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Обръщение на Ректора

Уважаеми партньори,

Пред Вас е вторият доклад за устой-
чи вост на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“, който обоб щава наши-
те дейности и инициативи в периода 2019 – 
2021 г. За нас той е специален поради две 
причини. На първо място, защото можем 
да потвърдим своята категорична и про-
дъл жа ваща под крепа към прин ци пите на 
Глобалния договор на ООН в чети рите 
тема тични области – права на човека, тру-
дови практики, опазване на окол ната среда 
и анти  коруп ция. Те са част от нашата 
визия и стратегия за развитие, орга ни за-
ционна култура, образователни и адми ни-
стра тивни дейности.

На второ място, сме развълнувани да 
спо делим, че той съдържа всеобхватна 
инфор мация за дейността ни за пости гане 
на Гло бал ните цели на ООН за устойчиво 
развитие, които в последните няколко 
години са обект на вдъхновение и целе на-
со чена работа на нашата академична общ-
ност  – преподаватели, изследователи и 

сту  ден ти. Тези теми са видими в учеб ното 
съдър жа ние на бака ла вър ските и магис тър-
ските про грами, науч ните и извън ауди тор-
ни събития, инициативи и под по ма гащи 
дейности. 

Като активен участник в между на род-
ното движение за устойчиво развитие и 
пред ставител на академичната общност 
в платформи като Инициативата на ООН 
за отговорно образование по управление, 
Мрежата на ООН за решения за устойчиво 
развитие, Българската мрежа на Глобалния 
договор на ООН и Консултативния съвет за 
правата на децата към УНИЦЕФ-България 
имаме възможност и занапред да пре връ-
щаме тези цен ности и прин ципи в прак-
ти чески решения в полза на българските 
граждани и бизнес за изграждането на по-
солидарно и устойчиво общество. 

Пожелаваме Ви приятно четене!

Проф. дфн Анастас Герджиков
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Акценти 2020 – 2021

21 698
Общ брой 
студенти

68:32

6,1

7%

1 591
Общ брой щатни 
преподаватели

13 591
място

Класиран измежду  
1 115 университета  

в света за 2021 г.  
според класация  

на Impact Rankings  
(THE)

Действащи договора  
по Програма Еразъм+,  
с 391 университета-

партньори от  
33 европейски  

държави

Брой учени, които са  
сред първите 2%  

най-добри в света за 
2021 г. според класация 

на Станфордския 
университет

760

Съотношение между 
мъже и жени студенти

Брой студенти 
на служител

Процент на  
международните студенти

Постижения
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Климент Охридски, българин от югозападните краища, е най-видният ученик на Кирил и 
Методий, пристигнал в България през 886 г. Ръкоположен за пръв епископ на българския език 
на Югозападна Македония през 893 г. по времето на цар Симеон. За седем години обучил 3500 
ученици от всички слоеве на народа, подготвил голям брой свещеници, дякони и учители. 
Умира в дълбока старост през 916 г. Учениците му го погребват в построения от него 
манастир „Св. Пантелеймон“ в Охрид. 

Заедно с книжовниците от Преславския кръг основаната от Климент Охридска школа 
полага основите на старобългарската писмена култура, книжовна традиция и образование, 
които скоро стават еталон за цялата славянска цивилизация.

Канонизиран през Х в., Климент е причислен към пантеона на българските светци наред с 
Кирил и Методий. В Асеманиевото изборно евангелие от края на Х в. е записано, че паметта 
на св. Климент се чества от българската православна църква на 27 юли – деня на неговото 
Успение и светите Седмочисленици. По-късно се възприема и датата 25 ноември – денят на 
св. Климент, римски папа, чиито мощи са намерени и пренесени в Рим по време на мисията 
на братята Кирил и Методий при хазарите, в която участва и ученикът им Климент.

Хронология

1880 г. 

Министерството на просвещението внася в Народното събрание 
проект за Основен закон за училищата в Българското княжество. В 
него се предвижда „след изпълване курса на реалните и класическите 
гимназии да се отвори българско висше училище (университет), което да 
обнеме юридическите, философските, естествените, медицинските и 
техническите науки“. 

1887 г. Министърът на просвещението Т. Иванчев издава наредба за откриване  
на педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София.

Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ е първата 
университетска и най-голямата научна библиотека в България,  
която получава безплатен екземпляр от всяко издание.

1925 г. 

Начало на организираната образователна система в БългарияIX век 

Назначени са първите преподаватели на Висшето училище, които веднага 
поставят въпроса за създаването на библиотека и снабдяването ѝ с 
периодични издания, както и за изработването на правилник за Висшето 
училище. Те призовават към академична автономия в управлението и 
организацията на Висшето училище. За пръв Ректор е избран Александър 
Теодоров-Балан, възпитаник на университетите в Прага и Лайпциг, 
доктор на Пражкия университет (1884), преподавател по езикознание, 
диалектология и общославянска етнография. 

31.01.
1889 г. 

Народното събрание взема решение за преобразуване на Висшия 
педагогически курс във Висше училище.

8.12.
1888 г. 

Започват занятията на Висшия педагогически курс. Студентите са 43,  
само мъже. В приетия Временен правилник се предвижда функционирането 
само на Историко-филологическо отделение с три основни дисциплини: 
история, славянска филология и философия с педагогика.  
Учебната 1888/1889 г. е с два семестъра и се изучават три групи предмети – 
общи, специални и спомагателни.

1.10.
1888 г. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/istoriya/srednovekovie
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Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ е първото българско висше учи-
лище. Той е най-големият и престижен науч-
но из сле до ва телски център в страната и 
се стреми да утвърждава своята роля на 
обра зо ва телен, научен и културен център 
с общо ев ро пейско значение. 

От създаването на Университета до 
наши дни дейността му се развива мно го-
кратно, като от два-три факултета през 
пър ви те десетилетия на ХХ в. към 2021  г. 
Уни вер си те тът раз по лага с 16 дейст ващи 
факул тета, в които по над 120 спе циал-
ности се обу ча ват сту денти в бака ла вър-
ски, маги стър ски и док то ран тски про гра-
ми, за да излязат дип ло ми рани и реа ли зи рани 
спе циа листи и изсле до ва тели в сфе рите 
на меди ци ната, физи ката, сто пан ските и 
ико но ми чес ките науки, педа го ги чес ките 
про фили, езикови, юридически, екологични и 
други.

Към 2021 г. СУ е сред най-престижните 
университети, като пример за качествено 
и високопрофилирано образование. Според 
класация на Станфордския университет 
за 2021 г., тринадесет учени от СУ са сред 
първите 2% най-добри в света. Класацията 
групира всички изследователи в 22 научни 
области и 176 подобласти.

В световната класация на уни вер си те-
тите QS World University Rankings за 2022 г., 
оповестена на 8 юни 2021 г., Софийският 
уни вер си тет се нарежда на 591-600 място. 

Най-ста рият и авто ри те тен бъл гар ски 
уни вер си тет участва в класацията от 
2014 г. и сегашното място е най-високото 
до момента. Тази година уни вер си те тът 
се изкачва с 50 места и е класиран в топ 46%.

В обявената в средата на октомври кла-
са ция на THE за 2022 г. Софийският уни вер-
си тет за първи път е на позиция 501+.

В класацията Impact Rankings 2021 на 
Times Higher Education (THE) СУ е кла си ран 
на 601-800 място от 1 115 университета 
в света по пока за те лите здра во словен 
живот и стимулиране на бла го със тоя-
нието и парт ньор ство за устойчиво раз-
ви тие, на 401-600 място по този за качест-
вено обра зо вание, на 301-400 място по пока-
за те лите равен ство между поло вете, дос-
тъпна и чиста енергия, дос тоен труд и 
икономически растеж и устой чиви гра дове 
и общности, а по пока за теля дейс т вия 
във връзка с климатичните про мени заема 
място 201-300. В класацията по об лас ти на 
THE World University Rankings by Subject 2022 
Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ заема 601-800 място в Ком пю тър-
ните науки.

Визия
Софийският университет се стреми да утвър ж дава своята роля на обра зо ва-

те лен, научен и култу рен цен тър с общо ев ро пейско зна че ние, да бъде лидер в обу-
че нието, нау ката и клю чо вите проекти за раз ви тие на общес т вото, да работи 
на нивото на добрите прак тики в разви тие то, управ ле нието и изпол з ва нето на 
нау ката за жиз не ните цели на общес т вото и отделния човек. 

Образователните програми на Софийс кия университет ежегодно покри ват 
евро пейс ките стан дарти за качес тво и се доближават до водещите све товни 
образци. 

Университетът продължава да раз ши  рява своята решаваща роля във фор-
ми ра нето и изпъл не нието на про екти, поли тики и страте гии за раз ви тие то на 
страната.

Профил на СУ
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Структура на СУ

Биологически факултет

Богословски факултет 

Геолого-географски факултет

Исторически факултет

Медицински факултет 

Стопански факултет

Факултет по журналистика и  
масова комуникация 

Факултет по класически и  
нови филологии 

Факултет по математика и 
информатика

Факултет по науки  
за образованието и изкуствата

Факултет по педагогика 

Факултет по славянски филологии 

Факултет по химия и фармация 

Физически факултет

Философски факултет 

Юридически факултет

В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: 
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Департамент за езиково обучение 

Департамент за информация и 
усъвършенстване на учители 

Департамент по спорт

Музей на Софийския университет

Mузей по минералогия, петрология и 
полезни изкопаеми 

Музей по палеонтология и  
исторична геология

Научноизследователски сектор

Радио и телевизия „Алма Матер“

Рехабилитационни центрове

Театър-лаборатория @лма @лтер

Университетска бибиотека 

Университетски ботанически 
градини

Университетски център за 
информационни и комуникационни 

технологии

Университетско издателство  
с печатница

Център за полярни изследвания

В рамките на Софийския университет функционират и следните самостоятелни звена:
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Снимка:  Deensel, flickr

Цели 2019 – 2023 г.

В изпълнение на мисията си, СУ се стреми към: 

 ▶ Високо качество на образователна, на уч но из сле до ва тел ска, инфор ма-
ционна и културна дейност. 

 ▶ Покриване критериите за качество в съответствие с Болонския про цес 
и Лиса бон с ката стратегия във всич ки дейности и звена. 

 ▶ Водеща позиция във висшето обра зо ва ние в България и региона чрез адек-
ва тен отговор на обра зо ва тел ни те потребности. 

 ▶ Целенасочено интегриране в евро пейс кото научно пространство и до бли-
жаване до световните стан дар ти за научна дейност. 

 ▶ Засилване на участието във фор ми ра нето и развитието на национални и 
регионални стратегии и политики. 
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Ценности. Партньорства
Като висш национален образователен, 

на уч но из сле до ва тел ски, кул ту рен и инфор-
ма цио нен цен тър с високо меж ду на родно 
при зна ние, Уни вер си те тът играе активна 
роля и в проек ти ра нето и про веж да нето на 
поли тики с нацио нално, регио нално и меж-
ду на родно значение, каквито са и полити-
ките за устой чиво развитие.

Университетът развива науката и обу-
чава сту денти във всички нейни области 
и въз пи тава висо ко обра зо вани, нацио нално 
отго вор ни лич ности. Съвре мен ните тен-
ден ции в развитието на обществото и 
ико но ми ката поста вят пред СУ зада чата 
да под готви и въз пита сту ден ти, които да 
раз би рат и при ла гат цен нос тите за устой-
чиво раз ви тие в своята бъдеща работа.

Ценностите на Глобалния договор на 
ООН изцяло съответстват на мисията на 
Софийския университет да бъде образец на 
научноизследователска и преподавателска 
работа с широко културно и обществено 
значение. Ценностите за устойчиво раз-
ви тие са в синхрон и с целта на Софийския 
уни вер си тет, който се стреми да работи 
на нивото на добрите практики в раз ви-
тието, управлението и използването на 
науката за жизнените цели на обществото 
и отделния човек. 

Разбирането им намира приложение в 
академичните дейности; в кур со вeте в 
областта на КСО/ESG, в орга ни за цион ните 
практики, гаран ти ращи рав но пос та ве-
ност и зачи тане на пра вата на пре по да ва-
те лите, слу жи те лите и сту ден тите; във 
включ ва не то на граж дан ските орга ни за ции, 
инсти ту циите и бизнеса като партньори 
на СУ, а също и в дейностите, свързани с 
устой чи востта на самия Университет  – 
енер гийна ефек тив ност, ефек тивно управ-
ление и спестяване на ресурси, практики за 
реци клиране и др.

Чрез своите органи за ционни прак тики 
Университетът насър чава раз про стра не-
нието на знание за ценностите за устой чиво 
раз ви тие сред студенти, преподаватели 
и служи тели. Пример за това е дейността 
на Университетската библиотека, която 
е депозитна бибилиотека за изданията 
на ООН, и през 2021 г. предостави достъп 

до най-новата дигитална платформа на 
Организацията на Обединените Нации 
(ООН). ООН iLibrary включва публикации в 
облас тите международно право, човешки 
права, икономическо и социално развитие, 
изме нения на климата, между на роден мир и 
сигур ност, обществено здраве. 

В Етичния кодекс на СУ са залегнали 
пра вила, създадени са и постоянни и спе-
циа лизирани етични комисии, които гаран-
ти рат безопасност за здравето и етично 
отно шение при специфични изследвания 
като човешки ембриони, тъкани и клетки, 
изследвания върху животни или такива, 
касае щи околната среда. 

За съблюдаване на спазването на тези 
принципи и правила Университетът при-
лага Политика за антикорупция в дей нос-
тите на всички звена. Тя се прилага от 
Конт рол ния съвет, Студентския съвет и 
Уни вер си тетския омбудсман. 

Ангажиментът на СУ към правата на 
слу жи те лите и студентите е пос то я нен 
прио ритет. Като израз на този анга жи-
мент, Университетът провежда перио-
дично срещи с ключови партньори, участ-
ници в диалога за субсидиите и дохо дите на 
пер со нала във висшите училища. Уни вер си-
те тът спазва:

 ▶ Принципа на професионализма, т.е. 
отлич ното познаване, безпроблемно и 
висо ко ка чест вено изпъл не ние на рабо-
тата от страна на препо да ва те лите, 
слу жи те лите и сътруд ни ците на Уни-
вер ситета;

 ▶ Принципа на насоченост на дейст-
вията към заинтересованите страни, 
клиен тите и потребителите на обра-
зо ва телните услуги и дейности на Уни-
вер  ситета;

 ▶ Принципа на постоянно подобряване 
и стремеж към развитие и високо 
качество;

 ▶ Принципа на превенцията, на основата 
на непрекъснато наблюдение, анализ, 
оценка и прогноза, чрез превантивни 
дейс твия да се избягва появата на нега-
тивни събития в дей нос тите и пред-
ла га ните образователни услуги.

http://www.un-ilibrary.org
http://www.un-ilibrary.org
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Българската общественост, която 
изпитва традиционно преклонение пред 
про све тата и науката, под крепя разви-
тието на СУ с много бройни актове на 
без ко ристна помощ и дарения. Голе мият 
финан сист, тър го вец и бан кер Евлоги 
Георгиев от Карлово, изпъл ня вайки волята 
и на своя брат Христо Георгиев, дарява и 
завещава място от 10 200 кв. м и 6 800 000 
златни лева за построя ване на сграда и 
издръжка на Висше училище в София.

СУ работи за привличане на медийния 
инте рес към резултатите от своята 
обра зо вателна и научна дейност и ползата 
за обществото от нея. В тази връзка той 
е инициатор и постоянен парт ньор за фор-
ми ране и реално изпълняване на държавната 
политика в областта на висшето обра зо-
вание и науката. Инвестира в изграж дане 
на партньорства с бизнеса и по-тесни 
връзки с рабо то да тел ските органи зации 
и потре би те лите на кадри за полу ча ване 
на информация за реали за цията на сту ден-
тите му, за връзка с възпитаниците му, за 
обществени инициативи и за привличане 
на широката общественост.

За развитие на своята международна 
дей ност отдел „Международни отношения“ 
е ангажиран да обнови изцяло визията на СУ и 
да работи за популяризиране на Хартата по 
Еразъм. Еразъм+ Хартата бива присъдена на 
Уни вер ситета след подаване на документи 
от отдела и участва за периода 2022-2027 г. 
По Програма Еразъм+ към настоящия мо-
мент има сключени действащи близо 760 
договора с 391 уни вер си те та партньори 
от 33 европейски държави. Стопан с кият 
факул тет продължава да бъде посред ни-
ческа организация по програмата „Еразъм 
за млади предприемачи“.

