
УСТАВ НА АЛУМНИ КЛУБ ПРИ КАТЕДРА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 

С цел развитието и насърчаването на ползотворните взаимоотношения между 

бивши и настоящи възпитаници на специалност Регионално развитие при УНСС и 

академичния състав на университета 

 Цели на Алумни клуба 

 Чл. 1 Клубът има за цел: 

1. Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи 

възпитаници на специалност „Регионално развитие“ при УНСС. 

2. Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни 

инициативи между специалност Регионално развитие и неговите възпитаници. 

3. Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на специалност „Регионално 

развитие“ при УНСС, чрез организиране на професионални, научни, културни, 

спортни и други събития. 

4. Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на 

работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и 

разпространяването на печатни и електронни издания, свързани със специалност 

„Регионално развитие“ при УНСС. 

5. Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на 

обучителни стажове и практики. 

6. Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на 

специалност „Регионално развитие“ при УНСС за качеството на обучението и 

цялостното равнище на учебния процес в специалност „Регионално развитие“ 

при УНСС. 

7. Популяризиране на дейността на клуба и постиженията на завършилите 

специалност „Регионално развитие“ при УНСС. 

8. Насърчаване на сътрудничество със сходни и други организации в УНСС, 

България и чужбина, включително и в ЕС. 

9. Изграждането на общностен дух на всички завършилите „Регионално развитие“ 

при УНСС и обединяването на техните усилия за постигането на горните цели. 

 

Средства за постигане на целите 

Чл. 2 /1/ Клубът осъществява своите цели със следните средства: 

1. Създаване и поддържане на електронна база данни на възпитаниците на 

специалност „Регионално развитие“ при УНСС с оглед улесняване на връзките с 

тях. 

2. Създаване на организационни средства за осъществяване на дейността на клуба. 

3. Създаване на постоянно действащ орган за обмен на информация между 

членовете на клуба, както между тях и катедра „Регионално развитие“ при 

УНСС. 

 

Предмет на дейността  

Чл. 3 Клубът има следния предмет на дейност: 



1. Съдействие при осъществяване на мисията, визията, целите и задачите на 

катедра „Регионално развитие“ при УНСС и отстояване на неговите интереси. 

2. Извършва дейности по популяризиране на доброто име на катедра „Регионално 

развитие“ при УНСС и на неговите възпитаници чрез активно обществено 

присъствие и комуникация. 

3. Създаване на АЛМАНАХ на всички учили и дипломирали се в катедра 

„Регионално развитие“ при УНСС. 

4. Организиране на периодични срещи на завършилите специалност „Регионално 

развитие“ при УНСС и осъществяване на редовни контакти с ръководството на 

катедра „Регионално развитие“ при УНСС. 

5. Организиране на ежегодни балове на завършилите специалност „Регионално 

развитие“ при УНСС. 

6. Популяризиране на научни публикации, сборници, материали и други на 

преподаватели и възпитаници от катедра „Регионално развитие“ при УНСС. 

7. Изграждане и управление на мрежа за обмен на знания и опит между настоящи и 

бивши възпитаници на катедра „Регионално развитие“ при УНСС. 

8. Популяризиране и осигуряване на възможности за стаж и професионална 

реализация от и чрез възпитаници на университета за студенти, абсолвенти и 

завършили катедра „Регионално развитие“ при УНСС. 

9. Организиране на научни, културни и спортни събития, организиране на курсове, 

семинари и други форми на обучения за своите членове, за бивши и настоящи 

възпитаници на катедра „Регионално развитие“ при УНСС. 

Членство. Права и задължения. 

Членство. 

Чл. 4 Членовете на клуба могат да бъдат дееспособни физически лица, които 

приемат устава и целите на клуба, завършили специалност Регионално развитие при 

УНСС. 

Чл. 5 Членовете на сдружението се делят на: 

1. Редовни членове; 

2. Почетни членове (само физически лица) 

Придобиване на членство 

Чл. 6 Членовете се приемат от управителния съвет  

Чл. 7 Кандидатите за членство подават мотивирана писмена молба до 

председателя на управителния съвет на клуба, в която декларират, че приемат устава и 

ще работят за постигане целите на клуба. 

Членствени права и задължения 

Чл. 8 /1/ Всеки от членовете на клуба има право: 

1. Да получава информация за дейността на клуба и неговите органи както и да 

изразява свободно мнението си по всички въпроси, свързани с дейността му; 

2. Да участва във всички дейности на клуба. 

/2/ Членовете на сдружението са длъжни: 



1. Да изпълняват добросъвестно поетите ангажименти към клуба; 

2. Да спазват устава и да работят за постигане целите на клуба; 

3. Да пазят доброто име на клуба и да популяризират целите му.  

Компетентност  

Чл. 9 Управителния съвет се състои от 5 до 10 лица. Членовете на УС са избрани 

от катедрен съвет при катедра „Регионално развитие“. 

Чл. 10 Управителния съвет има следните права:  

1. Изменя и допълва устава на клуба  

2. Освобождава от отговорност членовете на управителния съвет  

3. Определя броя на членовете на управителния съвет 

4. Приема програма за дейността и развитието на сдружението  

5. Приема основните насоки и програма за дейността на клуба  

Чл. 11 Членовете на управителния съвет могат да бъдат избирани неограничено.  

Заключителни разпоредби 

Уставът на Алумни клуба на завършили специалност Регионално развитие при 

УНСС е приет единодушно на катедрено събрание, състояло се на 15.05.2018г., 

катедрен съвет при катедра „Регионално развитие“ с протокол №12 


