Тържественото
събрание
по повод
20годишнината
от
създаването
на
Юридическия
факултет
Представители на юридическите факултети в страната, на Конституционния съд,
Института за държавата и правото при БАН, известни магистрати, както ректорското
ръководство на УНСС и много преподаватели присъстваха на тържественото събрание
по повод 20-годишнината от създаването на Юридическия факултет в университета.
Като един миг определи периода от две десетилетия ректорът на университета проф.
д-р Борислав Борисов, връщайки се към създаването на факултета. Началото бе
свързано с големите надежди, които му възлагахме, припомни ректорът, но "сега мога
удовлетворено да кажа, че тези очаквания се оправдаха напълно". Проф. Борисов
изтъкна, че днес Юридическият факултет е лидер сред сродните университетски звена
в страната, като се позова и на пример от миналогодишната кандидатстудентска
кампания - при седем кандидат-прависти за едно място в УНСС, конкуренцията в СУ
"Св. Климент Охридски" е била само от трима души. Това недвусмислено говори за
авторитет, изтъкна проф. Борисов, напомняйки също, че в неотдавна публикувания
рейтинг на висшите училища по осигурителен доход, юридическото направление на
УНСС заема челно място и възпитаниците на университета са сред най-търсените в
практиката. "Отдавам дан за труда на целия колектив!", заяви проф. Борисов и изказа
персонална благодарност на първите декани на факултета проф. Караниколов и проф.
Владимиров, както и на сегашния ръководител - проф. Христина Балабанова. Дори
фактът, че залата е толкова пълна, отбеляза ректорът, говори за това как този
факултет е структуриран в общественото пространство, говори за неговия добър
имидж и резултатност.
Доклад за двадесетгодишния път на Юридическия факултет изнесе неговият декан
проф. Христина Балабанова, която открои красноречивите факти и водещите фигури в
биографията на университетското звено.
За изключителен принос към Юридическия факултет с почетни плакети бяха удостоени
проф. Любен Караниколов, първи декан на факултета, доайените проф. Иван
Владимиров и проф. Филип Рачев, проф. Георги Боянов, втори декан на факултета,
доц. Божана Неделчева, бивш директор на ИСК и дългогодишен преподавател, проф.
Златка Сукарева, дългогодишен преподавател и председател на Общото събрание на
Юридическия факултет, проф. Емил Златарев, инициатор за създаването на
Юридическия департамент (1991 г.) на УНСС.
Поздравителни адреси и приветствия към факултета-юбиляр отправиха представители
на Института за държавата и правото при БАН, Висшата атестационна комисия,
Върховния административен съд, декани и преподаватели на юридическите факултети
на СУ "Св. Климент Охридски", Варненския свободен университет, Великотърновския
университет, Югозападния университет, Бургаския свободен университет, от
Комисията за защита на конкуренцията. Приветствие от името на Студентския съвет
направи неговият председател Калоян Димитров.
Двадесетгодишнината на Юридическият факултет ще бъде отбелязана и с научната
конференция на тема: "Българското общество и законодателство", която ще се
проведе в УСБ - с. Равда.
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На тържественото събрание в голямата
конферентна зала присъства елитът на
юридическото образование и практика у
нас.

Видните български юристи проф. Любен
Удостоените за изключителен принос към
Корнезов (вдясно) и проф. Евгени Танчев, Юридическия факултет бивши декани и
председател на Конституционния съд.
преподаватели.