В изпълнение на поетите ангажименти, 
заложени в Еразъм Хартата и изискванията 
на ЕК за дигитализация в сектор висше 

обра зо вание, и създадената инициатива 
на ЕК European Student Card Initiative, СУ е 
пър вият български университет, който 
се присъедини към глобалната мрежа за 
интер фе дерирани услуги EduGain.

Софийският университет участва 
също в инициативата на Европейската 
коми сия „Европейски университети“. Това 
са транс на цио нални алианси, които се 
планира да пред ста вля ват уни вер си те-
тите на бъде щето, да попу ля ри зират 
евро пейс ките цен ности и иден тич ност и 
да про ме нят из основи качест вото и кон-
ку рен то спо соб ността на евро пейс кото 
висше образование. През 2021  г. алиансът 
„Трансформация за Европа (Т4Е)“ е одобрен 
като част от алиансите, избрани във 
вто рата покана в рамките на инициа ти-
вата „Европейски университети 2020“. Той 
обединява седем европейски висши учи-
лища от четири региона на Европа. Финан-
си ра нето му е в раз мер на 5 милиона евро, 
които да послужат за стар ти ране на съв-
мест ната стра те гия за кон со ли ди ране на 
евро пейс ката универ си тетска екосистема 
и изграждане на европейско пространство 
за образование. 

На 01 октомври 2021 г. стартира и ини-
циа тивата „Тransform4Europe Research  & 
Inno va tions“ (T4ERI). T4ERI е част от 
Transform4Europe, за да трансформират 
уни вер си те тите своите пости же ния 
в науч  ните изслед вания и инова циите. 
T4ERI ще разработи нови стратегии, за да 
изпол зва този потенциал, с фокусна мисия 
циф рова и еко ло гична трансформация за 
инте ли гентни, устой чиви и приоб ща ващи 
региони.

Снимка:  Apostoloff, wikimedia.org
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UNGC (UN Global Compact) 
и Българска мрежа на 
Глобалния договор на ООН

Глобалният договор е 
плат  форма за обмяна на 
знания и диалог с актив-
ното участие и под крепа 
на компании, спе циа ли зи ра-
ните организации на ООН, 
бизнес асоциации, непра-
ви тел ствени и син ди-
кални организации за насър-
чаване на обществената 
отговорност на бизнеса 
и етичните бизнес 
стандарти.

Чрез своя ангажимент по 
отношение на всеобщо 
въз прие ти ценности и 
чрез мини ми зи ра нето на 
нега тив ните ефекти от 
своята стопанска дей ност, 
органи за циите могат да 
дадат своя принос за пре-
връ ща нето на гло ба ли за-
цията в позитивна сила за 
постигането на Целите 
за устойчиво развитие на 
ООН.

Профил на СУ „Св. Климент 
Охридски“ в UNGC

PRME – Principles of 
Responsible Management 
Education

Принципите за образование 
по отговорно управление 
(PRME) е инициатива, 
подкрепена от ООН, 
основана през 2007 г. 
като платформа за 
повишаване на профила 
на устойчивостта в 
университетите по целия 
свят и за предоставяне 
на бизнес студентите 
на разбирането и 
способността да направят 
промяна за бъдещето. С над 
650 участници по света, 
PRME се превърна в най-
голямата организирана 
инициатива на ООН и 
университетите по 
света, преподаващи бизнес 
дисциплини.

Профил на Стопанския 
факултет в PRME

United Nations Sustainable 
Development Solutions 
Network

Международната мрежа 
за решения за устойчиво 
развитие е глобална 
инициатива на ООН, която 
обединява разнообразна 
група международни лидери 
от областта на науката, 
бизнеса, политиката и 
гражданското общество. 
Регионалната работна 
група SDSN Черно море, 
към която принадлежи и 
Софийския университет, 
ангажира университетите 
и изследователските 
центрове да си 
сътрудничат в полза на 
жителите на страните 
около Черно море за 
постигане на Глобалните 
цели.

Профил на Софийския 
университет в United 
Nations Sustainable 
Development Solutions 
Network

Членства
Университетът продължава дей ност та си като член в престижни меж ду на род ни уни-

вер ситетски орга ни за ции като Евро пейс ката асо циа ция на уни вер си те тите (EUA), Между-
на род ната асо циа ция на уни вер си те тите (IAU), Агенция на Фран ко фон ските уни вер си-
тети (AUF), Мрежата на уни вер си те тите от евро пейс ките сто лици (UNICA), Мрежата на 
черно морс ките уни вер си тети (BSUN), Балкан ската асо циа ция на университетите (BUA), 
ЕУПРЕРА и др.

Потвърждаваме, че подкрепяме Десет те принципа на Глобалния договор на ООН и 
участ ваме в дейностите на Бъл гарс ката мрежа. Ключови в областта на устой чи вото 
развитие са следните членства:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/96991#company-information
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/96991#company-information
https://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=25637
https://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=25637
https://www.unsdsn.org/black-sea
https://www.unsdsn.org/black-sea
https://www.unsdsn.org/black-sea
https://www.unsdsn.org/black-sea
https://www.unsdsn.org/black-sea
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Принос за постигане на Глобалните цели на ООН  
за устойчиво развитие

Сред седемнадесетте Глобални цели на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. (SDGs), 
опре де лихме следните осем като съотносими към нашата дейност. Те са свързани с 
нашите значими теми и цели по отношение на устойчивостта.

Значими теми Глобална цел (UN SDGs 2030)

ИКОНОМИЧЕСКИ
Пълна и продуктивна 
заетост и достойна 
работа за всички.

Насърчаване на устойчив и 
приобщаващ икономически 
растеж, пълна и продуктивна 
заетост и достойна работа  
за всички.

СОЦИАЛНИ

Реализиране на програма 
за здравословни и 
безопасни условия на труд

Осигуряване на здравословен 
живот и насърчаване на 
благосъстоянието за всички от 
всички възрасти

Качествено образование 
за всички

Осигуряване на приобщаващо 
и справедливо качествено 
образование и насърчаване на 
възможностите за учене през 
целия живот за всички

Равнопоста веност на 
половете в научните 
изследвания 

 Постигане на равенство между 
половете и предоставяне на 
равни права на всички жени и 
момичета

Универсален безопасен 
достъп до обществени 
пространства. 

Да се направят градовете и 
населените места приобщаващи, 
безопасни и устойчиви. 

ЕКОЛОГИЧНИ

Достъпна и  
чиста енергия

Осигуряване на достъп до 
достъпна, надеждна, устойчива и 
модерна енергия

Климатични промени
Спешни действия за борба с 
изменението на климата и 
неговите последици

УПРАВЛЕНСКИ Глобално партньорство 

Укрепване на средствата за 
прилагане и съживяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие
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Значими теми Глобална цел (UN SDGs 2030)

ИКОНОМИЧЕСКИ
Пълна и продуктивна 
заетост и достойна 
работа за всички.

Насърчаване на устойчив и 
приобщаващ икономически 
растеж, пълна и продуктивна 
заетост и достойна работа  
за всички.

СОЦИАЛНИ

Реализиране на програма 
за здравословни и 
безопасни условия на труд

Осигуряване на здравословен 
живот и насърчаване на 
благосъстоянието за всички от 
всички възрасти

Качествено образование 
за всички

Осигуряване на приобщаващо 
и справедливо качествено 
образование и насърчаване на 
възможностите за учене през 
целия живот за всички

Равнопоста веност на 
половете в научните 
изследвания 

 Постигане на равенство между 
половете и предоставяне на 
равни права на всички жени и 
момичета

Универсален безопасен 
достъп до обществени 
пространства. 

Да се направят градовете и 
населените места приобщаващи, 
безопасни и устойчиви. 

ЕКОЛОГИЧНИ

Достъпна и  
чиста енергия

Осигуряване на достъп до 
достъпна, надеждна, устойчива и 
модерна енергия

Климатични промени
Спешни действия за борба с 
изменението на климата и 
неговите последици

УПРАВЛЕНСКИ Глобално партньорство 

Укрепване на средствата за 
прилагане и съживяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие

Постиженията и напредъка по постигането на Глобалните цели на ООН значително 
се уско ряват през разглеждания период 2019-2021 г. Чрез своите факултети по Физика, 
Математика и Информатика, Стопански, Химия, Геолого-географски, Философия, Педаго-
гика, Медицина, Библиотекарство и Журналистика, Софийският университет участва в 
множество проекти и инициативи, използва съществуващите си лаборатории за нови 
научни изследвания и експерименти, получи награди за Устойчиво развитие и допринесе за 
въвеж дането на добри практики в Университета и обществото, свързани с екологичното 
въз действие и социалната отговорност.

Заинтересовани страни Подцели Индика  - 
тори Позиция на СУ 2021 (THE)

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав, служители

8.2
8.3
8.5

8.2.1
8.3.1
8.5.1
8.5.2

   

301-400 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав, служители.

3.8
3.b. 

3.8.1
3.b.1
3.b.2

   

601-800 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав.

4.3. 
4.4
4.5 
4.7
4.b

4.3.1
4.4.1 
4.5.1 
4.7.1
4.b.1

   

401-600 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав. 

5.1
5.5
5.c

5.1.1
5.5.2
5.с.1

   

301-400 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав, служители и 
посетители

11.7 11.7.1

   

301-400 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав, служители, 
посетители

7.1
7.2
7.3

7.1.2
7.2.1
7.3.1

   

301-400 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав, служители, 
посетители

13.1
13.2
13.3

13.1.2
13.2.1
13.2.2
13.3.1
13.3.2    

201-300 място

Студенти, докторанти, 
академичен и ръководен 
състав

17.16 17.16.1

   

601-800 място
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Снимка:  Lavrukova
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Отговорен работодател

Ценности
Академичният състав, студентите, док то ран тите, спе циа ли зан тите, 

адми ни стра тив ният и помощен персонал на Софийския университет 
принадлежат към най-голямата, най-стабилната и про дук тивна духовна 
общност в стра ната. Тя включва всички, които в опре де лен период от 
живота си са били част от академичната общност. Тази при над леж ност 
създава чувство на гордост и духовна съпри част ност. 

Административното ръководството на Университета полага грижи 
за раз ви тие то на вътрешната академична кул тура и ака де ми чния дух 
и създава въз мож ности всеки член на акаде мич ната общ ност да демонс-
трира своята принад леж ност, подпомагайки развитието и про спе ри тета 
на Алма матер.

Цел
Софийският университет привлича, задържа и развива научно-препо да-

ва телския си състав чрез създаване на възможности за кариерно развитие, 
оси гу ряване на здра во сло вен живот и насър ча ване на бла го със тоя ние то на 
препо да вателите и изсле до ва телите, както и привличане на млади хора с 
пре по да вателски и изследователски потенциал.

Политики

Основната политика по отношение на 
гри жата за преподавателския състав, за 
него вото научно и кариерно израст ване и 
за мате риал ното му сти му лиране спо ред 
резул татите, е дефинирана в Мандат ната 
про грама на рек торс кото ръко вод ство 
на Университета (ноември 2019 – ноември 
2023 г.) и предвижда: 

 ▶ реално повишаване на трудовото въз-
на граж дение на преподава те лите, из-
сле  до ва телите и служи те лите, съот-
вет с т ващо на ефективността и 
качес т вото на тяхната работа;

 ▶ изграждане на модерна система за до-
пъл нително материално сти му ли ра не;

 ▶ разработване на актуални пока за тели 
за отчитане на учебната нато ва ре-
ност и електронизация;

 ▶ преглед и актуализация на вътрешните 
правила за работната заплата;

 ▶ партньорство със синдикатите на 
пре по да ва те лите и слу жи те лите и 
използ ване на тех ния опит и експер-
тиза за анализ и съвместно тър сене на 
реше  ния на проблемите;

 ▶ сключване на Колективен трудов 
договор;

 ▶ осигуряване на възможности за непре-
къс ната квалификация на пре по да ва-
телите;
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 ▶ осигуряване на качествени медицински 
профилактични прегледи; 

 ▶ ефективно използване на учебно-науч-
ните бази за отдих и възстановяване;

 ▶ предоставяне на ваучери за храна;

 ▶ осигуряване на възможности за спорт.

Софийският университет функционира 
в международна изследователска и учебна 
среда, основана на ценности като демо-
кра ция, откритост и равни въз мож ности. 
Уни вер си тетът е приоб ща ващо работно 
място, което иска да при влече най-талант-
ливите студенти и пер со нал, независимо 
от техния про из ход. Университетът се 
стреми да съз даде толе ран тна култура, 
където вси чки да бъдат третирани ед нак-
во и където разнообразието е сила, а не пре-
диз ви ка тел с тво. 

Принципът за равнопоставеност на 
поло вете e неотделима част от нацио-

нал ното законодателство и правилника за 
работа и управление на СУ.

За периода 2020-2021 г. управлението на 
финансите на СУ „Св. Климент Охридски“ 
е значително подобрено. Отчитането на 
финансовите резултати се извършва чрез 
обновени софтуери и свързване на отдел-
ните звена. Обобщената е-система под-
по мага коректното въвеждане на данни и 
улес нява счетоводната отчетност. 

За подобряването на финансовото 
със тоя ние се вземат предвид и опти ми-
зи ра нето на отделните длъжности при 
изготвяне на работни места към Уни вер си-
тета. Следи се съотношението на хаби ли-
ти рани и нехабилитирани преподаватели. 
За да се запази устойчивото отношение, 
стре ме жът да се запази про цент ното 
съот но шение на пре по да ва телите (асис-
тенти, главни асистенти, доктори, до-
цен ти, професори) се проследява и за етап 
2020-2021 г. е запазен в добър вид.
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Практики
Към началото на учебната 2021/2022 г. научно-преподавателският състав наброя ва 1587 

човека. Увеличават се хаби ли ти ра ните преподаватели – 53% от всички пре по да ва тели. 

Колективно договаряне
Предметът на Колективния трудов 

дого вор между СУ и двете национално пред-
ста вени синдикални организации включва 
прин ци пите, обхвата и правилата на 
колек тив ното договаряне на работната 
заплата, допълнителните тру дови възна-
граж дения, работното вре ме, почивките, 
здравословните и безо пасни условия на 
труд, социално-бито вите усло вия и социал-
ната защита на ака де мич ния и непре по да-
ва телския състав в Уни вер си тета.

Възнаграждения
За конкретния период е подобрено 

запла ща нето за постиг нати индивидуални 
резул тати на пре по да ва те лите. Между 33% 
и 47% са увеличени тру до вите възна граж-
де ния на членове на ака де мич ния състав, а 
средното увеличе ние за непре по да ва тел-
ския състав за 2021 г. е 10%. Включено е и ново 
споразумение за допъл ни телно въз на граж-
дение за автор ство на научни публи кации. 

Здравословни и безопасни 
условия на труд

Предприети са всички необходими 
мерки за недопускане на злополуки на 
работ ни ците и служителите. За 2021  г. 
няма декла ри рана трудова зло по лука. Оси-
гу рени са перио дични меди цински пре гледи 
на работе щите в среда на йони зи ращи 
лъче ния. 2020 г. и 2021 г. са посве тени на 
грижа за опаз ва нето на здра вето на рабо-
те щите от епиде мията от COVID-19. Със 
средства от фонд СБКО текущо се предо-
ста вят ваучери за храна. Про фи лак тич-
ните прегледи за персо нала са пока за тел 
за спазване правото на безо па сен и здра во-
словен труд и достъп до обра зо вание.

Ваксинационна кампания
С цел опаз ване на живота и здравето на 

всички, уни вер си тет с ките преподаватели 
и слу жи тели бяха включени във втората 
фаза на вакси на цията срещу COVID-19. От 
нея са се възползвали 955 препо да ва тели и 
255 служители, което е съответно 60% от 
преподавателите и 20% от служи те лите 
спрямо общия състав на СУ. Във връзка с 
про дъл жа ващата извън редна епи де мич на 
обстановка в страната, в дого вора за про-
веж дане на медицински пре гледи е вклю чен 
допъл ни те лен пакет за про фи лак тика на 
забо ля ване от COVID-19 инфек ция или диаг-
но сти циране на услож не ния след пре кар-
ване на същата, за пре вен ция и безопас-
ност на работниците и слу жи те лите на 
Софийс кия университет. 

