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Уважаеми колеги, 

Днес Ректорът на Софийския университет тържествено откри учебната година за 

цялата академична общност. По традиция, и нашият факултет организира тържествено 

посрещане на своите студенти, което тази година сме принудени да направим в нов 

формат. 

Бих желал да се обърна първо към новите студенти на Стопанския факултет и да ги 

посрещна с „добре дошли“ – в най-престижната институция за обучение по икономика и 

управление в България. 

Въпреки че днес не сме в тържествена обстановка, за нас посрещането на всеки нов 

випуск е празничен момент. Младостта и енергията на новите ни студенти дава нов 

поглед върху живота, ценностите и стремежите на нашето съвремие. Вашите високи 

очаквания ни стимулират да ви предложим най-качественото образование с най-добрите 

перспективи за личностно развитие и професионална реализация. 

А тази година е още по-специална за всички нас, защото Стопанският факултет 

отбелязва 30 години от своето възстановяване в рамките на СУ „Св. Климент Охридски“. 

След малко по този повод специален поздрав ще отправи и първият декан – проф. д.ик.н. 

Георги Чобанов. 

Вярвам, че за всички първокурсници първият учебен ден е празничен и защото е 

свързан с реализирана мечта – да учат висше образование в избраната специалност и на 

желаното място. Това е едно ново начало, с нови възможности, нови перспективи и нови 

приятели. 

И въпреки че тази година донесе за всички нас много предизвикателства, вярвам, че 

нашите студенти ще могат да се реализират не по-малко успешно от своите 

предшественици. 

Моето послание към новите ни студенти е да бъдат смели, проактивни, търсещи. Да 

се включват в дейността на студентските ни организации – Бизнес клуб, AIESEC, 

Студентски съвет, Клуба на завършилите и др. Както и да създават нови инициативи – 

предприемачеството и иновациите са сред основните ценности на нашата общност. 

А ако искат да видят промяна, да бъдат част от нея – както аз, така и деканското 

ръководство, преподавателите и администрацията на факултета се нуждаят от свежия 

поглед върху всичко, което правим. 
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Пожелавам на новите ни студенти да бъдат активни граждани на света – не само на 

дигиталния. Да пътуват по двустранните ни споразумения и по програмата Еразъм в 

други страни, да опознават нови езици, култури и да развиват своите лични контакти. 

Не на последно място, пожелавам на всички първокурсници да са осъзнати и горди 

с новата си роля – студенти в Стопанския факултет – и да подходят с отговорност към нея. 

Вече 30 години и настоящите, и завършилите студенти градят и поддържат имиджа на 

нашата общност като учени, предприемачи, бизнес лидери, експерти, общественици и 

личности в българското общество, както и извън страната. 

Нека най-изтъкнатите сред тях бъдат наше вдъхновение. А ако някой сред тях има 

нужда от подкрепа – това да бъде и наше задължение. 

Бих искал в това обръщение да благодаря специално на нашите преподаватели и на 

администрацията на Стопанския факултет – през последната половин година те работят 

още по-усилено, за да запазят нормалността в учебния процес. Вярвам, че въпреки 

всички трудности, те ще дадат отново всичко от себе си и през този семестър. Така, че да 

можем да запазим общността на факултета цяла и да осигурим най-доброто обучение на 

своите студенти. 

Голяма част от дейностите ни през тази година ще са в електронна среда – лекции, 

упражнения, семинари, конференции, срещи с гост-лектори и водещи компании, 

кариерни форуми и обучения. Това е предизвикателство, но и възможност – например да 

поканим в своите онлайн занятия водещи бизнес лидери и преподаватели от чужбина. 

Новата реалност ни дава възможност и да развием по-добре дигиталните си умения. 

Благодаря на водещите университети, с които си партнираме, както и на посолствата 

на държавите, с които работим заедно, за продължаващите съвместни инициативи и 

програми. 

Специални благодарности и за партньорите ни от бизнеса – и тази година ще 

разчитаме на тяхната подкрепа – за нашите инициативи, за включване в учебните 

програми, за кариерни възможности и за всичко друго, което отговаря на общата ни 

визия – да предоставяме най-добрия образователен продукт в България по икономика и 

мениджмънт. 

 

Обявявам официално откриването на учебната година в Стопанския факултет! 

Бъдете здрави и успешни! 

 

Доц. д-р Атанас Георгиев 

Декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 


