
Отбор студенти от ЮФ на ПУ се класира четвърти в оспорвано национално 

състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право 

 

 „В Националното състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско 

право за 2014 г. участие взеха общо 30 отбора от седем юридически факултета в 

страната. Съревноваваха се отбори от Софийски университет, Пловдивски университет, 

Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет, 

Варненски свободен университет, Югозападен университет и Нов български 

университет. Всички участници се явиха на първия кръг на състезанието, на който се 

класираха 8 отбора финалисти. Участниците в състезанието бяха студенти от 2-и до 5-и 

курс.(...) 

На самото състезание присъстваха над 100 души – съдии, организатори, 

участници и гости. Националното състезание беше открито от проф. д-р Огнян 

Герджиков, който приветства участниците в състезанието. Откриването ще се запомни 

и с речта на доц. д-р Кристиан Таков, който напомни за същностните неща и каузите, в 

които трябва да вярваме и да отстояваме вдъхновено както нашия незабравим учител 

Тео Пиперков.  

Авторитетното  жури беше разпределено в смесени състави. В журито се 

включиха изтъкнати специалисти в областта на гражданското и търговското право. 

Самото състезание премина в три кръга по регламент. Решенията се произнасяха 

публично пред двата отбора, като подборно се изясняваха добрите и слабите им страни 

в представянето.  

Трети кръг се състоя паралелно на две полета - големия и малкия финал, които 

разпределиха отборите от 1-о до 4-о място. За победители от тазгодишното Национално 

състезание за решаване на казуси бяха определени след дълга и трудна борба Андрей 

Красимиров Георгиев, Недялка Вълчева Вълчева, Светослав Дианов Желев и Яна 

Валериева Бурнева - всички студенти 5 – и курс в Софийски университет. След като 

журито определи победителите, овациите бяха заслужено отправени и за останалите 

отбори. В този значим студентски научен форум няма победени, тъй като всеки от 

участващите отбори научи много за себе си и най-вече за бъдещата си професия като 

възпитаник на юридически факултет у нас. В разговора с колегите си, в играта и 

съревнованието с тях всеки намира нещо ново и открива правото по различен път.  

Награждаването събра всички положителни емоции на участниците в състезанието.  



Наградите бяха осигурени от издателство СИБИ, издателство СИЕЛА и 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. На победителите бяха връчени 

грамоти лично от съдия Борислав Белазелков.  

Да пожелаем „На добър час!” на всички участници и винаги се устремявайте 

смело напред!..” 

(Из профила във фейсбук на Студентско сдружение по гражданско и търговско 

право и Кръжока по гражданско и търговско право към Софийския университет „Св. 

Климент Охридски”) 

 