Активен начин на живот
СУ предо ставя възможности за спорт, 

забавление и достъп до изкуство, както на 
пре по да вателите, така и на студентите 
си чрез дейността на разно образ ните си 
цент рове, спортни съоръжения, теа тър, 
музей и техните програми. Чрез Депар та-
мента по спорт е осигурена възможност на 
всички пре по да ватели и служители да полз-
ват налични (собствени и наемани) бази за 
спорт на дейност и рекреация, съобразено 
с утвър дения график за годината за раз-
лич  ните видове спорт. В допълнение има 
склю чен договор за Multisport карти, които 
осигу ряват достъп до голям брой спортни 
дейности. В условията на пандемия учебно-
научните бази и ТД „Китен“ за отдих и въз-
ста но вяване на пре по да ва те лите и служи-
те лите продължават да функционират при 
строго спазване на епидемиологични мерки. 
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Атестирането на преподавателите и персонала 
Отразява мнението на сту ден тите, 

персонала и самия академичен състав. При 
изготвянето на проучванията се взе мат 
предвид актуалните тенденции в обра зо-
ва нието, научно изсле до ва телс ката дей-
ност, желанията и препоръките на сту ден-
тите. Про уч ва нията се пра вят чрез анке-
ти, пре по ръки и др. през плат фор мите на 
Уни вер си тета. Както в елек тронна среда, 
така и от участия в раз лични ини циа тиви, 
кон курси и при съж дане на отли чия в раз лич-
ни области на обра зо ва тел ната среда.

През 2018 г. Центърът по управление на 
качеството учредява годишната награда 
„Знак за качество на Софийския уни вер си-
тет „Св. Климент Охридски“. Отли чието 
насър чава добрите прак тики и пости-
жения на пред ста вители на ака де мич-
ната общ ност на СУ, които допри насят 
за утвърж даване на високи стан дарти за 
качество. За отли чието могат да бъдат 
номи нирани отделни преподаватели и 
служители в адми ни стра цията, както и 

цели екипи, кате дри или други струк турни 
звена, които имат значим принос за осигу-
ря ва нето на високо качество в Уни вер си-
тета. През декември 2021 г. наградите се 
присъдиха за втори път в три категории:

 ▶ Устойчиво развитие – за постигнати 
резултати за повече от 3 години, които 
отговарят и надхвърлят стан дар ти-
те за качество в съответствие със 
сис те ма та за управление на качест-
вото в СУ.

 ▶ Успешна промяна  – постиженията да 
представляват добра практика, вне д-
рена в рамките на поне една от пос лед-
ните 3 години и водеща до зна чими ре-
зул тати, чрез която се пови шава качес-
т вото на кон кретни уни вер си тет ски 
дейности, системи, процеси и т.н.

 ▶ Значима иновация  – иновация в рам-
ките на последната година, която е 
пред пос тавка за създаване и развитие 
на нови стандарти за качество в СУ.

По време на пандемията Софийският университет предприе редица 
мерки, които да гарантират безопасността, здравето и живота на своите 
служители и студенти. 

 ▶ Присъствените учебни занятия бяха преустановени от 9.03.2020 г. 

 ▶ Образователният процес се поддържа чрез дистанционно обучение в 
плат формата Мудъл, както и други онлайн канали. Преустановени са 
всички присъствени събития на територията на СУ, включително кон-
фе рен ции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други 
културни събития, спортни прояви, катедрени и факултетни съвети, 
събра ния и др. 

 ▶ Неотложните решения на катедрените и факултетните съвети се 
гла суват електронно. 

 ▶ Максимално се ограничават всички командировки и пътувания на ака-
де мич ния състав, служителите от администрацията и студентите 
в чуж бина, освен по изключение в случаите, в които не могат да бъдат 
отло жени или отменени. 

 ▶ Налага се карантинен период на всички завръщащи се от чужбина чле-
нове на академичния състав, служители от администрацията и сту-
ден ти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и 
сту денти, пристигащи от чужбина. 

 ▶ Осигуряват се материали за дезинфекция и хигиенни материали, както 
и постоянно дезинфекциране в сградите на СУ. 

 ▶ Ръководството на СУ изпраща актуална информация към своите служи-
тели и обучаващи се как най-адекватно да действат по време на пан-
де мията. 

 ▶ Университетът осигурява възможност за бърза ваксинация на всички 
желаещи.
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Отговорна образователна и 
научна институция

Цел
Софийският университет осигурява подготовка на висококвалифицирани 

специалисти в областта на фундаменталните, хуманитарните, приро до-
ма те матическите, обществените и техническите науки на основата и в 
съот ветс твие с постиженията на науката, културата и добрите прак тики. 

Ценности
Независимо от различните роли, които изпъл ня ват в процеса на обу-

че нието, препо да ва те лите и сту ден тите изграж дат отно ше нията си 
на осно вата на взаим но ува же ние и зачи тане на лич ното и про фе сио нално 
достойнство. 

Процесът на преподаване е морално и интелектуално независим от 
дър жав ната власт, от политическите партии и ико но ми чески интереси 
и влия ния. Членовете на академичната общност не участват пряко или 
кос вено в каквито и да било дей ности, които са несъвместими с тях ната 
длъж ност, функ ции и задъл жения в Уни вер си тета. Пре по да ва те лите осигу-
ря ват високо качество на обу че ние, като са спра вед ливи и без при страстни 
при оценя ване на обу ча ва щите се и моти вират своето мнение. В процеса 
на обучение, и особено при под го тов ката на пис мени работи, сту ден тите 
се стре мят да след ват пра вила за зачи тане на авторст вото, чуж дите 
при носи и коректното цитиране, валидни за всички научни разработки. 

Научните изследвания разширяват гра ни ците на науч ното знание. 
Всеки учен се ползва със сво бода на мисълта и изра зя ва нето, и е свободен 
да изби ра мето дите, чрез които да решава науч ните задачи в съгла сие с 
уста но ве ните етични стан дар ти, като не нару шава чуж дото достойн с-
тво или лично пространство. 

Изследователите в Софийския уни вер си тет гарантират, че тяхното 
изследване е приносно и не повтаря вече осъществено на друго място 
изслед ване. Недо пус тимо е съз на тел ното обя вя ване на неверни резул тати 
от науч ните изслед вания. Недо пус тимо е плагиатството. 

Изследователите трябва да познават стра те ги чес ките цели в своята 
изсле до ва телска област и меха низ мите за финан си ране на научни проекти. 
Те следва да полу чат необ хо ди мото одо бре ние, преди да започ нат тях ното 
осъ щест вя ване или да полз ват пред ви де ните за това ресурси.

Административното ръководство на Уни вер си тета оси гу рява най-бла-
го прият ната за изсле до ва телите среда, включваща под хо дящо оборудване, 
помещения и въз мож ности, в т.ч. за сътруд ни чество в науч ната мрежа, 
както и за осъ щест вя ване на мобил ност във връзка с научните изслед вания.



2020

Политики
Основната политика по отношение на 

при вли ча нето на сту ден ти е дефи ни рана 
в Ман дат ната про гра ма на рек тор с кото 
ръко вод с тво на Уни вер си тета (ноември 
2019 – ноември 2023 г.) и предвижда: 

 ▶ оптимизация на кан ди дат сту дент-
с ката кам па ния, при ла га не на нови 
форми за кан ди дат с тване и раз ши-
ря ва не на приема с оценки от дър жав-
ните зре лостни изпити; 

 ▶ разкриване на нови специал ности и 
про гра ми и пови ша ване на капа ци тета 
на съ щест ву ва щите, вкл. на чужд език; 

 ▶ развитие на дистанционното елек-
трон но обучение;

 ▶ развитие на кариерните центрове; 

 ▶ стимулиране на включването на ста-
жове в учебните планове.

 ▶ Приоритет на СУ е провеждането на 
воде щи научни изследвания и раз ра-
ботки, удов лет во ря ващи изискванията 
и потребностите на общест вото и 
икономиката, което предполага: 

 ▶ справедливо разпределение на средст-
вата за научноизследователска дей-
ност според резултатите; 

 ▶ осигуряване на институционални меха-
низми за стимулиране на изслед вания с 
общест вен ефект и международна зна-
чи мост и видимост; 

 ▶ насърчаване на науч но из сле до ва тел-
ската дей ност на сту ден тите; 

 ▶ продължаване на успешната изда-
телска дей ност на Универси тетско 
изда тел ство „Св. Климент Охридски“.

СУ „Св. Климент Охридски“ има сериозен 
нау чен и препо да вателски потенциал, кой-
то е създаден и развит в годините, като 
във всички направления образо ва тел ните 
и изсле до ва телс ките постижения са най-
добрите в страната. 

Снимка:  Antoine Taveneaux
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Етична комисия на СУ 
Тя е постоянен консултативен орган, 

конс ти туиран с прие ма нето на Етичния 
кодекс на СУ „Св. Кли мент Охридски“. Етич-
ната коми сия пред лага кон сул та ция и съ ве-
ти по етични въп роси, свързани с науч ни-
те изслед вания; под по мага разби ра нето на 
етич ните въп роси, въз ник ващи в област-
та на науч ното изслед ване, като орга ни-
зира обра зо ва телни и инфор ма ционни ини-
циа тиви; извър ш ва про верка на сиг нали за 
нару ше ние на пра ви лата на научно из сле-
до ва тел ската етика, регла мен ти рани в 
Етич ния кодекс. С прие ма нето на Етич ния 
кодекс акаде мич ната общ ност на Софийс-
кия универ ситет изра зява волята си да 
осигури добри научни прак тики и готов-
ност да се при държа към стан дар тите, 
уста но вени в Евро пейс ката научна общ-
ност. В Етич ния кодекс са фор му ли рани 
основни етични прин ципи и пра вила за науч-
но из сле до ва телс ката и пре по да ва телска 
дейност.

Академичен омбудсман на СУ 
Това е инсти ту ция, която като безпри-

страс тен арби тър е при звана да раз ре шава 
конф ликти и да оси гу рява пове ри телна 
и нефор мална подк репа на студентите 
и пре по да ва те лите. В качест вото си на 
посред ник омбудс манът се застъпва за 
справедливо разре ша ване на спо ро вете и 
отстоява пра вата на членовете на акаде-
мич ната общност. Като съветник той 
инфор мира и се стреми да отговори на 
инди ви дуални запит вания, когато заин-
те ре со ва ният или засег нат не знае как да 
постъпи в опре де лена ситуа ция. В този 
смисъл на акаде мич ния омбудс ман може да 
се гледа и като ката ли затор на про мя ната, 
понеже като разре шава вът решни конф-
ликти, той спо мага за по-добрата работа 
на администрацията.
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Образователна дейност.  
Дисциплини. Партньорства

Студенти
За учебната 2020-2021  г. в СУ се обучават 21  698 студенти (1574, от които 7.25% са 

чужденци). Общият брой бакалаври е 14005. Магистрите са 7698, а докторантите 650, от 
които 108 са чужденци. Достъп до образование от СУ полу ча ват все повече студенти от 
България и чужбина, като стремежът към пови ше ние на чужде стран ните сту ден ти е от 
5% към 10% до 2022 г. 

Студентите са разпределени по факултети, както следва:

Основна част от мисията на Софийския уни вер ситет е да развива науката и да обу-
чава студенти във всички нейни области, да възпитава високообразовани, нацио нално 
отговорни личности, които водят бъл гарс ката нация към духовно извисяване и бла го-
денс твие. За да изпълним тази важ на задача, е необ хо димо гарантирането на реалното 
и пълно правно участие на студентите и докто ран тите във всички аспекти на уни вер-
си тетс кия живот като партньори в образователния процес, носители на идеи и корек-
тив. Важно е пови ша ва нето на учас тието на студентите при вземането на реше ния по 
всички въпроси, особено свър за ните с учебната дейност.

Инфраструктура
Извън класната стая са създадени лабо-

ра тории по физика, химия, биология, мате-
ма тика и информатика, фило со фия, които 
помагат на сту ден тите да разберат, 
при до бият и при ло жат ино ва тивни прак-
тики, про дукти, модели за раз ви тието на 
биз неса, нау ката и тех но ло гиите в новата 
дигитална икономика. 

Софийският университет предо ставя 
въз мож ности за над граж дащо обу чение на 
нови и връ щащи се сту денти чрез своите 
маги стър ски и док то рант ски про грами, 
как то и чрез отво рени онлайн обу че ния в 
плат фор мата Coursera. Уни вер си те тът 
разработва и предлага все повече учебни 
кур сове и про грами с фокус върху при ла га-
нето на отговорни и устой чиви биз нес кон-
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цеп ции, кои то ще помог нат на орга ни за-
циите да се транс фор мират и на хора та да 
оста нат кон ку рен то спо собни във всички 
етапи на тех ния про фе сио нален път. Про-
гра мите на СУ в Coursera дости гат до гло-

бална ауди тория от десетки хиляди участ-
ници всяка година и се фоку си рат върху 
лидер ст вото в раз лич ните му прояв ле ния 
от вдъх но вя ва щото лидер ство, жените 
лидери, коучинг и лидерство към промяна.

Методи
Създаването на обучителни въз мож-

ности за студентите на Софийс кия уни-
вер ситет се осъ щес т вява чрез съв мест-
ните учебни дей ности, учебни цент рове 
и вир туални про грами. Университетът 
активно следва алтер на тив ните учебни 
подходи с онлайн и хиб рид но обу че ние, прак-
ти ките и про гра мите, про веж дани извън 
кампуса. Стреми се да съз дава среда за раз-
ви тие, която под кре пя него вите сту ден-
ти и алумни, като пре до ставя обу че ние за 
цял живот и анга жи ра ност към глобалните 
цели.

Обучението чрез практика и експе ри-
менти е интегрална част от проце сите 
в СУ. Университетът участва в различни 
парт ньорс тва с евро пейски и световни 

обра зо ва телни про грами, чрез които пре-
до ставя от краткосрочни възможности на 
своите студенти за практическо обучение 
до надграждане по различните дисциплини, 
свързани с устойчивото развитие и отго-
вор ност.

В края на всеки семестър в системата 
Мудъл (elearn.uni-sofia.bg) се провежда оценка 
на качеството на обучението за пре по да-
ва те лите и кур со вете, и се измерва удов-
лет во реността на студентите съгласно 
Системата за управление на качеството в 
СУ. През 2021 г. въз основа на емпиричните 
данни от 4659 събрани анкетни листа чрез 
пряка групова анкета, са изработени 73 
порт рета на преподаватели, подлежащи 
на атестация.

http://elearn.uni-sofia.bg
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Специализирано ESG обучение 
Традициите в Софийския университет за образование в трите направления на 

устой чивото развитие са дългогодишни. В последните няколко години създаваните 
образователни продукти са различни по съдържание, продължителност и формат, и 
включват както специализирани програми и академии, така и отделни дисциплини, курсове 
и извънкласни дейности. Новите специалности са свързани с екологията, опазването 
на околната среда, социалната отговорност, устойчивото развитие и др. дейности, 
целящи постигане на Гло бал ните цели. Едни от най-изявените факул тети в тази област 
са Стопанският факул тет, Биологическият факултет, Педа го ги ческият факултет и др.

