АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ УНСС

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТ НА „АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮФ ПРИ
УНСС” ЗА 2021 ГОДИНА

В изпълнение на ,,Програма на събитията на СНЦ ,,Алумни клуба на завършилите ЮФ при
УНСС“ за 2021 г.“ през изминалата година бяха реализирани следните събития и инициативи:
1. Обучителен курс на тема „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица“
На 10.04.2021 г. онлайн в платформата Майкрософт тиймс се проведе семинар на тема
„Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица“ организиран съвместно от Алумни
клуба и Института за следдипломна квалификация (ИСК) към Университета за национално и
световно стопанство. Като лектори на семинара бяха поканени Иван Димитров и Радостина
Младенова - членове на сдружението и възпитаници на Юридическия факултет на УНСС с опит в
областта. Продължителността на курса бе четири астрономически часа.
2. Награждаване отличник
През месец май 2021 г. се проведе Дипломирането на Випуск 2012 г. Традиционно Алумни
клубът връчи почетен плакет, дизайнерска писалка и гравиран тефтер на отличилия се дипломант
с най-висок успех в завършващия випуск. През настоящата година двама бяха завършващите с
най-висок успех - Ирина Радиева и Магдалена Митова.
3. Кандидат-студентска кампания 2021
През май 2021 се проведе кандидатстудентската кампания на Университета за национално
и световно стопанство, като част от нея бе популяризирането на Юридическия факултет пред
кандидатстващи от цялата страна. Алумни клубът се включи в организираната разяснителна
кампания от УНСС с представянето на учебното заведение в онлайн дискусия предавана във
фейсбук и електронната страница на Университета и Факултета. В допълнение към това бе
проведена сериозна онлайн кампания, за която членове на сдружението изготвиха специално
видео и друго електронно-рекламно съдържание, което бе споделено на официалните портали на
сдружението и ЮФ.
4. Юридически уикенд
В периодът от 25-ти до 27-ми юни 2021 г. в се проведе инициатива „Юридически уикенд”, като
дестинацията бе село Лопян. Присъствие заявиха както членове на сдружението, така и други
гости студенти от Юридическия факултет както и завършили вече колеги. Общият брой на
присъстващите бе 29 души. Екипът организиращ инициативата бе избрал за престоя на групата
ваканционно селище ,,Орлова скала“. 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.
5. Наем на помещение за извършване на дейността на сдружението
През Септември 2021 г., сдружението участва в тръжна процедура за отдаване на
помещение под наем организиран от Института за следдипломна квалификация към УНСС. Във
връзка с участието си клубът бе класиран на първо място и сключи договор за наем за помещение
№305А с предназначение „кабинет“, с обща използваема площ от 17,4 кв.м. и адрес гр. София,
бул. „Св. Климент Охридски“ 2, Институт за следдипломна квалификация. Месечният наем на
имота е 50 лв. без ДДС, а договорът за срок от 5 години считано от 15.09.2021 г.
6. Наръчник на „ПРАВОкурсника“
По повод откриването на академичната 2021/2022 г. за студентите от първи курс
специалност „Право” бе обновен „Справочник на ПРАВОкурсника”, който традиционно Алумни
клуба подготвя. Инициативата се реализира за девета поредна година и представлява създаване и
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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. Справочника бе публикуван в дигитален формат на сайта на сдружението и бе
интегриран в инициативата „Ориентация на ПРАВОкурсника“.
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.
7. Ориентация на „ПРАВОкурсника“
Освен справочника по инициатива на асоциираните членове, активно участващи в
дейността на клуба, бе организирана ориентировъчна обиколка за първокурсниците на 20
септември. В организаторския екип се включиха студенти от 4 и 5 курс, асоциирани членове на
клуба. През настоящата година мероприятието се проведе на място в университета, като по време
на него се включиха над 100 първокурсници. След края на обиколката те имаха възможността да
се запознаят в неформална обстановка и с бивши възпитаници на ЮФ при УНСС, успешно
реализирали се в практиката.
8. Обучителен курс на тема „Абсолютната погасителна давност за облигационни
задължения на физически лица“
На 16.10.2021 г. онлайн в платформата Майкрософт тиймс се проведе семинар на тема
„Абсолютната погасителна давност за облигационни задължения на физически лица“ организиран
съвместно от Алумни клуба и Института за следдипломна квалификация (ИСК) към Университета
за национално и световно стопанство. Като лектор на семинара бе поканена адв. Десислава
Цветкова – член на сдружението и възпитаник на Юридическия факултет на УНСС, с опит в
областта. Продължителността на курса бе четири астрономически часа.
9. Обучителен курс на тема „Подаване на сигнали за нередности (Whistleblowing) И
извършване на вътрешни разследвания“
На 06.11.2021 г. онлайн в платформата Майкрософт тиймс се проведе семинар на тема
„Подаване на сигнали за нередности (Whistleblowing) И извършване на вътрешни разследвания“
организиран съвместно от Алумни клуба и Института за следдипломна квалификация (ИСК) към
Университета за национално и световно стопанство. Като лектори на семинара бяха поканени
Иван Димитров и Радостина Младенова - членове на сдружението и възпитаници на Юридическия
факултет на УНСС с опит в областта. Продължителността на курса бе четири астрономически
