
„Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“                   
гр. София, п.к. 1700, р-н Студентски, бул. „8-ми декември“, бл. 23, вх. А 

ЕИК: 176360308 
 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  

ИНИЦИАТИВА 

„УСПЕХЪТ СИ ЗАСЛУЖАВА“ 

 
Воден от стремежът да подпомага личностното и професионално развитието 

на студентите в ЮФ при УНСС, Централният съвет на Алумни клуб приема 

настоящите правила, които имат за цел да установят една прозрачна процедура, чрез 

която да бъдат отличени упоритите и добросъвестни студенти в последен курс на 

обучение в Юридически факултет на УНСС. 

 

Чл.1. Инициативата „Успехът си заслужава“ е конкурс организиран от 

Централен съвет на Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“, който 

цели да награди студенти в последен курс на обучениe в Юридическия факултет на 

УНСС с висок семестриален успех, участващи в национални и международни 

инициативи и които активно изразяват академично мнение, чрез публикуването на 

научни статии. 

 

Чл.2. Финансирането на „Успехът си заслужава“ се осъществява чрез членските 

годишни вноски на членовете в Централен съвет и чрез дарения. 

 

Чл.3. „Успехът си заслужава“ представлява изплащане на паричната сума в 

размер на минимум 500 лева след края на всяка семестриална изпитна сесия, която се 

присъжда на класиралия се кандидат съгласно критериите в настоящите правила. 

 

Чл.4. Право на кандидатстване в „Успехът си заслужава“ имат студенти 

отговарящи на следните критерии: 

✓ да са в пети семестриален курс на обучението си в Юридически факултет на 

УНСС 

✓ да имат среден успех от следването 5.50 

✓ да не са прекъсвали периода на обучението си в Юридически факултет на 

УНСС. 

  

Чл.5. (1) Кандидатът в инициативата попълва заявление по образец, като 

задължително посочва, три имена, банкова сметка, факултетен номер и 

средноаритметичната оценка от следването, с която ще участва.  

(2) Успехът се доказва с прилагане към заявлението на уверение, издадено от 

УНСС, с посочена средноаритметичната оценка от следването и изрично отбелязване, 

че кандидатът не е прекъсвал за срока на обучението си. Заявленията се подават в срок 

до 31 май и до 15 август. 

 

Чл.6. (1) Централният съвет избира сред своите членове Комисия, съставена от 

най- малко  трима души, която извършва преглед и констатира налице ли е основание 
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за допускане и класиране на кандидатурите в инициативата, ръководейки се от чл. 4 на 

настоящите правила.  

(2) Комисията след това класира допуснатите кандидати съобразно следните 

критерии: 

✓ за среден успех от следването от 6.00 – кандидатът получава 8 точки 

✓ за среден успех от следването между 5.90 – 5.99, кандидатът получава 7 

точки 

✓ за среден успех от следването между 5.80 – 5.89, кандидатът получава 6 

точки 

✓ за среден успех от следването между 5.70 – 5.79, кандидатът получава 5 

точки 

✓ за среден успех от следването между 5.60 – 5.69, кандидатът получава 4 

точки 

✓ за среден успех от следването между 5.50 – 5.59, кандидатът получава 3 

точки 

✓ за всяко участие в научна конференция – кандидатът получава 2 точки  

✓ за всяко публикуване на научни статии, които не са представяни на научни 

конференции – кандидатът получава 3 точки   

✓ за всяко участие в университетски проект, кандидатът получава 1 точки 

✓ за всяко участие в национален проект, кандидатът получава 2 точки 

✓ за всяко участие в международен проект, кандидатът получава 3 точки 

✓ за всяко участие в проект на неправителствена организация, развиваща 

дейност в сферата на правото, кандидатът получава 1 точки 

✓ за всяко участие в програма „Еразъм“, кандидатът получава 2 точки 

 

Чл.7. (1) Комисията заседава най-късно в 7-дневен срок от изтичане на срока за 

подаване на заявления.  

(2) На заседанието Комисията разглежда постъпилите заявления и класира 

кандидатите.  

(3) Комисията докладва на Управителен съвет относно класирането и предлага 

да бъде награден кандидатът събрал най-много точки. Управителен съвет взима 

решение да награди кандидатът събрал най-много точки.  

(4) При наличие на равен брой точки в крайното класиране, се обявява за 

спечелил кандидатът с най-висок точен среден успех от следването. 

 

Чл.8. (1) Награждаването става чрез сключване на договор за дарение между 

Алумни клуб и кандидатът, класиран на първо място.  

(2) Спазват се изискванията на Закон за задълженията и договорите.  

(3) Изплащането на наградата става само по банков път. 

 

  

 