Бакалавърската програма „Биоменидж мънт и устойчиво развитие“,  
Биологически факултет 

За 2021/2022 г. в нея се обучават 65 бака-
лаври. Бакалавърската про грама има за цел 
да под готви специа листи в областта на 
устой чивото еколо гично и ико но ми ческо 
раз ви тие, управ ле нието на био тех но ло-
гиите и био ре сур сите в духа на тен ден-
циите за био ико номика и кръ гова ико но-
мика. Дават се зна ния, уме ния за реша ване 
на про бле мите с управ ле нието на био ре-
сур сите, хидро ре сур сите, отпа дъ ците 
като ресурс, зеле ната и възоб но вяе мата 
енер гия, в естест ве ните и про из водст-
ве ните усло вия, и рацио нал ното им използ-
ване. Пред ста вят се концеп циите за 
устой чиво раз ви тие и въз мож нос тите за 
управ ление на гло бал ните ресурси в полза 
на иконо ми ката и човеш ките потреб-
ности. Програмата се надгражда с МП по 
Биобизнес и био пред прие ма чество, Еко ло-

ги чен менидж мънт, Еко ло гична био тех но-
логия и док тор ските про грами „Био тех-
но логия на пре чист ва тел ните про цеси“ и 
„Хидро био логия“. У обу ча ва щите се се разви-
ват техно ло гични, пред прие ма чески и биз-
нес уме ния за изра бот ване на тех но логии с 
висока TRL, биз нес пла нове, съз да ване на start 
up и spin off ком па нии, изуча ване на кана лите 
за транс фер на тех но ло гии. Направ ле нието 
има устой чиви биз нес парт ньори. Те участ-
ват в обра зо ва телния про цес с финан-
сова, техни ческа и екс пертна под крепа: 
Цен тър по компе тентност Clean&Circle, 
Софийска вода АД, Столично предприятие 
за третиране на отпадъци, Столична 
община и др. Студентите се включват 
в научни и развойни проекти съвместно с 
бизнеса, ЕС, по Хоризонт2020 и др.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/specialnosti/bakalav_rski_programi/biologicheski_fakultet/biomenidzhm_nt_i_ustojchivo_razvitie
http://www.clean-circle.eu/
https://www.sofiyskavoda.bg/
http://spto.bg/
http://spto.bg/
https://www.sofia.bg/en
https://www.sofia.bg/en
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Бакалавърска програма Екохимия и Магистърска програма Екохимия,  
Факултет по химия и фармация 

Програмите по „Екохимия“ подготвят 
средно 25 висококвалифицирани специа-
листи годишно със задъл бо чени позна ния в 
областта на анали тич ната химия на окол-
ната среда, еко ло гията, опаз ва нето на 
окол ната среда, еко мет рията, токси ко хи-
мията, агро хи мията, хидро хи мията, атмо-
сфер ната химия, гео хи мията, зеле ните 
химични тех но логии. Цел та на про гра мите 
съот ветства на нуж дите на стра ната 
ни, която залага на активна турис ти ческа 
индус трия, изиск ваща коректна еко ло гична 
оценка на със тоя нието на при ро дата от 
една страна, а от друга, при те жава опре-
делен инду стриален потен циал, създа ващ 
неиз бежно усло вия за антро по генно замър-
ся ване на окол ната среда. Специалистите 
по еко химия могат да се вклю чат активно 
при реша ване на съществени за страната 
ни проблеми като: организиране на мрежи за 
мони торинг на обекти от окол ната среда; 
орга ни зи ране на ана ли тични измер ва ния на 

проби от окол ната среда за целите на мони-
то ринга или за нуж дите на МОСВ, както и на 
местни орга ни зации за мони то ринг и оценка 
на със тоя нието на окол ната среда; еко мет-
рична обра ботка на данни от мони то ринг с 
цел класи фи ци ране, интер пре ти ране, моде-
ли ране и про гно зи ране на качест вото на 
води, въздух, почви, работна среда и бит; 
създа ване и обслуж ване на сис теми за конт-
рол и пре чист ване на замър сени обекти 
от окол ната среда; въвеж дане на диаг нос-
тика и про фи лак тика на обекти от окол-
ната среда; създа ване на експертни оценки 
за качеството на околната среда и оценка 
на риска от влиянието на антро по генни 
(индустриални) фактори. Програмите са с 
прак ти ческа насо ченост като раз глеж дат 
при ро дата от гледна точка на химията, 
про сле дена от гледна точка на мони то-
ринга и ана литич ния конт рол, и оценена от 
гледна точка на екометрията.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/obuchenie/bakalav_rski_programi/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/ekohimiya
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/obuchenie/magist_rski_programi/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/specialnost_ekohimiya/ekohimiya
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Магистърска програма „Отговорно и устой чиво управление“,  
Стопански факултет 

За 2021/2022  г. по програмата се обу ча-
ват 72 магистри. Тя има за цел да подготви 
изцяло ново направление специа листи 
по устой чиво раз ви тие, кор по ра тивна 
социал на отго вор ност и тех ните прояв-
ле ния за бъл гарс ката поли тика и адми ни-
стра ция, индуст рия и граж дански сек тор. 
Нейният дизайн гаран тира покри ва нето 
на всички основни проявления на устой-
чи вото развитие в практиката  – биз нес 
моде ли ране, кор по ра тивно съот ветст-
вие, управ ление на при род ния и човеш-
кия капи тал, инвес ти ране и отчи тане на 
общест ве ния напре дък. Някои от клю чо-
вите кур сове са посве тени на устой чи-
вото лидер ство, социал ното и еко ло гич-
ното пред прие ма чество, отго вор ното 
финан си ране. Пред лагат се и дис цип лини 
със силна практическа насоченост като 
кор по ра тивно съответствие и публично-
част но парт ньорс тво, отго ворни комуни-
кации, сис теми и стандарти за управление 
на КСО.

Във връзка с магистърската про грама и 
темата за КСО са склю чени спо ра зу ме ния за 
парт ньорс тво с WikiRate и Мини стерст-
вото на труда и социалната политика на 
Република България.

Тя се осъществява с активното съдейс-
т вие и пред ста вяне на гост-лекции от 
водещи експерти измежду членовете на 
Българска мрежа на Глобалния договор на 
ООН, Българска асоциация на КСО спе циа-
лис тите, Българска фондова борса и Асо-
циация на дирек то рите за връзки с инвес-
ти то рите в България. Под крепя се от 
водещи отго ворни компании от всички 
индус трии, а УниКредит Булбанк е неин 
офи циа лен партньор.

Интересът на студентите към курсо-
вете, касаещи различните аспекти на кор-
по ра тивна социална отго вор ност и ESG 
ста билно нараст ва, а факул те тите доба-
вят нови специа ли зирани кур сове и при-
ла гат съвре менни форми за обу че ние, вкл. 
елек тронно бази рано и хибридно такова. 

Кур со вете в областта на КСО и ESG обога-
тя ват порт фо лиото на Уни вер си тета 
и са залег нали в учеб ните пла нове на сту-
денти от раз лич ните факул тети, а също 
така и в спе циа ли зи раните кур сове, про-
веж дани като след дип ломни ква ли фи ка ции, 
в раз лич ни форми на обу че ние като кръ жоци, 
клу бове и др. В учеб ните про грами спе циа-
ли зи ра ните курсове са над 230. 

Философският факултет също пред лага 
кур сове в областта на КСО  – Регионална 
поли тика, Основни права на човека, Корупция 
и про ти во дейст вие на коруп цията, Упра-
вле ние на регио нални и нацио нални проек-
ти, Ино ва ции и пред прие ма чество в пуб-
лич ните услуги, Права на човека, Бранд и 
социална отго ворност, EU‘s Energy Policy, 
Regional Policy of the EU, Съвре менният 
дебат за социална спра вед ливост, Зелена 
ико но мика, Енер ге тика и добро управ ление 
в България, Зелена политика. Всички описани 
курсове са включени към учебните планове 
на бака ла върски или магистърски програми. 

В Юридическия факултет на вни ма-
нието на сту ден тите освен спе циа ли зи ра-
ните кур сове в учеб ните пла нове, се пред-
лагат и допъл ни телни форми на обу че ние, 
които включ ват темата за пра вата на 
човека: Кръ жок по международно пуб лично 
право – сред темите, с които се зани мава 
този кръжок са взаимо връз ката между пра-
вата на човека и бежанс кото право, между-
на род но прав ната защита на душев но-
бол ните, между на род но прав ната закрила 
на здрав ния сектор (взаимо дейст вието 
между между на род ното хума нитарно право 
и правото за закрила, правата на човека за 
проти во действие срещу напа де ния над 
здравни и изследователски инсти туции); 
и Кръ жок по консти ту ционно право – връз-
ката между човешките права и народния 
суве ренитет.

Повече информация можете да от криете 
Анекс 4: Списък със специализираните учеб-
ни дисциплини.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_stopansko_upravlenie/magist_rski_programi_za_specialisti/otgovorno_i_ustojchivo_upravlenie
https://www.unglobalcompact.bg/
https://www.unglobalcompact.bg/
https://www.baksos.bg/?lang=bg
https://www.baksos.bg/?lang=bg
https://www.bse-sofia.bg/bg/
https://www.abird.info/bg/
https://www.abird.info/bg/
https://www.abird.info/bg/
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Специализирани академии 
В допълнение към тра ди цион ното ака-

де мично обра зо ва ние Цен тъ рът за обра зо-
ва телни услуги пред лага и по-краткосрочни 
и интензивни прак ти чески ориен тирани 
спе циа лизации по темата за устойчивото 
управление и финанси. 

ESG академиите, които се провеждат в 
Стопанския факултет в партньорство с 
бизнеса, са съвременна и ефективна форма 
за обучение. В академиите се изу ча ват пет 
основни модула: ESG управ ле ние и отчет-
ност, Еколо гичен стълб на устой чивост, 
Социа лен стълб на устой чивост, Устой чиви 
финанси, Адап та ция и устой чи вост към 
кли мата. ESG спе циа лис тите имат въз мож-
ност за цялостна про фе сио нална ква ли фи ка-
ция в спе циално орга ни зи раната Академия 
за управление на социалните, еко ло гич ните 
и организационните аспекти от дей ност-
та на дру жест вата през ноември-декември 
2021 г., която се провежда в парт ньорство с 
Българска асоциация на КСО спе циа листите. 
Обучението е полезно най-вече за пред ста-
ви тели на цен трал ната и местна адми ни-
стра ция, регу ла торни органи, биз нес, граж-
дан ски орга ни за ции, учени и изсле до ва тели 
в пре хода към зелена и социална икономика, 

както и за всички засегнати от Европейския 
зелен пакт.

За отчетния период са проведени две 
издания на Академия за бизнеса и правата 
на детето, организирана от УНИЦЕФ и 
Сто пански факултет. Про гра мата на Ака-
де мията включва пре глед на основ ните 
пре диз ви ка телства, свързани с въз дейст-
вието на бизнеса върху децата, ана лиз на 
социал ните инвес тиции и при носа на ком-
па ниите към Целите на ООН за устой чиво 
раз витие. Опитни експерти представят 
прак ти чески инстру менти и насоки, които 
могат да спо мог нат за уве ли ча ване на поло-
жи тел ното въз дейст вие на биз неса върху 
благо със тоя нието на децата и инте гри-
ране на пра вата на детето в кор по ра тив-
ните поли тики, биз нес про це сите и нефи-
нан совите отчети.

Шестият едноседмичен съвместен 
курс, пред лаган от TotalEnergies EP Bulgaria 
в Сто панския факул тет като част от про-
гра мата на TotalEnergies Professeurs Associés 
(TPA), е посветен на темата “States and 
Corpo ra tions: Sustainable development, CSR and 
Ethics”.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/esg_specialistite_s_v_zmozhnost_za_cyalostna_profesionalna_kvalifikaciya_v_stopanski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/esg_specialistite_s_v_zmozhnost_za_cyalostna_profesionalna_kvalifikaciya_v_stopanski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/esg_specialistite_s_v_zmozhnost_za_cyalostna_profesionalna_kvalifikaciya_v_stopanski_fakultet
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Курсове в Coursera 
Софийският универ ситет стартира 

партньорство с Coursera с цел подобряване 
на възможностите за обра зо ва ние както на 
сту ден тите, така и на пре по да ва те лите 
и служи те лите ни. Coursera е електронна 
обра зо вателна интерактивна плат форма, 
пред лагаща свободно достъпни онлайн кур-
со ве на обучение. Тя предлага съв местно 
с уни вер ситети от цял свят курсове от 

раз лич ни области на науката – инженерни 
и хума ни тарни науки, медицина, биология, 
социални науки, компютърни науки и др. 
Това парт ньор ство дава достъп на всеки 
сту дент, пре по да вател и служител в СУ 
до онлайн кур сове в Coursera, в допълнение 
към ресурсите, предлагани за обучение в 
Университета. 

Хакатони 
Участието в хакатони става все 

по-популярно сред младите хора и сту-
ден тите. СУ „Св. Климент Охридски“ се 
включва в органи зи рането и насър чава учас-
тието на сту ден тите в подобни съби-
тия, насо чени към устой чи вото раз ви тие 
на общест вото и раз ре ша ване на набо лели 
общест вени про блеми. През 2021  г. съв-
мест но с Асоциация за развитие на София 

и А1 България, се проведе хакатон на темa 
„InnoAirChallenge: Making urban mobility 
smarter!“. Отборите предложиха решения 
за еко ло гично устой чив градски транс порт 
в София. Българската фин тех асо циа ция 
(БФА) и Стопанския факултет, подкрепени 
от Paysafe, организираха Финтех хакатон 
“From Zero To Fintech”. 

Награди 
СУ „Св. Климент Охридски“, него вите пре по да ва тели и сту денти полу ча ват при зна ние 

за постиг на тите успехи в много области на науката. Три на десет учени от Университета 
са сред първите 2% най-добри учени в света съгласно класа ция та на Станфордския 
университет за 2021 г. 

„За жените в науката“ е пионерска про-
грама на L’Oréal и ЮНЕСКО за промотиране на 
жените в науката, които чрез рабо тата си 
допри на сят за прео до ля ване на пре диз ви ка-
телст вата на утреш ния ден. Всяка година 
про гра мата отли чава високи научни пости-
же ния в областта на естест вените науки 
и насър чава таланти от целия свят. Целта 
на про гра мата е постигане на равенство 
между половете в науката. Стипен дианти 
за периода 2019-2021  г. са д-р Искра Колева, 
главен асис тент във Факултета по химия 
и фармация за изследване на свойст-
вата на катализаторите и намаляване 
на вред ните емисии в околната среда. 
Друга стипендиантка за 2020  г. е Любов 
Маринкова, астрофизик и член на единст ве-
ната група по звездообразуване в България 
към катедра „Астрономия“. Проектът ѝ е 
фоку си ран върху изучаването на зараж да-

нето и еволюцията на звездите и цели да 
отго вори на въпроса: „Защо и как се раждат 
звездите?“. На трето място следва да се 
посочи д-р Юлия Романова, стипендиантка 
за 2019 г., главен асистент във ФХФ, чийто 
проект е фокусиран върху създаването 
на нови органични материали, които ще 
бъдат използвани в соларните клетки с цел 
пови ша ване на техния капацитет.

European Human Rights Moot Court 
Compe tition 2020 е между на родно със те-
зание по право. През 2020 г. сту ден тите, 
под формата на симулация на пре юди циално 
запит ване към Съда на ЕС, въз основа на 
един или няколко въпроса от мате риал ното 
и про це суално право на Съюза, участ ваха на 
чет върт финал и спече лиха две без пре це-
дентни награди за писмени защити – и на 
ищец, и на ответник.

https://www.coursera.org/
https://innoair-sofia.eu/bg/96-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8/232-innoairchallenge-making-urban-mobility-smarter.html
https://innoair-sofia.eu/bg/96-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8/232-innoairchallenge-making-urban-mobility-smarter.html
https://www.zajenitevnaukata.bg/
file:https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx%3Fp%3Devents/mootcourt%26c%3D
file:https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx%3Fp%3Devents/mootcourt%26c%3D
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Кариерни центрове 
Сектор „Кариерно развитие“ на СУ дейс-

тва като централно звено за услуги и като 
медиа тор между отдел ните кариерни цен-
т рове в Уни вер си тета, рабо то да тел ски-
те орга ни зации и студентите. Рабо та та 
на сек тора следва няколко основни на пра-
вле ния: 

1) подпомага факул тет ните кариерни 
центрове в развиването на тяхната дей-
ност; 

2) осигурява услуги за кариерно развитие 
във факултетите, в които няма създаден 
кариерен център; 

3) осигурява услугите на квалифициран 
кариерен консултант във факултетите, в 
които няма назначен такъв; 

4) подпомага студентите за тяхното 
по-успешно представяне на пазара на труда; 

5) служи като централно адми ни стра-
тивно звено и лице за контакт за кариер-
ните услуги в Софийския университет. 

На факултетно ниво в Университета 
функционират 12 кариерни центъра, 
които помагат за по-оперативното и 
ефек тивно предоставяне на кариерни 
услуги на студентите. Активно работят 
факултетни кариерни центрове във ФМИ, 
СтФ, ФХФ, ФзФ, ФП, ФЖМК, ФНОИ, БФ, ФКНФ 
и ГГФ, като осигуряват достъп до кариерни 
услуги на студентите според нуждите на 
тяхното професионално направление.

Организация на завършилите 
От нача лото на 2021  г. СУ стартира 

активно изпълнение на процедура за реги-
стри ране на завършващите студенти в 
сис те мата на Алумни. В резултат на това 
през 2021  г. в системата за проследяване 
реализацията на алум ните на Софийски 
университет са регис три рани нови 1056 
завърш ващи сту денти, с което общият 
брой на потре би те лите достигна над 
2000. Някои от факул те тите към СУ имат 

отлично дейст ващи Алумни клубове и 
работещи меха низми за про сле дя ване 
реали за цията на завърш ва щите там 
студенти. С цел засилване обмена на опит 
между факул те тите, през годи ната е 
напра вена среща, на която Сто панс кият 
факул тет и Факул тета по Мате матика и 
Инфор матика споделиха добри прак тики в 
областта.
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Стипендиантски програми 
Към днешна дата в СУ са предоставени 43 

общо обра зо ва телни сти пендии, от които 
3 социални и 3 свързани с корпоративната 
социална отго ворност. 

