в лицето на нови партньори – Банка ,,Райфайзенбанк“, сладкарници
,,Неделя“ и Винарска изба ,,Балар“. За пръв път в програмата на ежегодния бал бе заложено
участие на комик, което породи голям интерес сред присъстващите.
Традиционно по време на събитието се отваря урна за дарения, в която тази година бяха
събрани средства в размер на 257 лв.
15. Участие и съорганизация на кръкли маси и научни конференции
Традиционно сдружението участва в организацията на годишните конференции на ЮФ на
УНСС. През изминалата година Алумни клуб бе съорганизатор на провелата се през месец
октомври международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на правното
регулиране на интелектуалната собственост“. С нея Юридическият факултет отбеляза 80годишнината на доц. д-р Божана Неделчева, бивш директор на Института за следдипломна
квалификация и дългогодишен преподавател, изтъкнат юрист, учен и международно признат
експерт в областта на интелектуалната собственост.
16. Сайт
През отчетния период продължи и дейността по развиването и на онлайн платформата на
сдружението – www.alumnilaw.net. За поредна година тя бележи покачване на новите 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. Продължава и инициативата за популяризиране на
Юридическия факултет на УНСС и повдигане на общностния дух между завършили и настоящи
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