часа.
10. Курс за професионална ориентация – „Седмица на юриста“
През зимния семестър на учебната 2021/2022 г. в Университета за национално и световно
стопанство се проведе за четвърта поредна година курс по професионално ориентиране за
студентите в специалност ,,Право“ организиран от Алумни клуба съвместно с партньорството на
Юридическия факултет на УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата при
УНСС. Инициативата бе озаглавена ,,Седмица на юриста“ и се проведе в три поредни дни, в
периода 16-18 ноември 2021 г. 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 участие в курса взеха около 100 души. Самият форум протече по следния начин:
На 16.11.2021 г. бе денят на откриването на ,,Седмицата на юриста“. Инициативата бе
открита с участието на проф. д-р Цветана Стоянова – заместник-ректор на УНСС, доц. д-р Захари
Торманов – декан на Юридическия факултет на УНСС, Атанас Димитров – директор на МЦРК
към УНСС и Съдия Филип Владимиров от Върховния касационен съд. Участие взеха трима бивши
възпитаници на Юридическиа факултет на УНСС, които представиха своя професионален път
пред студентите:
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Мариян Дервенков, началник отдел „Правен“ в община Свиленград;
Пламен Недев, юрисконсулт в кантора на ЧСИ;
рагомир Марков, младши следовател в Окръжен следствен отдел към ОП Велико Търново;
Първият ден завърши с обучение с тема „Интервю за работа“ от Атанас Димитров
(Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС).
На 17.11.2021 г. пред студентите се предсатавиха своя професионален път още четирима
бивши възпитаници на факултета:
- Десислава Петрова, прокурор в Софийска градска прокуратура;
- Ивалина Маринова, старши юрисконсулт в Министерство на правосъдието;
- Йорданка Чакърова, адвокат към Софийска адвокатска колегия;
- Димитър Григоров, специалист KYC към Tide Platform Ltd;
Вторият ден завърши с представяне на възможности за студентите в специалност „Право“
за участие в студентски стажове и практики от доц. д-р Гергана Боянова.
На 18.11.2021 г., в последния ден на инициативата, участие взеха компании, бъдещи
работодатели, предлагащи услуги в сферата на правото и развиващи успешни правни отдели, това
бяха:
- Прайсуотърхаус Купърс България“ ЕООД (PwC);
- „Байер България“ ЕООД;
- „Карготек България“ ЕООД;
- Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“;
- ЗАД „Алианц България“ АД;
- „Обединена българска банка“ АД;
- Сдружение „Професионална асоциация на медиаторите в България“;
- „Делойт България“ ЕООД;
- „Ен Ди Ес“ ЕООД (Nexo);
- „Сиела Норма“ АД;
- „УниКредит Булбанк“ АД;
- KBC България;
- Сдружение „Българска асоциация на пострадали при катастрофи“;
- „ЛТА Консултинг“ ООД.
Участниците през трите дни се радваха на интерес сред студентите, които се включиха с
въпроси към тях.
11. Конкурс с награда организиран по предложение на Централен съвет
През настоящата година във връзка с проведен по инициатива на Централен съвет конкурс
за награждаване на отбор от УНСС участвал в състезания по право през 2019-2020 г. бе преведена
определената награда от 1000 лв. По желания на спечелилите участници с нея бе дарена
възпитаничка на Юридическия факултет бореща се със здравословен проблем.
Също така през 2021 г. бяха приети правила за разходването на членските такси на
Централен съвет и за текущата година. За целта бе организиран и проведен конкурс „Успехът си
заслужава“, който целеше награждаване на студент в пети курс в специалност „Право“ с висок
успех и значителни резултати в допълнителната научна дейност. Инициативата се проведе в две
части, с класиране за първи и втори семестър от учебната 2020-2021 г., като победител и в двете
части бе Весела Пламенова Лекова.
12. Чествания по повод 30 години от създаването на ЮФ на УНСС
По повод юбилея на Факултета на 16 април съвместно с деканското ръководство бе
организиране символично засаждане на 33 дръвчета в Южен парк, гр. София и поставянето на
мемориална табела. В инициативата участие взеха проф. д-р Димитър Димитров – ректор на
УНСС, доц. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България и около 30 души бивши и
настоящи възпитаници на ЮФ.
Също така по време на ежегодната научна конференция на ЮФ, доц. д-р Захари Торманов
– декан на ЮФ, бе награден със специални табели с логото на Юридическия факултет и текст за 30
годишния юбилей, които да бъдат поставени в сградата на Факултета.
-
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13. Сайт
През отчетния период продължи и дейността по развиването и на онлайн платформата на
сдружението – www.alumnilaw.net. За поредна година тя запазва интереса на потребителите, като
ежедневно генерира 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
студенти с публикуването на ,,Интервю със завършили“, където бивши възпитаници на
Юридическия факултет споделят информация за себе си и професионалното си развитие.
Поради въведената на територията на Република България извънредна епидемична
обстановка, Управителният съвет бе принуден да вземе решение за отлагане на провеждането на
Ежегодния бал, който бе част от „Програма на събитията на СНЦ ,,Алумни клуба на завършилите
ЮФ при УНСС“ за 2021 г.“.
През 2021 г. Алумни клуб има 6 нови членове, от които 4 асоциирани и 2 редовни.
Броят на асоциираните и редовните членове на сдружението към 31.12.2021 г. е 88 души.

София, 2022 г.
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