Националната стипендиантска про-
гра ма „За жените в науката“ е уникален за 
България и света конкурс, който се про-
вежда вече 11 години в партньорство 
меж ду Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Националната комисия за 
ЮНЕСКО в България и L‘Oréal България. За 
този период той отличи 27 великолепни 
дами за техния впечатляващ научен потен-
циал, пости жения и любов към изсле до ва-
телс ката дейност с общ награден фонд от 
135 000 евро. 

Германската федерална фондация за опаз-
ване на околна среда (Deutsche Bundestiftung 
Umwelt  – DBU) е една от най-голе ми те и 

влиятелни екологични фонда ции в Европа, 
съз да дена през 1991  г. чрез поста нов ление 
на Германския Парла мент с цел под по ма гане 
и финан си ране на проекти за опаз ване на 
окол ната среда, като спе циално вни ма ние 
се отделя на сред ните и малки пред прия-
тия. В рам ките на своята между на родна 
сти пен диант ска про гра ма за Средна и 
Източна Европа DBU отпуска сти пен дии на 
млади учени в областта на окол ната среда, 
които да при до бият допъл ни телна ква ли-
фи кация чрез шест до два на де сет месеца 
изсле до ва телски пре стой в Германия. 
Стипендиантите трупат зна ния и опит, 
които да при ло жат на прак тика след 
завръщането си в родната страна. Идеята 
е около DBU постепенно да се изгради мрежа 
от експерти, които да под дър жат връзка, 
обменят идеи и опит и след приключване на 
стажа в Германия. 

Стажове в учебните планове и ста жантски програми 
Стартиралият през 2020  г. проект 

„Сту дентски практики  – ФАЗА 2“ на МОН 
улеснява прехода от ака де мич ната среда 
към работното място. Към октомври 
2021  г. при ка че ните в платформите на 
проек та договори за сътрудничество 
между СУ и обучаващите организации, зая-
вили желание за участие в проекта, са 284, 
а под писаните менторски договори са 437. 
От стартирането на проекта към момен-
та за участие в прак ти чески обу че ния в 

реална работна среда са регист ри рани 
4551 студенти, от които 2244 в периода 
октомври 2020  г.  – септември 2021 г. 
Общият брой подписани сту дент ски дого-
вори за включ ване в прак тическо обучение 
от началото на проекта до 30 септември 
2021  г., са 1224. Издадените удо сто ве ре-
ния за успешно при клю чили прак ти чески 
обучения от началото на проекта са 1112, 
от които 1002 в периода октомври 2020 г. – 
септември 2021 г.

Партньорство в бизнеса
Ръко водст вото на СУ да поддържа 

непре къс ната връз ката между сту ден-
тите и пре по да ва те лите и бизнеса, като 
полага уси лия за укреп ва нето на същест ву-
ващи, както и за съз да ва нето на нови парт-
ньор ства в рам ките на няколко основни 
напра вления от дейности.

Сред отличителните характеристики 
на обучението в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ е практическата 
ориентираност на преподаваните курсове. 
Наред с опитния екип от преподаватели, 
студентите се срещат с и биват обучавани 
от утвърдени професионалисти в различни 

области. Ефективността, развитието 
и разрастването на партньорството с 
бизнеса се подпомага от настоятелства 
към бакалавърските и магистърските ни 
програми, с участието на представители 
на бизнеса. С тяхна помощ се осъ щест вява 
непре къс ната адап та ция и актуализация на 
учебния процес към потреб ностите на тру-
до вия пазар. Само в Стопански факултет 
споразу ме нията за партньорство с орга-
ни зации, институции и представители на 
бизнеса са 138, като повече от две трети 
от тях са сключени в отчетния период 
2019-2021 г.
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Научна дейност. Проекти. Партньорства

Учени
За периода 2019-2020  г. учените от 

Университета имат общо 1950 научни 
публикации. За сравнение за предните две 
години общият им е бил 1830. СУ дава около 
25-30% от научните резултати на всички 
български висши училища. 

Инфраструктура
В СУ функционират 36 специализирани 

центрове, 18 научни лабо ра то рии, 2 болници, 
2 музея и 2 обсер ва тории.

Методи 
Научноизследователската дей ност 

по своя смисъл обхваща про уч ва тел ната, 
аналитична, прогнозна, експертна, раз-
война, техно ло гична, нор ма тивна, вне дри-
тел ска и други твор чески дей ности, които 
се про веж дат сис те ма тично с цел да се 
уве личи качест вото и количест вото на 
науч ните зна ния, както и да се използ ват 
за нови при ло же ния в раз лични обла сти на 
нау ката и прак ти ката. Осъ щест вява се по-
средст вом раз ра бот ване на тео ре тични и 
научно-приложни модели, продукти и услуги, 
като в същото време извърш ва нето на 
тези дей ности спо собс тва за пови ша ване 
на науч ната квали фи кация на осъ щест вя ва-
щите ги лица. 

Разумното и справедливо разпределение 
на труда и атестационните проверки, 
спра вед ли вото изпла щане на тру дови въз-
на граж де ния и сти пен дии, са сред доб рите 
пока за тели за устой чиво пове дение на СУ. 
Създа ва нето на сис теми за отчи тане на 
науч ната атес тация и раз пре де лянето 
на средст вата са необ ходим пока зател, с 
който СУ разполага към 2021 г.

Чрез увеличения достъп до проекти, 
изсле до ва телски дей ности, кон курси и 
про грами от страна на сту ден тите, уче-
ните и пре по да ва те лите, СУ се адап тира 
към съвре менната електронна и обра зо-
ва телна среда. Издателската дейност на 
Уни вер ситета също е част от звеното за 
подобряване на научноизследователската 
практика. Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“ с печатница и пре-
ми на ване на самоиздръжка чрез ефек тив-
ното упра вле ние на средст вата, раз про-
стра нение и продажба.

Ключови проекти
Постиженията на Уни вер си тета в науч-

но изсле до ва телската дей ност са съз да ване 
на мно жество лабо ра то рии в област та, 
учас тие в нацио нални проекти със зна чи -
те лен нау чен принос, съз да ване на цент-
рове с при нос към опаз ва нето на окол ната 
среда. При мер за това са създа де ните, с 
учас тието на Уни вер си тета, цент рове за 
опаз ване на околната среда.
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Проектът GATE 
Съвместна ини циа тива на СУ като коор-

ди натор, Уни вер си тета Чалмърс и Чалмърс 
Индустриални Техно логии, Швеция. GATE 
получава частично 7-годишно финансиране 
от ЕК по програма Хоризонт 2020. GATE ще 
изгради Център за върхови научни пости-
жения в областта на големите данни и 
изкуствения интелект и е един от първите 
изследователски инсти тути на Софийския 
уни вер си тет, съз даден с постановление 
на МС в началото на 2019 г. Целта на GATE 
е да развива научно изсле до ва телския капа-
ци тет и ино ва ти вен потен циал, и да фор-
мира ново поко ление млади учени, способни 
да прилагат науката в полза на общест-
вото. Научните изследвания в GATE са 
фокусирани в четири направления: 

 ▶ Бъдещи градове;

 ▶ Интелигентно правителство; 

 ▶ Умна индустрия;

 ▶ Цифрово здравеопазване. 

Иновациите в Центъра ще бъдат разра-
ботвани в три модерни технологични 
лабо ра тории – за моделиране на процесите 
в градска среда, за интердисциплинарно 
сътруд ничество с инду стрията и за вир-
туална реалност и визуа ли зация на големи 

данни. Лабо ра то риите са в цен търа на жиз-
нена еко сис тема, в която инова тивни идеи 
ще бъдат гене ри рани, развити в проекти 
и попу ля ри зи рани в ефек тивно сътруд ни-
чество с пра вителст вото, инду стрията, 
акаде мията и общест вените орга ни зации. 
Чрез мулти дис ци пли нарни обра зо ва телни 
про грами на евро пейско и све товно ниво, 
GATE ще обучи отлични изсле до ва тели и 
про фе сио на листи в областта на изкуст-
вения инте лект и голе мите данни. Обра-
зо ва тел ната лабо ра тория ще под по могне 
при ла га нето на нови методи за персо на ли-
зи рано и интерактивно обучение. 

Като единствен подобен център в Из-
точна Европа, GATE ще е свър зващото звено 
с мрежата от 55 центъра за големи данни в 
Западна Европа и ще играе стра те гическа 
роля за раз ши ря ването на тази мрежа, 
както и за раз про стра не нието на най-доб-
рите прак тики и ино ва тивни модели, като 
така ще постигне общест вено въз дейст-
вие не само на национално и регионално, но 
и на европейско равнище. 

Ежегодно по време на Климентовите 
дни през ноември в Биологическия факултет 
се организира и провежда младежка научна 

http://biofac.info/program.php
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По време на пандемията от Ковид СУ осигурява достъп на своите сту-
денти, преподаватели и персонал до навременна, коректна и достатъчна 
информация чрез обновени системи за дистанционна работа – СУСИ, Elearn, 
learning центрове, Мудъл и други системи за достъп до електронните 
платформи на Университета. Ефективното дистанционно преподаване в 
онлайн среда дава възможност за продължаване на участието на външни 
лектори в обучителния процес.

Системите за управление на административното обслужване пома гат 
на преподавателите и административния персонал да работят отда ле-
чено, на място или през онлайн платформите. 

Въпреки усложнената обстановка Университетът и центровете по 
кариерно ориентиране осигуряват кариерни консултации, както в онлайн 
среда, така и физически в някои от факултетите, чрез срещи между стра-
ните при спазване на всички противоепидемични мерки. 

Правилникът за устройството и дейността на Софийския уни вер си-
тет се адаптира според нуждите на средата в съответствие със закона 
и позволява да се създадат условия за пълноценно функциониране на инсти-
ту тите.

конференция. Тя дава възможност на сту-
ден ти, докторанти и млади учени да пред-
ста вят пред научната общност тема ти-
ката на научните си изследвания. Провежда 
се в три основни тематични направления: 
Еко ло гия и устой чиво раз ви тие (E & SD), 
Био раз но обра зие и биологично обра зо ва ние 
(B & BE), Молекулярна биология и био тех но-
ло гии (MB & BT). 

Екип от Стопанския факултет реализира 
проекта SCHOLARNET, финансиран от 
Нацио нална научна програма „Европейски 
научни мрежи“. Една от основните му цели 
е същест вено да засили изсле до ва тел ския 
капа ци тет на ака де мич ния със тав на Факул-
тета чрез раз ра бот ване на цялостна изсле-
до ва телска стра тегия с под кре пата на 
водещи изсле до ва тели от евро пейски уни-
вер си тети. Насо че ните уси лия на участ ни-
ците подпомагат създаването на по-голям, 
по-силен и по-ефективен изсле до ва телски 
капацитет в областта на икономическите 
и управленски науки: устойчиви ино ва-
ционни модели в публичните услуги и пови-
ша ване на кон ку рен то спо соб ността на 
МСП, упра вле ние на риска на целе вите 
пазари, модели за инсти ту цио нална кон-
вер генция като фак тор за ико но ми чес кото 

раз ви тие на новите страни-членки на ЕС 
(инсти ту цио нална устой чи вост), изграж-
дане на капа ци тет и въз произ во димост на 
успешни ино ва тивни инструменти.

Провеждане на приложни научни 
изслед вания, свър зани с индуст рията и 
нуж дите на пазара. В Уни вер си тета про-
дъл жава извърш ва нето на широка гама от 
при ложни научни изслед вания, свър зани с 
индуст рията и нуж дите на пазара. Физи-
чес кият факул тет под държа дълго го дишни 
връзки с Атом ната електро цент рала в 
Козлодуй под фор мата на съв местни научни 
изслед вания в областта на радиа цион ната 
безо пас ност, ста жове на сту денти и сти-
пен дии от АЕЦ за изя вени такива. Факул-
те тът по химия и фар ма ция извършва съв-
местни научни изслед вания в областта на 
инже нер ната химия с редица фирми, ня кои 
от които са све товни гиганти като „Юни-
ливър“ и „Хайнекен“. Био ло ги чес кият факул-
тет има дълго срочни съв местни изслед-
ва ния с редица фир ми в областта на био-
тех но ло гиите и еко ло гията, напри мер със 
Сто лич ното пред прия тие за тре ти ране 
на отпадъци и Клийнтех.

http://biofac.info/program.php
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Отговорен стопанин

Цел
Основен приоритет на Софийския университет е обновяването на 

материално-техническата база и развитие на инфраструктурата за учебна, 
изследователска, културна и информационна дейност. Финансирането 
на тази дейност се извършва чрез субсидии за капиталови разходи и чрез 
проекти по оперативните програми. Постигането на тази цел е свързано с:

 ▶ поддържане и обновяване на сградния фонд – основни и текущи ремонти, 
поддръжка на имотите, административно-техническо и стопанско 
обслуж ване и понижаване на експлоатационните разходи;

 ▶ програма за благоустройство на кампусите на Университета и подо бря-
ване на междублоковите пространства и ландшафтната среда;

 ▶ модернизация на библиотеките и снабдяване с книги и дигитални ресурси;

 ▶ осигуряване на достъпна университетска среда за хора със специални 
потребности.
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Ценности
Управлението и поддържането на 18 сгради 

със статут на недвижими кул турни ценности 
изисква постоянни грижи и сериозно финансиране. 
Софийският университет е собственик или полз-
вател и на 10 студентски общежития и 3 стола, на 
учебно-научни бази и почивни станции, на дарени 
от държавата или частни лица имоти и др. 

Вследствие на стриктно провеждания инвес-
ти торски контрол от страна на отдел „Ремонти 
и снабдяване“, при изпълнение на строителни 
дейности на обектите са спестени средства в 
размер на над 100 000 лв., които могат да бъдат 
реинвестирани в други подобрения.

Снимка:  Anastas Tarpanov
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Политики
Управлението на имотите – държавна 

собственост, предоставени на Софийски 
уни верситет „Св. Климент Охридски“, се 
осъществява в съответствие със Закона 
за държавната собственост, Правилника за 
прилагане на Закона за държавната собст-
ве ност, Закона за собствеността и Закона 
за задъл женията и договорите.

В допълнение, в СУ са приети Вътрешни 
правила за провеждане на търгове, сключ-
ване на договори и последващ контрол за 
предо ста вяне под наем на имоти или части 

от такива – държавна собственост, упра-
вля вани от СУ, които имат за цел добро то 
сто па нис ване на имо тите и въз мож ност-
та за набиране на приходи. 

Подобряването на материалната база 
от страна на дарители чрез ремонт на 
зали, оборудване и учебни материали (дос-
тъп и изгот вяне), интер нет плат форми, 
соф туери и др. са сти мул, както за пре по-
да ва те лите и студентите, така и за адми-
ни стра цията.

Практики
Материално-техническа база, имоти и стопанска дейност

Общата стойност на възложените 
ремонтни дейности за отчетния период 
е в размер на повече от 4 960 000 лв. През 
2021 г. са осигурени 274 714 лв. за капиталови 
разходи на Научноизследователската и 
изпитваща лаборатория в спорта и 198 337 
лв. за саниране, ремонт и обзавеждане на 
студентските общежития.

Министерството на образованието 
и науката отпуска средства за спешен 

ремонт на неотложни сградни съоръжения, 
покривни конструкции, облагородяване на 
някои от пространствата около сградите 
на кампуса, факултетите или Ректората. 
Извън одобрената капиталова програма на 
Университета за 2020 г. и 2021 г., са осигурени 
и допълнителни средства в размер на 883 
408 лв. за неотложен ремонт на покрива 
на сградата на корпус Б на Физическия 
факултет и 50 000 лв. за облагородяване.
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Изграждане на централизирани 
системи за климатизация

През настоящия отчетен период са 
извър шени ремонти дейности по ото пли-
тел ните сис теми в сгра дите на Ректо-
рата, Био ло гическия факултет, Факул-
тета по науки за обра зо ва нието и изкуст-
вата и Блок 1. Под ме нени са ото пли тел-
ните инста лации в Блок 55, вх. А и вх. Б, 
Студентски град. Във Физическия факул-
тет е извършена подмяна на една и пред-
стои подмяната на втора от общо три 
або натни станции.

Студентски общежития
С допълнителни средства, осигурени 

през 2020 г. в размер на 2 500 000 лв., през 
2021 г. са реализирани ремонтни дейности в 
Блок 55, вх. Б, а студентите на СУ вече разпо-
лагат с напълно ремонтирани и обзаве дени 
с нови мебели стаи. Проектът пред вижда и 
въвеждане на мерки за енергийна ефек тив-
ност на сградата, които включват топло-
изо ли ране, подмяна на догра мата и ото-
пли тел ната инста лация. През годи ната 
е завър шен и друг проект с допъл ни телни 
средства в размер на 50 000 лв., с реа ли зи-
ра нето на който кампус „Изток“ вече раз-
по лага с обла го ро дено пространство до 
блок 4 на Философския факултет. През 2022 г. 
ще про дължи изгот вя нето на проекти 
за въ веж дане на мерки за енер гийна ефек-
тив ност в студентските общежития, с 
които ще се постигнат по-добри социално-
битови условия и намаляване на разходите 
за ото пле ние – действие, придобило изклю-
чи телна важност при състоялото се през 
годината драстично увеличение на раз хо-
дите за електро- и топлоенергия.

