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ДО
ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 
НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТНА УНСС

ДО
СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ 
НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТНА УНСС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С
УВАЖАЕМИ г-н ДЕКАН,
УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ, ПРИЯТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА УНСС,

„ПРАВОТО Е ИЗКУСТВО НА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА”, гласи латинска сентенция. И в 
този факултет, вече четвърт век, се твори изкуството на онази справедливост и добро, 
от което обществото ни има все по-голяма необходимост. Тук се създава бъдещето на най- 
значимите професии на правовата държава, от които до голяма степен зависи 
съхраняването на обществения интерес, държавните устои и вярата в съдебната система. 
УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО, УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, градете мостовете на знанията, 
създавайте компетенции и умения, учете на честност и доброта своите възпитаници! 
ПОКЛОН към всеотдайния Ви труд и респект за всички, които творите историята на 
Юридическия факултет в УНСС.
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ, бъдете опора на мъдрите и младите като създавате все по-добра 
административна среда за преподавателите и обучаващите се в усвояването на 
академичните знания и традиции!
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ, Вие сте надеждата за по-доброто бъдеще на нашата 
страна. На Вас е поверена грижата за справедлив живот и благоденствието на хората. 
Следвайте Вашите достойни преподаватели, учете и имайте Вашите лични постижения, с 
които да обогатявате науката и практиката! Вие вече сте постигнали мечтата си да сте 
част от една фаворизирана академична общност в областта на правните науки и професии. 
Но, бъдете достойни последователи на този ПРЕСТИЖЕН УНИВЕРСИТЕТ, на своите 
преподаватели и винаги се борете за повече права и справедливост, защото утре вие ще 
градите една нова България и ваш става светът!
Вярвайте е себе си, бъдете справедливи, поддържайте силен дух и помнете, че НАДЕЖДАТА, 
КОЯТО ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС НОСИ, ВДЪХНОВЯВА И ДАРЯВА!

От екипа на ВОН-КНСБ и най-вече от нашата синдикална и академична общност, от София и 
страната, НА МНОГАЯ ЛЕТА, С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И С МНОГО УВАЖЕНИЕ,
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