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Уважаеми членове на Академичния съвет, 
Уважаема госпожо Вицепрезидент, 
Уважаеми господин Заместник-председател на 
Народното събрание, 
Уважаеми господин Заместник Министър-председател, 
Уважаема госпожо Заместник-министър, 
Уважаеми Народни представители, 
Ваши превъзходителства, 
Уважаеми господин Председател на Българската 
академия на науките, 
Уважаеми представители на ректорските ръководства 
на висшите училища, на научните институти 
Уважаеми гости, 
Скъпи студенти, родители, преподаватели и 
служители, 
 
Добре дошли на откриването на учебната година в Софийския 

университет! 
 
На прага на своето четиринадесето десетилетие най-старият и 

най-голям университет в България ви посреща с нови постижения. 
Университетът запазва първото си място му в националната 
рейтингова система и достойно място в международните класации. 

 
Той е водещ в научните изследвания в страната със сериозни 

публикации на нашите преподаватели, изследователи, докторанти и 
студенти, със спечелените проекти и награди, между които най-
големият брой успешни проекти по програма Хоризонт 2020, 
участие и в трите центъра за върхови постижения в страната, в два 
от които като водещ партньор, и в центрове за компетентност, в 
един от които като водеща институция. 

 
Софийският университет продължава да поддържа високо 

качество на образованието, да въвежда новите технологии и нови 
методи на преподаване и да разкрива нови и перспективни 
специалности и програми. 

 
Огромният брой и разнообразието на културните събития, 

обществените обсъждания по ключови теми и разнообразните 



инициативи затвърждават ролята на Софийския университет в 
духовния живот на България. Културният ни център, Театър „Алма 
алтер“, нашите музеи и изложбени зали, университетското радио и 
студентската ни телевизия имат сериозни постижения и още по-
обещаващо бъдеще. 

 
Високото качество на образованието и на научните 

изследвания дължим на преподавателите, много от които са 
носители на националните награди за наука „Питагор“ и на 
престижни международни награди, публикуват активно и основават 
преподаването на научните си изследвания – най-сигурната 
отличителна черта на качественото висше образование. 

 
В Университета се обучават над 20 000 студенти, които 

ежегодно печелят преобладаващата част от наградите в олимпиади 
и състезания в областта на математиката и информатиката, 
природните, хуманитарните и обществените науки. 1000 от тях са 
чуждестранни студенти, а броят на нашите студенти, отиващи за 
частичен срок на обучение в чужди университети, и на чуждите 
студенти, избрали Софийския университет за студентска 
мобилност, надхвърля и най-смелите очаквания отпреди десетина 
години. 

 
Близо 300 000 студенти са вече завършили Софийския 

университет и са се реализирали по начин, носещ удовлетворение 
за тях и полза за обществото. 

 
В годината на 130-годишния си юбилей първият български 

университет полага още по-големи усилия да запази и надгради 
тези постижения и занапред. Ние продължаваме да привличаме 
най-добрите преподаватели и изследователи, да обновяваме 
учебните планове и програми, да развиваме сътрудничество с 
близо 1000 партньорски университети по цял свят, да повишаваме 
качеството, да вървим в крак с дигиталните промени и да 
подготвяме младите за предизвикателствата на променящия се 
пазар на труда и на новата индустриална революция. Готвим и нова 
стратегия за развитието на Софийския университет, която да посочи 
пътищата за постигането на тези цели. 

 
Най-важната задача на Университета обаче е да създаде 

активни и честни граждани, търсещи личности, които не се 
притесняват да поставят въпроси, да отстояват мнението си и да 



проявяват разбиране, уважение и толерантност към мнението на 
другите. 

 
Често казвам, че Университетът не е място за политика, но той 

е най-доброто място за обсъждане и изготвяне на политики. Тук са 
най-компетентните експерти във всяка област на обществения 
живот, тук са младите хора, които са най-заинтересовани от 
правилността и бъдещия успех на политиките, които избираме днес. 
Наш дълг е да покажем на обществото пътя напред, да издигаме 
глас срещу всяка несправедливост и да бъдем гарант за спазването 
на свободата на словото и за осигуряването на обществения 
интерес. Университетската автономия ни осигурява независимост от 
политическата и икономическата конюнктура и с посланията си 
трябва да спечелим доверието на обществото, което има нужда от 
национална институция, на чиято преценка може да разчита. 

 
Скъпи млади колеги, 
 
Вие сте родени на границата на два века и сте прекарали 

целия си съзнателен живот в 21 век. Израснали сте с новите 
технологии и с новите предизвикателства на това столетие. Вие сте 
бъдещето на българската нация и на света. Положете усилия да се 
учите и да работите така, че да бъдете достойни за тази 
отговорност. 

 
Наскоро в отговор на въпрос на една медия за ползата от 

ученето посочих, че ученето ни помага да израснем като личности, 
да развием знанията и уменията си и самите себе си, дава ни нови 
възможности – за по-добра работа, за по-висока заплата, за по-
добри постижения и дори променя химията на мозъка, с което 
забавя процесите на стареене, намалява вероятността от деменция 
и Алцхаймер, развива способността за мислене и паметта и съвсем 
реално увеличава мозъка. 

 
Колкото по-разнообразни знания и умения изучаваме и 

усвояваме, толкова повече научаваме за околния свят и по-добре 
опознаваме себе си, по-добре се ориентираме в света около нас и 
по-лесно откриваме важното в огромната информация, която ни 
залива. 

 
Ученето ни прави по-културни, то е интересно и забавно. 

Благодарение на ученето ставаме по-добри личности. Знанието ни 
прави по-толерантни и способни на емпатия, а това ни позволява не 



само да разберем позицията на другите, а и по-лесно да ги убедим в 
нашата. 

Най-важното обаче е, че ученето и знанието ни правят 
щастливи. Ученето доставя удоволствие, а знанието – 
удовлетворение. 

 
Ако успеете да откриете за себе си привлекателната сила на 

знанието и науката, нашата задача ще бъде изпълнена. 
 
Пожелавам ви да постигнете успехи, които да направят вашите 

родители и нас, вашите учители, горди и щастливи. 
 
Пожелавам на всички студенти, преподаватели, 

изследователи и служители спокойна и успешна година и радостно 
посрещане на юбилея. 

 
Благодаря на всички наши гости, които уважиха първия учебен 

ден в Алма матер, за подкрепата и поздравленията. 
 
Обявявам учебната 2018/2019 година за открита! 