Достъпна среда
От 2021 г. сградата на Факултета по 

жур на лис тика и масова комуникация разпо-
лага с нов асансьор за хора в неравно стойно 
положение.

Важни инвестиции
В съответствие с ангажимента си за 

подо бря ване на ефек тив ността на ресур-
сите и енер гий ната ефек тив ност на сгра-
дите, Уни вер ситетът участва в редица 
проект ни дейности. 

Емблематичен проект, стартирал 
през периода, е строителството на нова 
сграда на Института GATE. Сградата на 
инсти тут GATE е проектирана с мисъл за 
осигу ряване на енер гийна ефек тив ност 
пос редст вом пасивни и активни мерки. 
Пасив ните са висо ко ефек тивни ограж дащи 
елементи – стъкло и изолация. Актив ните 
са енергийно ефек тивна сис тема за ото-
пление и охлаж дане. В сгра дата ще бъдат 
разпо ложени ино ва ционни лабора тории, 
зали за презен тации и отво рени про ст-
ран ства за срещи и дискусии. Тя ще се 
поме щава на над 600 кв. м. площ и ще бъде 
обез печена със съвременни тех но ло гични 
реше ния, които позволяват мобилност и 
мно го функ цио нал ност. Започна и изграж-
да нето на сграда по проекта „УНИТе“, а 
през 2022 г. се очаква да започне строежа на 
сгра дата по проект „Чисти технологии“, 
както и ремонтът на сгради по проект 
„Наследство БГ“. 

В Университетската библиотека е 
извър шен ремонт на едно от подкуполните 
пространства в сградата на Ректората, 
което ще приюти новата читалня за сту-
ден тите от Геолого-географския факул-
тет. Университетската библиотека и 
библио теката на Факултета по педагогика 
са оборуд вани с нови стелажи за 130 000 лв.

През 2021 г. е спечелено финансиране за 
четири проекта за „Модернизация на вис-
шите училища“ по оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен рас-
теж“. В тези проекти са предвидени средс-
тва за придобиване на активи, най-вече за 
информационни и комуникационни тех но-
логии и софтуер. Само в рамките на проект 
МОДЕРН-А те са над половин милион лева.

https://gate-ai.eu/bg/homepage/
https://gate-ai.eu/bg/homepage/
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Въздействие и принос

Партньорство 
Университетът работи в парт ньор-

ство, зачитайки правата на всички заин-
те ре совани страни, с които си взаимо-
дейс тва във външната среда  – пред ста-
ви тели на бизнеса, държавните инсти-
туции, граждански и браншови орга ни за-
ции. Партньорствата на СУ са насо чени 
към укрепване на доверието към инсти-
ту цията, съвместното разра бот ване на 
общест вено полезни продукти и услуги, 
научни иновации и тяхното внедряване в 
прак тиката.

В областта на устойчивото развитие 
изгра де ните парт ньор ства с компании и 
орга ни зации дават въз мож ност на въз пи-
та ни ците на всеки един факул тет да про-
сле дя ват или участват в реално време в 
транс фор ма цията към устой чи вост на 
биз неса и пре диз ви ка телст вата, които 
трябва да се преодолеят, както и целите, 
които е необходимо да се преследват.

Цел
Университетът има за цел да развие способностите на студентите 

да бъдат бъдещи генератори на устойчива стойност за публичния и 
граж данс кия сектор и бизнеса, и да работят за устойчивото развитие на 
обществото в неговата цялост.

В своята научна дейност СУ се стреми да отговаря на съвременните 
нужди от изследвания и практически решения, касаещи добруването на 
общест вото и природата.

Ценности
Софийският университет включва в академичните дейности, учебни 

програми и организационни практики ценностите на глобалната социална 
отго вор ност, според поетите ангажименти и членства в международни 
мрежи. 

Водещи ценности при извършване на общественополезната дейност на 
преподавателите и студентите са заложените в Етичния кодекс на ака де-
мич ната общност на СУ „Св. Климент Охридски“, Принципите на отговорно 
обучение по управление и Глобалния договор на ООН. Университетът 
включва в академичните си дейности, учебни програми и организационни 
практики ценностите на глобалната социална отговорност, съчетавайки 
своя исторически опит със съвременните направления в екологичното 
измерение на работа. Съществена е и дейността в посока външна среда – 
от една страна отчитане на характеристиките на средата на местно и 
гло бално ниво, а от друга страна – работа в полза на устойчивото еколо-
гично развитие на обществото.

Изследователите съзнават отговорността си към обществото и зна-
че нието на изследванията, които провеждат. Те са длъжни да представят 
изследванията си и резултатите от тях публично, максимално прецизно, 
но и по начин, който може да бъде разбран от неспециалисти, като с това 
допринасят за подобряването на общественото разбиране на науката.
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Диалог
Софийският университет е инициатор 

и постоянен партньор за формиране и 
реално изпълняване на държавната поли-
тика в областта на висшето образование 
и нау ката. Университетът е фокусиран в 
изграж дането на парт ньор ство с пред ста-
ви те лите на бизнеса и установяването 
на по-тесни връзки с рабо то да телс ките 
орга ни за ции и потре би те лите на кадри 

за полу ча ване на инфор мация за реали за-
цията на сту ден тите и връзка със своите 
възпи та ници, за обществени инициативи 
и привличане на широката общественост. 
Основна задача трябва да бъде изди га нето 
на публичния образ на Университета чрез 
при вли чането на медийния интерес към 
резул та тите от обра зо ва тел ната и науч на 
дейност и ползата за обществото от нея.

В полза на обществото
Университетът подкрепя и насърчава образователната, научната и приложната 

работа, свързана със социалното измерение на устойчивото развитие.

Към институциите
Юридически барометър е гражданска 

ини циатива на Центъра за правни ини-
циа тиви за наблюдение, анализ и оценка на 
състоянието и развитието на правния 
ред в България. Проектът се реализира от 
екип, който включва пре по да ва тели, док то-
ранти и сту денти по право от Юри ди чес-
кия факул тет. Изслед ва нето се със тои от 
две основни части: коли чест вен ана лиз на 
сис тема от инди ка тори за наблю дение и 
оценка на основни компо ненти на прав ния 
ред, и съдър жа телен/ качест вен ана лиз на 
по-важни закони и зако но проекти. Юри ди-
чески баро ме тър излиза два пъти годишно. 
От съз да ва нето му досега са пред ста вени 
19 броя.

Факултетът по педагогика и Цен тъ-
рът по Граж данско обра зование в периода 
2019-2020 г. участ ват в проучване на опита 
на между на родни и нацио нални непра ви-
телст вени орга ни за ции, реа ли зи ращи 
граж данска актив ност (права на човека, 
анти ко руп ционни зако но да телни дей ности 
и проек цията им в рабо тата на инсти ту-
циите, еко ло гични инициа тиви и проекти 
и пр.). Напра вена е и експертна оценка на 
добрите прак тики, опи сани от учи тели в 
детски гра дини и средни учи лища, педа го-
ги чески съвет ници, дирек тори на детски 
гра дини и про фи ли рани учи лища по темата 
„Обра зо ва тел ната инте гра ция на децата и 
уче ни ците от етни чес ките мал цин ства“.

Към бизнеса
Първата национална програма за обу-

че ние в сфе рата на правата на детето и 
бизнеса, организирана от УНИЦЕФ и Сто-
пан ския факул тет, включва пре глед на 
основ ните пре диз ви ка телства, свър зани 
с въз дейст вието на биз неса върху децата. 
Фоку сът на про гра мата са социал ните 
инвес тиции и при носът на компа ниите 
за пости гане на Целите за устой чиво раз-
витие на ООН. Опитни експерти пред ста-
вят прак ти чески инстру менти и насоки, 
които могат да спо мог нат за уве ли ча ва-
нето на поло жи тел ното въз дейст вие на 
биз неса върху бла го със тоя нието на децата 
и инте гри рането на пра вата на детето в 
кор по ра тив ните поли тики, биз нес про це-
сите и нефи нан со вите отчети.

Към децата
По покана на УНИЦЕФ България Сто панс-

кият факул тет участва в адаптирането 
на инстру менти, които подпо ма гат компа-
ниите в при ла га нето на поли тики и дей-
ности в защита пра вата на децата. Заедно 
с експерти на орга ни за цията и пред ста-
ви тели на заин те ре со ваните бъл гар ски 
ком па нии, сту ден тите също ще могат да 
участ ват в създа ва нето на социални ино ва-
ции и нови про дукти, насо чени към включ ва-
нето на деца от уяз вими групи, акти ви зи-
рането на мла дежи в риск и пълно цен ното 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/klubove_laboratorii_centrove_k_m_fakulteta/cent_r_laboratoriya_po_grazhdansko_obrazovanie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/klubove_laboratorii_centrove_k_m_fakulteta/cent_r_laboratoriya_po_grazhdansko_obrazovanie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/klubove_laboratorii_centrove_k_m_fakulteta/cent_r_laboratoriya_po_grazhdansko_obrazovanie
https://www.unicef.org/bulgaria/
https://www.unicef.org/bulgaria/
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им учас тие на пазара на труда и граж данс-
кото общество.

През декември 2021  г. в Медицинския 
факул тет се проведе кампа ния за пре до-
ста вяне на финан сова под крепа за децата 
от Цен търа за наста ня ване от семеен тип 
за деца „Паисий Хилендарски“. Кампа нията 
бе орга ни зи рана от Коми тета по човешки 
права и мир на Асо циа цията на сту ден тите 
медици в СУ.

Към гражданите
Продължава работата по стартиралия 

през септември 2018 г. в резул тат на под-
пи сано спо ра зу мение с Минис тер ство на 
обра зо ва нието и нау ката проект „Научна 
инфра струк тура по кле тъчни тех но логии 
в био ме ди ци ната“ от Нацио нал ната пътна 
карта за научна инфра струк тура 2017-
2023  г. НИКТБ е пред ста вена от кон сор-
циум, осно ва ващ се на съз да дено през 2013 г. 
публично-частно парт ньор ст во Алианц за 
Клетъчни Технологии (АКТ), в което си взаи-

мо дейст ват екипи от СУ и инсти тути 
на БАН, непра вител ст вени орга ни зации и 
част ни кли ники в областта на новите кле-
тъчни био тех но логии и репро дук тив ната 
меди цина. Пред вижда се инфра струк ту-
рата да бъде обслуж вана от пет техно ло-
гични плат форми, които ще раз ра бо тят 
план за сво боден дос тъп за научни и обра зо-
ва телни цели, както и за пре до ста вяне на 
спе циа ли зирани услуги за биз неса в полза на 
ико но ми ката с цел пови шаване здра вето на 
общест вото. 

Към медиите
Студентите на Факултета по журна-

лис тика и масова комуникация от Софийския 
уни вер си тет, както и сту денти от дру-
гите факул тети, изгот вят заедно про-
грама на Алма Матер да покажат реалните 
проблеми и теми, които вълнуват младите 
хора.

https://www.facebook.com/AMSB.SU/posts/4956438144477522
https://www.facebook.com/AMSB.SU/posts/4956438144477522
http://amtv.bg/
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В полза на околната среда
Университетът подкрепя и насърчава образователната, научната и приложната 

работа, свързана с екологичното измерение на устойчивото развитие.

Към институциите
Софийският университет е партньор 

в Нацио нал ната научна програма „Опазване 
на окол ната среда и нама ляване на риска 
от небла го приятни явле ния и при родни 
бед ствия“ (2018-2023) и цели провеждане на 
фун да мен тални и при ложни научни изслед ва-
ния, насо чени към оси гу ря ване на устой чива, 
благо приятна и по-безопасна среда на живот 
за насе ле нието на Република България.

Към бизнеса
„Зелената сделка“ и Националният план 

за възстановяване и развитие трябва да се 
преведат на езика на бизнеса, за да бъде той 
под гот вен да пред приеме най-адекват-
ните стъпки. Факт е, че към момента има 
твърде малко спе циа листи по устой чиво 
раз ви тие, което също затруд нява транс-

фор ма цията на индуст риите. Това пре диз-
ви ка телс тво може успешно да се посрещне, 
ако уни вер си те тите и биз несът вър вят 
заедно в изграж да нето на про фе сио на лис-
тите, съче та вайки ака де мични позна ния с 
ико но ми ческа прак тика. Бан ките също ще 
имат изклю чи телно голямо зна чение в пре-
хода към устой чива иконо мика, тъй като 
чрез меха низ мите си за финан сиране имат 
ролята на вали да тори на регу ла тив ните 
изиск вания към бизнеса.

Към Факултетите по химия и фарма-
ция и Био ло ги чес кия факул тет успешно се 
раз вива дей ност чрез Центъра за ком пе-
тент ност „Устойчиво опол  зот во ря ване 
на био-ресурси и отпадъци от лечебни и 
аро ма тични расте ния за ино ва тивни био-
активни про дукти“. В рамките на 2018-
2023 г. Цен тъ рът осъ щест вява проект за 

https://www.bas.bg/?avada_portfolio=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.bas.bg/?avada_portfolio=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.bas.bg/?avada_portfolio=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.bas.bg/?avada_portfolio=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/nauchna_i_mezhdunarodna_dejnost/cent_r_za_kompetentnost_ustojchivo_opolzotvoryavane_na_bio_resursi_i_otpad_ci_ot_lechebni_i_aromatichni_rasteniya_za_inovativni_bioaktivni_produkti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/nauchna_i_mezhdunarodna_dejnost/cent_r_za_kompetentnost_ustojchivo_opolzotvoryavane_na_bio_resursi_i_otpad_ci_ot_lechebni_i_aromatichni_rasteniya_za_inovativni_bioaktivni_produkti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/nauchna_i_mezhdunarodna_dejnost/cent_r_za_kompetentnost_ustojchivo_opolzotvoryavane_na_bio_resursi_i_otpad_ci_ot_lechebni_i_aromatichni_rasteniya_za_inovativni_bioaktivni_produkti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/nauchna_i_mezhdunarodna_dejnost/cent_r_za_kompetentnost_ustojchivo_opolzotvoryavane_na_bio_resursi_i_otpad_ci_ot_lechebni_i_aromatichni_rasteniya_za_inovativni_bioaktivni_produkti
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ефек тивно използ ване на нацио нал ните 
ресурси от лечебни и аро ма тични рас тения 
и опол зот во ряване на агро и био отпа дъци, 
както и при лагане на зелени тех но логии за 
съз даване и пред лагане на инду стрията на 
ино ва тивни про дукти и тех но логии, което 
ще съз даде усло вия за устой чив рас теж 
на био ико но ми ката на стра ната, както и 
извън нея. От близо 4000 лечебни и аро ма-
тични расте ния в България поне 750 имат 
потен циал за пре ра ботка за полу ча ване на 
про дукти с висока доба вена стой ност, а 
200 са с иконо ми ческа целе съо браз ност.

Физическият факултет участва в 
проект „Нацио нален цен тър по меха тро-
ника и чисти техно логии“ (2018-2023). Част 
от облас тите на дей ност са раз витие на 
Био-мехатроника и Зелени техно логии. В 
съот ветст вие с програ мата са изгра дени 
модерни и кон ку рентни научни ком плекси 
на най-високо ниво, обо руд вани с уни кална за 
стра ната и кон цент рирана в опре делени 
места научна апара тура. Тези ком плекси 
предоста вят въз мож ности за про веж дане 
на висо ко качест вени научни изслед вания в 
съот ветст вие с най-добрите стан дарти 
и прак тики. Плани рана е работа в насока 
чисти техно логии с акцент върху транс-
порта и енер ге ти ката (съхра не ние, спе-
стя ване и ефек тивно раз пре де ление на 
енергия, елек три чески пре возни сред ства и 
еко-мобил ност, модели и тех но логии, бази-
рани на водорода, без от падни техно логии, 
техно логии и методи за включ ване на отпа-
дъчни про дукти и мате риали от произ-
водства в други производства). 

