ПЛАН НА СДРУЖЕНИЕ
„АЛУМНИ КЛУБА НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ
НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г.С.РАКОВСКИ“

Сдружение „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на
Военна Академия „Г.С.Раковски“ е юридическо лице с нестопанска
цел в обществена полза, регистрирано като такова на 25.06.2018г.
към Агенция по вписванията. Сдружението е създадено като
независима, доброволна, неправителствена, религиозно и
политически необвързана организация с помощта на бивши и
настоящи възпитаници и преподаватели на Академията, приятели,
както и лица, работещи в администрацията на академията.

Целта на Сдружение „Алумни клуба на възпитаниците и
приятелите на Военна Академия „Г.С.Раковски“е : „

„.. да съхраним традициите, да знаем кой къде се намира, ние
като организация, и всеки един от нас да знае, че може да разчита
на Военната академия, че има пристан, където да акостират и да
се чувстват защитени и спокойни. Да съхраним връзките между
поколенията. Да бъдем достойни и да издигаме авторитета на
Военната академия. Да развиваме и изграждаме имиджа, който
си е създала Академията през всичките тези 106 години. „

Генерал-майор Груди Ангелов-Началник на Военна Академия
„ Г.С.Раковски“

“Това е една инициатива високо патриотична, която ще
позволи и действащи офицери, и офицерите от резерва, завършили
Военната академия, да намерят едно място, в което да общуват,
да обсъждат актуални теми от развитието както на отбраната
на нашата държава, така и от развитието на въоръжените ни
сили и на страната.”
Атанас Запрянов – Заместник-министър на отбраната на
Република България
“Алумни клуб е една обща кауза, която ще покаже нашето
желание да споделим своя опит. Той ще даде още по-голяма изява
на топлото ни чувство към нашата Академия, ще ни вдъхнови, ще
ни вдъхне увереност и вяра, че задружно всички Ние, нейните
възпитаници и приятели, ще спомогнем за запазването и в бъдеще
на високото ниво на обучение във Военна академия „Г. С.
Раковски“.

Ген.-лейтенант Андрей Боцев - Началник на отбраната на
Министерство на обраната

I.
План на Сдружение „Алумни клуба на възпитаниците и
приятелите на Военна академия „Г.С.Раковски“.
Сдружение „Алумни клуба на възпитаниците и приятелите на
Военна Академия “Г. С. Раковски“ в качеството си на юридическо
лице с нестопанска цел с обществена полза ще спомага за

утвърждаване и подобряване имиджа на Академията, да подсили
връзките и комуникацията между Военна академия „Г. С.
Раковски“, нейните възпитаници, настоящите студенти и
работодателите и да спомага за представянето на Академията на
национално и международно ниво пред основните заинтересовани
страни в полза на висшето учебно заведение и на обществото, както
и да осъществява ефективна връзка между висшето образованието
и бизнеса.
Същото предвижда да развива следните направления:
Външна комуникация:
1. Връзки медиите и реклама. Сдружението ще се стреми
постигне обществено одобрение за своите дейности, като това
може да бъде постигнато чрез предоставяне на информация чрез
различни средства на масово осведомяване:
- външни и вътрешни бюлетини;
- списания;
- вестници;
- директна поща;
- брошури;
- дипляни и др.
Специални събития:
2. Специалните събития са едни от основните елементи от
практиката на Сдружението, с цел увеличаване на престижа и
подобряване на имиджа на Академията. Същите се предвижда да
бъдат със сериозно медийно отразяване и обществен отзвук, като

гости на тях предстоят да бъдат поканени министри, народни
представители, известни български спортисти, видни културни
дейци, представители на водещи компании и неправителствени
организации, както и други.
-

Пресконференции;
Брифинги;
Конференции;
Кръгли маси;
Изложения;
Панаири;
Спонсорство;
Дарителски кампании.

Организиране на конкурси и семинари
3. Провеждане на различни видове семинари в страната и в
чужбина с учебна цел. При провеждането на мероприятията ще
бъдат представяни различни видове писмени разработки на
обучаващите се във Военна Академия студенти, слушатели и
докторанти. По този начин ще се популяризира широкия спектър от
специалности, с които разполага Военна академия и също така ще
послужи за заздравяване на връзките между обучавани и
преподаватели.
Награден фонд „Георги Стойков Раковски“

4. Сдружението предвижда награден паричен фонд за „найотличил се студент“, който ще бъде избиран всяка година. Критерий

при неговото оценяване: средният успех през годината, постигане на
високи постижения, допълнително участие в извън учебни културни
мероприятия. Определянето на победителя ще извърши при
специална определена комисия от Управителния съвет на
Сдружението под егидата на Началника на Военна академия, която
ще разгледа кандидатурите на бъдещите участници и ще определи
измежду тях бъдещия победител.

5. Партньори на Сдружението.
(сдружаване със сродни и други организации, в интерес на
Сдружението)

