
Отбор на Юридическия факултет на УНСС се класира на финал на  

Националното състезание по гражданско и търговско право. 

Наш студент спечели наградата за най-добър оратор. 

 

На  13-и и 14-и май 2017 г. в сградата на Съдебната палата се проведоха финалите на 

Националното състезание по гражданско и търговско право 2017 г., организирано 

съвместно от Сдружението за международни състезания за право и Кръжока по 

гражданско и търговско право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

На състезанието, което се проведе в два кръга, взеха участие около 20 отбора от 

повечето юридически факултети на страната. На първия кръг, който се проведе под  

писмена форма и  представляваше решаване на тестови въпроси и казуси, 

Юридическият факултет на УНСС беше представен от 4 отбора. Три от тях успяха да 

преминат успешно първия кръг и се класираха на втория, който представлява 

симулиран съдебен процес на предварително обявен от организаторите казус.  

Отборът на УНСС в състав: Георг Шиков – V курс, Яна Борисова – V курс, Ивайло 

Миланов – V курс, и Тюркер Моллахасан – IV курс, успя да събере най-много точки от 

всички отбори на първите три мача на втория кръг. По тозиначин нашите студенти се 

класираха на финал и имаха възможността да пледират като „ищци“. „Ответникът“ на 

финала бе отбор на Юридическия факултет на СУ. След много конкурентен и 

съдържателен финален мач и дълго съвещание от страна на съдебния състав, отборът 

на УНСС не успя да спечели мача с по-малко от една точка разлика.  

За най-добър оратор на състезанието бе избран нашият студент Тюркер Моллахасан, 

който получи награда от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“. На всички 

финалисти бяха раздадени награди и сертификати от спонсорите и организаторите на 

събитието. 

Другите два отбора на Юридическия факултет, които стигнаха до втората фаза на 

състезанието, се състоят от студентите: Кристиян Попов, Николай Николов, Анелия 

Личева, Сюлейман Башов и Съботин Иванов и Искрен Борисов. 

 

 

 