През февруари 2019  г. Факул те тът по 
химия и фармация участва в пър вата отво-
рена среща на Нацио нал ната научна про-
грама „Ниско въг ле родна енер гия за транс-
порта и бита“ (Е+). Про гра мата обе ди нява 
научно изсле до ва телския потен циал на 
седем уни вер си тета и осем инсти тута на 
БАН, оси гу ря вайки усло вия за инте гри рано 
про веж дане на научно изсле до ва телски и 
научно приложни и демон стра ционни дей-
ности за раз витие и въвеж дане на нови тех-
но логии, свър зани с възоб но вяе мата енер-
гия и декар бо ни зи ра нето на ико но ми ката. 

Центърът за компетентност Clean & 
Circle към Биологическия факултет участва 
в проект „Чисти технологии за устойчива 
околна среда – води, отпадъци, енергия за 
кръ гова ико но мика“ (2018-2023). Целта на 
проекта е да се създаде ефек тивно функ-
цио ни раща инфра струк тура в областта на 
конт рола, пре чист ва нето, управ ле нието 
на водите; обра бот ката, реци кли ра нето, 
опол зот во ря ва нето и обез вреж да нето 
на твър  дите отпа дъци; реа ли за цията на 
енер  гийно и ресурсно ефек тивна ико но мика 
чрез полу ча ване на възоб но вяеми и алтер-
на тивни източ ници на енер гия, мате риали 
и ресурси; сти му ли ране на ино ва циите в 
тех но ло гиите за устой чива околна среда и 
кръ гова иконо мика; раз витие и реа ли за ция 
на пред прие ма чест вото на мла дите спе-
циа листи в горе по со че ните направ ле ния. 
Със тои се от три верти кални и четири 
хори зон тални модула. Парт ньори са: Уни-
вер си тета по архи тек тура, строи тел-
ство и гео дезия; Лесо тех ни ческия уни вер-
ситет; Уни вер  ситет „Професор д-р Асен 
Златаров“  – Бургас; Инсти тута по физи-
ко химия; Инсти тута по орга нична химия с 
цен тър по фито химия – София; Инсти тута 
по микро био логия; Фон дация „Клийнтех 
България“.

Физическият факултет и научни групи 
от Германия, Словения и Португалия 
изпъл ня ват проект „Графен и гра фе нови 
нано струк тури  – новите мате риали на 
висо ките тех но логии“ (2019-2022), който 
изследва при ла га нето на гра фена в елек-
тро дите на нови бате рии и супер кон ден за-
тори, които се очаква да уско рят масо вото 
използ ване на електро мобили, като нама-
лят тях ното тегло и съкра тят времето 
за зареж дане. 

СУ подписа меморандум за сътруд ни-
чество с нацио нал ната бран шова орга ни-
зация „Индус триален клъстер Електро-
мобили“ (2019). Двете страни рабо тят 
съв местно за раз витие на обра зо ва телния 
модел „Секторен съвет за елек три ческа 
мобил ност“ (ССЕМ) към Минис терство на 
обра зо ва нието и нау ката и ИКЕМ за нови 
форми на обу че ние на сту денти по ико но-
мика на електри чес ката мобил ност, енер-

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/proektna_dejnost
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/proektna_dejnost
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/arhiv_2019/p_rva_otvorena_srescha_na_nacionalnata_nauchna_programa_niskov_glerodna_energiya_za_transporta_i_bita_e
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/arhiv_2019/p_rva_otvorena_srescha_na_nacionalnata_nauchna_programa_niskov_glerodna_energiya_za_transporta_i_bita_e
http://www.clean-circle.eu/
http://www.clean-circle.eu/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/proektna_dejnost
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/proektna_dejnost
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/proektna_dejnost
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гийна и кибер-сигурност на електри чес-
ката мобилност.

В отчетния период продължава съв-
мест ната образователна поредица между 
сп. Ютилитис и Центъра към Стопанския 
факул тет, която включва обучения по теми-
те „Еко ло гични оценки на про дукти и услуги. 
Въг ле родна неут рал ност и стра тегии за 
бизнеса“, „Енергийна политика и Евро пейски 
зелен пакт“, „Търго вия с еми сии“, „Управ ление 
на риска в енер гий ните пазари – REMIT, MiFID 
II, EMIR и финан сови инстру менти“ и други. 

Към природата
Сред най-успешните български проекти, 

одо брени от Германс ката феде рална фон-
дация за опаз ване на околна среда, е „Тен-
ден циите в попу ла цията на бъл гарс ките 
птици“ на Александър Зарков. Изслед-
ването има за цел да оцени въз дейст вието 
на някои био ло гични харак те рис тики 

(като стра тегия за мигра ция и тегло) 
върху разви тието на попу ла цията на пти-
ците. Базиран на данни от Нацио нал ната 
про грама, която следи проме ните в гнез-
до вите попу лации от раз про стра не ните 
видове птици в България, той открива, че 
попула циите на пти ците в земе делс ките 
райони и в градо вете намалява най-много.

Националният университетски цен-
тър „Гео прост ранст вени изслед вания и 
техно логии“ и Инсти тутът за гората 
при БАН стар тира проект „Подо бря ване 
на приро до за щит ното състояние на при-
родни место оби тания 4070 и 5130 по пара-
метър „Бъдещи перс пек тиви“. Целта му е 
да подобри приро до за щит ното със тоя-
ние на при родни место оби тания 4070 
„Храстови съоб щества с Pinus mugo“ и 5130 
„Съобщества на Juniperus communis върху 
варовик“, пред мет на опазване в мрежата 
Натура 2000. 
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През юни 2021 г. Факултетът по Мате-
ма тика и Инфор матика стартира мащаб-
ната кампания Green FMI, с която цели да 
реци клира тонове хартия, пласт маса и 
метал. Така, освен че ще се вдъхне нов живот 
на материалите, вместо да се окажат на 
сметището, със събраните средства се 
под помогна и засаждането на нови дървета 
в сътруд ничество с Гората.бг.

Асоциацията на студентите медици 
в СУ проведе кампания под наслов „Обичам 
нашата гора“ за почистване на дърветата 
в парка на МБАЛ „Лозенец“ . В парка има над 
1000 дървета, като голяма част от тях 
са покрити с бръшляни и други бурени, и 
трябва да бъдат почистени, за да не се 
предизвика скършването в короната. 

Към децата
През октомври 2019 г. във Факултета по 

химия и фармация започна осъществяването 

в България на научната програма BASF 
Chemgeneration. Тя се орга ни зира в 8 страни 
от Цент рална и Южна Европа. Про гра мата 
включва интер ак тивни семи нари, които 
по прак ти чески начин запоз на ват учени-
ците със зна че нието на химията и естест-
ве ните науки за създа ва нето на устой-
чиво бъдеще. Във всеки семи нар участ-
ват 20 ученици на възраст 14-18 години. Те 
осъщест вяват сами четири експе ри мента 
по очист ване на замър сена вода, изслед ване 
на био раз гра дима пласт маса, реге не риране 
на метал чрез елек тро лиза и рецик лиране 
на отпа дъчна хартия.

Към гражданите
Климатека  – Науката за климата на 

твоя език (climateka.bg) е проект на Геолого-
гео графс кия факултет. Наука за климата на 
твоя език – Climateca.bg – е отво рена плат-
форма за знание, която има за цел да направи 
нау ката за кли мата дос тъпна за всички. В 
Клима тека са пред ста вени факти и ана-
лизи за кли мата, кли ма тич ните про мени и 
последст вията от тях. Така повече хора 
ще могат да бъдат аргу мен ти рана страна 
в разго во рите за климата. Вяр ваме, че пър-
вата стъпка към отго ворно пове дение 
към света, е разби ра нето на про це сите в 
него, затова искаме да напра вим зна нието 
достъпно за всички. Авто рите в Кли матека 
са учени и специа листи в областта на кли-
мата, а основ ната им цел е чрез тех ните 
зна ния и анали тични уме ния да обяс нят кли-
ма тич ните про мени по лесен и разби раем 
начин. Мисията им е да подо брят инфор ма-
цион ната среда в България, пре връ щайки се 
в дос то верен източ ник на инфор ма ция за 
кли ма тич ните про мени. Да са мяс тото, на 
което хората идват, за да си отго ворят на 
въп ро сите, свър зани с клима тич ните про-
мени и следст вията от тях. 

Кли ма тека e отли чена за кампания на 
годи ната в награ дите за био разно образие 
и кли мат на Между народна географска 
конференция „Гео Декада 2020-2030“.

Проектът INNOAIR София предприема 
амби циозни стъпки за нама ля ване на замър-
ся ва нето и защита на въз духа чрез елек-
три фи ци ране и раз ши ря ване на въз мож-

https://www.facebook.com/greenfmi/?__cft__%5B0%5D=AZUYoOXapfL6vF2Dg76rWMqZkgY-ixsrdwZn3FkKh7l-IdE9kWewbTQRIJMB3Omu5sIIgxrSZD4FDtiChZKXo1p9rvxLSIehc3a6x_Xi6Ml9djmuAqy0QQxY-TkZr_yvGcKDhZyODbs5N_AuFijWLkaEXnKb50w_b-pomrRuENZpkg&__tn__=kK-R
https://gorata.bg/
https://www.facebook.com/AMSB.SU/posts/4976967482424588
https://www.facebook.com/AMSB.SU/posts/4976967482424588
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/arhiv_2019/basf_chemgeneration_veche_i_v_b_lgariya
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya/novini/arhiv_2019/basf_chemgeneration_veche_i_v_b_lgariya
https://www.climateka.bg/
https://www.climateka.bg/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/novini/klimateka_e_otlichena_za_kampaniya_na_godinata_v_nagradite_za_bioraznoobrazie_i_klimat
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/novini/klimateka_e_otlichena_za_kampaniya_na_godinata_v_nagradite_za_bioraznoobrazie_i_klimat
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/novini/klimateka_e_otlichena_za_kampaniya_na_godinata_v_nagradite_za_bioraznoobrazie_i_klimat
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/novini/mezhdunarodna_geografska_konferenciya_geo_dekada_2020_2030
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/novini/mezhdunarodna_geografska_konferenciya_geo_dekada_2020_2030
https://www.uni-sofia.bg/index.php/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/innoair_inovativen_obschestven_transport_otgovaryasch_na_t_rseneto_na_potrebitelite_za_po_chist_v_zduh_v_gradska_sreda
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ностите за общест вен транс порт. В 
периода 2020-2023  г. гра дът стар тира 
„Зелен общест вен транс порт, отго ва рящ 
на тър се нето на потре би те лите“. Тази 
инова тивна услуга за общест вен транс-
порт е при ло жена заедно с широк спек тър 
от ини циа тиви: зони с ниски емисии, зелени 
коридори, такса за задръст ване, насър ча-
ване на активна мобилност. Парт ньори 
по проекта са Сто лична община, СУ, Плов-
дивски уни вер си тет „Паисий Хилен дарски“, 
Асо циация за раз ви тие на София, Нацио-
нално сдру жение на общи ните в Република 
България, Център за градска мобил ност в 
София, Modeshift Europe ЕАД и Нацио нален 
инсти тут по метео ро логия и хидрология. 

През септември 2019 г. за трета поред-
на година се проведе БиоФест-2019 – „Пъте-
шест вия из дебрите на науката“. БиоФест 
има за цел да полу ля ри зира и пред стави Био-
ло ги ческия факул тет като образо ва телна 
и научна инсти туция. Участ ни ците са 
учени, уче ници и граж дани. Сесиите включ-

ват Био химия в ежедне вието, Гласът на 
рас те нията, Био тех но ло гиите в нашия 
дом, Еко ло гичен отпе ча тък и пове дение на 
живот ните в тех ния дом и семейство. 

Цен търът за енер гийна ефек тив ност 
ЕнЕфект, общинс ката мрежа ЕкоЕнергия 
и Сто панс кият факул тет про ве доха съв-
мес тен уче бен курс през 2020  г. на тема 
„Обно  вя ване на същест ву ва щите жилищни 
сгради“, насо чен към домо упра ви тели и 
пред ста ви тели на асо циации на етаж ната 
собст веност, собст веници на жилищни 
сгради и общински специа листи. 

През септември 2021 г. в Китен бе про ве-
ден международният симпозиум „АРТ-еко“. 
Създадените от участниците творби на 
екологична тема са дарени на Факултета 
по науки за образованието и изкуствата. 
По време на симпозиума пред участниците 
бяха представени три презентации на еко-
ло гична тема от проф. Дорота Сак, проф. 
Марек Сак и ас. д-р Юлиан Станкулов.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/konferencii/biofest_2019
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2/konferencii/biofest_2019
https://fnoi.uni-sofia.bg/artprojects/?page_id=504
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Към медиите
Факултетът по журналистика и масова 

комун и кация изпълни проект на тема: „Ста-
тис ти ческо моде ли ране на риска за окол-
ната среда и човека от замър ся ване на 
почви с тежки метали“. Основ ната идея 
на съби тието бе да обе дини нау ката и 
жур на лис ти ката и да про во кира мла дите 
жур на листи и PR спе циа листи да отра-
зя ват и раз про стра ня ват бъл гарс ките 
научни резул тати и пости жения. Сре щата 
е пър вата стъпка към съз да ва нето на 
едно ново поко ле ние журна листи, които да 
имат позна ния и инте реси в областта на 
науката.

https://www.fni.bg/?q=node/926
https://www.fni.bg/?q=node/926
https://www.fni.bg/?q=node/926
https://www.fni.bg/?q=node/926
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Университетът се справи с ролята на стабилизиращ фактор в общест-
вото в ситуация на криза. Тъй като разполага със специализирани знания и 
потен циал, насочи усилията си към събиране на нови данни и предо ста вяне 
на прак ти чески прило жими решения, свър зани със здрав ните рискове, пред-
паз ва нето и функ цио ни ра нето на хората в рис кова среда, както и с иконо-
ми чес ките пре диз ви ка телства, които се откри ват пред биз неса.

Науч ният принос в разра ботки, изслед вания и ана лизи по теми, свър-
зани с Ковид-19, успешно под кре пиха с надеждна и актуална инфор мация най-
засег на тите и най-силно изло жени на риск в кри зата про фесии – медици, 
учи тели и др.

Онлайн обучение. Министерството на образованиeто и науката въведе 
масово онлайн обучение в училищата, а Стопанският факултет подпомогна 
рабо тата на българските учители за преми наване към диги тално обра зо-
ва ние и в периода на извън редно поло же ние обучи над 16 000 колеги за работа 
в диги тална среда в помощ на дистанционното обучение.

Серия от безплатни уебинари за бизнеса, устойчивите лидери и кризата 
бяха проведени в Стопанския факултет, съвместно с фондация „Каузи“. 
Обсъж да ните теми включваха: ефективни КСО практики в условия на криза, 
кому ни ка ции и КСО дейности в условия на криза, потенциал, често допус кани 
грешки, подбор на канали и менажиране на отзвука. Участниците обсъж даха 
още кое е отговорното лидерство по време на криза, характеристики и 
пове де ние на лидера, връзката между лидерството и присъствието онлайн.

Дарения. Форум (АКФ) към Физическия факултет конструира и произведе 
шле мове за нуждите на медицинските работници в борбата им с вируса. Всич-
ки разходи по производството и доставката в лечебните заведения бяха поети 
от сдру же нието. Те дариха безвъзмездно 5000 защитни шлема на българските 
медици в най-големите болници в страната. 

Научни разработки, изследвания и анализи, свързани с Ковид-19. 
HPC лабораторията на Софийския университет в София Техпарк включи 

изчис ли тел ните си възможности в работата на между народен проект за 
изслед ване на начина, по който работи вирусният протеин. 

В лабораториите на Биологическия факултет на СУ са проведени успешни 
изпитания на маски, разработени в БАН и Института за отбрана и между-
на родна сигурност.

Преподаватели от Факултета по химия и фармация разработвиха надеж-
ден гел дезинфектант за ръце, съобразен с всички изисквания. Дезин фек тан-
тът е в производство.

Стопанския факултет, в партньорство с фондация „Каузи“ и Junction 
България, проведе експресно проучване насред студентите за доверието 
по време на COVID-19.

Преподаватели от Катедра „Икономика“ на същия факултет изготвиха 
анализ на икономическите ефекти във връзка със здравната криза.

От Факултета по науки за образованието и изкуствата изготвиха про-
уч ване за начина на адаптиране на учителите към извънредната ситуация 
и необ хо димостта от преминаване към нов начин на работа без пред ва ри-
телна подготовка.

Екип от Факултета по Математика и Информатика и Института по 
информационни и комуникационни технологии на БАН създадоха компютърно 
математическо моделиране на развитието на епидемията и стохастично 
моделиране на пандемията от COVID-19.

http://hpc-lab.sofiatech.bg/
https://www.mi.government.bg/bg/news/startira-proizvodstvo-na-balgarski-maski-shlemove-i-ochila-3891.html?fbclid=IwAR2ysPhwhnrEFEtG7HxO-9KdHVtLkGDla1AgFGw5NARNpzAGrIbKDMnkrg0
https://offnews.bg/zdrave/su-izmisli-nova-maska-za-litce-puska-ia-v-proizvodstvo-725109.html
https://offnews.bg/zdrave/su-izmisli-nova-maska-za-litce-puska-ia-v-proizvodstvo-725109.html
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/ekspresno_prouchvane_sred_studentite_za_doverieto_po_vreme_na_covid_19
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/ekspresno_prouchvane_sred_studentite_za_doverieto_po_vreme_na_covid_19
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/novini_ot_fakulteta/katedra_ikonomika_na_stopanskiya_fakultet_publikuva_analiz_v_v_vr_zka_s_efektite_ot_krizata
https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/04/DOKLAD.pdf
https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2020/04/DOKLAD.pdf
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Анекс 1 Комюнике за напредъка към  
Глобалния договор на ООН

Права на човека
Ангажимент Политика Информация

Качествено 
образование за 
всички

Стратегия за развитието на електронното и 
дистанционното обучение в СУ

Повече 
информация  
на стр. 44

Равнопоставеност 
на половете в 
образованието и 
науката 

Колективен трудов договор №12,  
в сила от 01.05.2020 г.
План на дейности за осигуряване на 
равнопоставеността на половете

Повече 
информация  
на стр. 26

Универсален 
безопасен достъп 
до обществени 
пространства

Изисквания към извършваните ремонтни 
дейности по проекти с външно финансиране

Повече 
информация  
на стр. 35

Глобално 
партньорство

Стратегия за интернационализация на 
СУ „Св. Климент Охридски“ за периода 2020-2030 г.

Повече 
информация  
на стр. 27

Трудови практики
Ангажимент Политика Информация

Пълна и продук тивна 
заетост и достойна 
работа за всички

Вътрешни правила за настаняване на 
преподаватели, служители и работници във 
ведомствените жилища на СУ

Повече 
информация  
на стр. 16-17

Равнопоставеност 
на половете

Правила за отпускане на стипендии
Правила за отпускане на награди и помощи на 
учащите се в СУ

Повече 
информация  
на стр. 16-17

Реализиране на 
програма за здраво-
словни и безопасни 
условия на труд

Правилник за вътрешния ред 
Правилник за устройството и дейността на СУ
Правилник за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд

Повече 
информация  
на стр. 17

Опазване на околната среда
Ангажимент Политика Информация

Енергийна 
ефективност

Вътрешни правила за придобиване, управление 
и разпореждане с недвижими имоти–частна 
собственост на СУ

Повече 
информация на 
стр. 34-35, 40

Въглеродна 
неутралност 

Вътрешни правила за придобиване, управление 
и разпореждане с недвижими имоти–частна 
собственост на СУ

Повече 
информация на 
стр. 34-35, 40

Устойчиви модели на 
потребление

Вътрешни правила за провеждане на търгове, 
сключване на договори и последващ контрол за 
предоставяне под наем на имоти или части от 
имоти – държавна собственост, управлявани от 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Повече 
информация  
на стр. 40
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Антикорупция

Ангажимент Политика Информация

Академичен 
интегритет

Европейска харта на изследователите 
Етичен кодекс на академичната общност на  
СУ „Св. Климент Охридски“

Повече 
информация на 
стр. 9, 19-20

Включване на 
заинтересованите 
страни 

Мандатна програма на ректорското 
ръководство на Университета (2019 – 2023 г.)
Правилник за устройството и дейността на 
Студентския съвет на СУ
Стратегия за развитието на електронното и 
дистанционното обучение в СУ

Повече 
информация  
на стр. 8-9

Антикорупционно 
поведение

Програма за прозрачно управление, превенция и 
противодействие на корупцията в СУ
Етичен кодекс на академичната общност на
СУ „Св. Климент Охридски“
Вътрешни правила за реда и условията за 
сключване на договори за дарения, получаване и 
управление на дарения в полза на СУ

Повече 
информация  
на стр. 9, 20

Устойчиви модели  
на потребление

Вътрешни правила за провеждане на търгове, 
сключване на договори и последващ контрол за 
предоставяне под наем на имоти или части от 
имоти – държавна собственост, управлявани от 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Повече 
информация на 
стр. 30, 34-35

Подкрепа за Глобалния договор на ООН
Ангажимент Политика Информация

Обучения по свързани 
теми

Създаване на разнообразни образователни 
програми и продукти по темите на ГДООН
Привличане на партньори от страна на 
представените в България институции от 
семейството на Обединените нации

Повече 
информация на 
стр. 24, 28, 38

Приложни 
изследвания и 
теоретични 
лидерски материали 

Участие в международни и национални научни 
мрежи за създаване на решения в областта на 
устойчивото развитие

Повече 
информация на 
стр. 30-31, 35

Популяризиране на 
ГДООН

Създаване на разнообразни образователни 
програми и продукти по темите на ГДООН
Споделяне на добри практики в различни форуми 
и конференции

Повече 
информация  
на стр. 24, 25

Подкрепа на 
членовете на ГД 
ООН в приемане на 
устойчиви практики 
и отчетност 

Вътрешни правила за провеждане на търгове, 
сключване на договори и последващ контрол за 
предоставяне под наем на имоти или части от 
имоти – държавна собственост, управлявани от 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Повече 
информация  
на стр. 9

Включване на ГДООН 
във вътрешните 
дейности и 
комуникиране на 
напредъка

Изготвяне на годишен Доклад за устойчивост
Популяризиране на възможности за участие в 
национални и международни събития
Редовно публикуване на новини в бюлетина на 
Българската мрежа на ГДООН

Повече 
информация  
на стр. 11
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Принцип 1 Ангажимент Информация

Цели Ще развиваме способностите на студентите 
така, че да бъдат бъдещи създатели на 
устойчива стойност за бизнеса и обществото 
като цяло и да работят за приобщаваща и 
устойчива глобална икономика

Повече  
информация  
на стр. 8, 15,  
19, 32, 36

Принцип 2 Ангажимент Информация

Ценности Допълване на академични дейности, учебни 
програми и организационни практики 
ценностите на глобалната социална 
отговорност, които са представени в 
международни инициативи като ГДООН

Повече  
информация  
на стр. 8, 15,  
19, 32, 36

Принцип 3 Ангажимент Информация

Методи
Създаване на образователни рамки, материали, 
процеси и среда, които дават възможност за 
ефективно обучение за отговорно лидерство

Повече  
информация на 
стр. 22, 29, 56

Принцип 4 Ангажимент Информация

Изследвания Участие в концептуални и емпирични 
изследвания, които подобряват нашето 
разбиране за ролята, динамиката и 
въздействието на корпорациите в 
създаването на устойчива социална, екологична 
и икономическа стойност

Повече  
информация  
на стр. 62-64

Принцип 5 Ангажимент Информация

Партньорства Взаимодействие с бизнеса, за да разширим 
познанията си за техните предизвикателства 
при изпълнение на социалните и екологичните 
им отговорности и да проучим съвместно 
ефективни подходи за справяне с тези 
предизвикателства

Повече  
информация на 
стр. 28, 30, 36-
39, 40-41

Принцип 6 Ангажимент Информация

Диалог Ще улесняваме и подкрепяме диалога и 
дебата между преподаватели, студенти, 
бизнес, правителство, потребители, медии, 
организации на гражданското общество и 
други заинтересовани групи и страни по 
критични въпроси, свързани с глобалната 
социална отговорност и устойчивост

Повече  
информация на 
стр. 36-37, 65-68

Анекс 2 Комюнике за напредъка към PRME
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Анекс 3  
Специализирани вътрешни структури

Центрове 
Кариерни центрове – същестуват като самостоятелна структура към повечето факултети 

в СУ „Св. Климент Охридски“. Помагат на студентите да развият практическите 
си умени и да натрупат опит в сферата на дейност, предмет на тяхното обуче ние. 
Освен стажантските програми и възможностите за работа, които се пред лагат, е 
налич на и експертна помощ в процеса на професионална реализация.

Център за образователни услуги – цели да създаде необходимите организационни и методически 
условия за квалификация и преквалификация в различни области на обществената 
практика.

Университетски център по управление на качеството e обслужващо звено на СУ „Св. Климент 
Охридски” за координация на дейности и проекти за внедряване, усъвършенстване, 
поддържане и развитие на единна система за управление на качеството в Универ-
ситета LINK.

Национален център за полярни изследвания – работи съвместно с Българския антарктически 
институт (БАИ), който е Национален оператор на дейността на България в Антарк-
тида, като организира ежегодните антарктически експедиции и поддържа Българската 
научна база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън.

Център за професионално обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ – обслужващо звено, обособено 
към Сектор за следдипломна квалификация и продължаващо образование (СДКПО).

Университетски център „Академия за деца“  – реализира социално отговорната и хуманна 
политика за подпомагане на семействата на преподаватели и служители в СУ „Св. 
Климент Охридски” чрез осигуряване на допълнителни възможности за целодневен и 
почасов престой в УЦАД за анимация и образователни услуги по тяхно заявено желание 
за определен срок. 

Рехабилитационни центрове – предлагат профилактични и лечебни процедури със средствата 
на кинезитерапията и физикалната терапия за преподаватели, служители и студенти 
на Университета, както и за външни посетители.

УНИПСЦ Родопи – Университетският център „Родопи” е общоуниверситетска структура за 
изучаване на природата и културата на населението в Родoпите.

Терапевтична зала към Факултет по науки за образованието и изкуствата – в нея се осъ щест-
вя ват дейности по седем основни направления: „Подкрепа на деца със СОП и лица с 
кому ни кативни нарушения“, „Консултиране на родители и семейства“, „Подпо ма гане 
на педагогически специалисти“,, „Развитие на студентския потенциал“, „Научно изсле-
до ва телска работа“ и „Обществена информираност и популяризиране на дейностите“.

Център (лаборатория) по гражданско образование към Факултет по педагогика.

Национален център по мехатроника и чисти технологии – обединява водещи научни групи от 
инсти тути на БАН (общо 12) и висшите училища СУ „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, 
ТУ-Варна, ТУ-Габрово и ХТМУ-София.

Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование, „Инку ба-
тор на интегрирани образователни мрежи в големия град“, Факултет по педагогика.

Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от 
лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, Факултет 
по химия и фармация и Биологически факултет.

Център за високи постижения „Жан Моне“, фокусиран върху преподаването и научните изслед-
вания в сферата на европеизацията на страните от Югоизточна Европа, Философски 
факултет.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/cent_r_za_obrazovatelni_uslugi_cou_stopanski_fakultet/za_cou_kontakti
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/universitetski_cent_r_po_upravlenie_na_kachestvoto
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/upravlenie_na_kachestvoto/universitetski_cent_r_po_upravlenie_na_kachestvoto/za_cent_ra
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/nacionalen_cent_r_za_polyarni_izsledvaniya
https://bai-bg.weebly.com/
https://bai-bg.weebly.com/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/cent_r_za_profesionalno_obuchenie_k_m_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/universitetski_cent_r_akademiya_za_deca
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/rehabilitacionni_centrove
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/centrove/unipsc_rodopi
https://fnoi.uni-sofia.bg/?page_id=5261
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/klubove_laboratorii_centrove_k_m_fakulteta/cent_r_laboratoriya_po_grazhdansko_obrazovanie
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Лаборатории
Лабораторията по фемтосекундна фотоника разполага с едни от най-съвременните и спо-

собни лазери в Европа. Работи първият в България лазер, излъчващ свръхкъси импулси 
с продължителности, по-къси от 30 фемтосекунди. Фемтосекундната фотоника е 
високопрестижно научно направление в развитите в научно отношение страни.

Атомната и молекулна спектроскопия служи за установяване свойства на материали и обекти 
на атомно ниво чрез спектроскопски методи. Провеждат се изследвания по структура 
на двуатомни молекули, електронни, вибрационни и ротационни спектри; моделиране 
на структурата на двуатомни молекули: молекулни константи, потенциални криви, 
депер тур ба ционен анализ. Прилагат се лазерна спектроскопия и поля ри за ционна спект-
ро скопия, лазерно индуцирана флуоресценция. Работи се с едномодови лазерни сис теми, 
както и с импулсни и непрекъснати лазери. Спектрална диагностика на газови раз ряди: 
H2, H, W.

Лабораторията по медицинска физика, биофизика и патология на мембраните провежда 
биофизични и биохимични изследвания, свързани с биомаркери, окислителен стрес, 
свободни радикали и антиоксиданти, токсичност, лекарствени продукти и клинични 
проучвания. Лабораторията има възможност за провеждане на изследвания с големи 
серии проби и участва в разработки, свързани с нанотехнологии.

Лабораторията по биомембрани изследва взаимодействието на биомолекули и биологични 
мембрани чрез различни методи – оптични, спектрални, електрохимични – включително 
импедансна спектроскопия, циклична волтаметрия и потенциометрично титруване 
за изследване на взаимодействието на биологични молекули с моделни мембрани.

Лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен 
комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“, е оборудвана със 
съвре менна техника, позволяваща реализирането на научни изследвания, обучение на 
сту денти и докторанти. Новозакупеното оборудване може да се прилага в маши но-
строе нето и приборостроенето, електрониката, автомобилната, химическата, фар-
ма цевтична индустрия и др.

Студентски организации
Студентски съвет към СУ  – цели да защитава правата и интересите на студентите и 

докторантите, да подпомага тяхното кандидатстване, преминаване през учебния 
процес и успешно завършване. Членовете на Студентския съвет са общо 60 (1-7 от 
всеки факултет + докторанти) и се избират пряко от студентите. 

Студентски съвет към различните факултети (ФСС) – целят да съградят среда на взаи мо по-
мощ между студентите във факултета, в който развиват дейността си. Спрямо обра-
зо ва тел ните, материалните и кариерните нужди на своите факултети, всеки сту-
дент ски съвет набелязва различни приоритети и фокуси за работа. Представители 
на тези съвети участват в състава на Студентски съвет към СУ.

Бизнес клуб при Стопански факултет – цели да развива икономическите, управленски и лидерски 
умения у своите членове чрез предприемачески инициативи за привличане на средства 
за облагородяване на обучителната среда (1997).

Студентски дипломатически клуб при Юридически факултет е основан през 1995 г. с идеята да 
разшири и усъвършенства професионалната подготовка на своите членове в областта 
на международните отношения. Той се занимава с организиране на събития с дипломати 
и експерти посветени на външната политика, дипломацията, международното право 
и международните отношения (1995).

https://sustudents.bg/
https://businessclub.bg/
https://sdcsu.wordpress.com/
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Европейска асоциация на студентите юристи (ЕЛСА) при Юридически факултет  – цели 
да подпомага професионалното развитие и израстване на студенти по право, да 
стимулира обмена на идеи, инициативи и взаимно разбирателство между младите 
юристи, предоставяне на международна платформа за изявата им и утвърждаване на 
основните човешки права. (1989)

Асоциация на студентите по медицина в България при Медицински факултет – цели да подо-
брява квалификацията на студентите по медицина и предоставя методическа под-
кре па и професионално развитие на нейните членове. 

Университетски клуб за екология и устойчиво развитие UNECO цели да изгради в съзнанието 
на хората уважение към природата и нетърпимост към грубите посегателства срещу 
нея. Със своите инициативи, студентите се опитват да развият зелената идея на 
територията на Университета и отвъд нея (2006).

Студентски клуб на политолога при Философски факултет – цели да осъществява обществено 
полезни проекти и инициативи, научнообразователни и научноприложими програми, 
форуми и други формати по проблеми, засягащи политическия аспект (2008).

„С.К.О.Р.Е.Ц.“ е абревиатура на Студентски клуб за образование и развитие с екологичен център 
при Биологически факултет, който цели да въвлича студентите в природозащитни, 
образователни, научни и социални каузи и дейности, които са в помощ на екологичното 
равновесие (2009).

Клуб „Публична администрация“ при Философски факултет – цели да насърчава дискутирането, 
анализирането на събития и процеси, свързани с публичното управление и обществено 
зна чими теми в областта на администрацията, политиката, икономиката и кул-
турата (2016).

Mеждународна студентска организация AIESEC при Стопански факултет – цели да развие у 
студентите лидерския им потенциал, личните им качества и умения и да допринесе 
за развитието на обществото. 

Сдружение на завършилите Стопанския факултет – цели да поддържа социална мрежа между 
завършилите и да подпомогне развитието на социални, делови, лидерски и специфични 
професионални умения сред завършващите, както и да осигури своевременното им 
професионално ориентиране (2009).

https://elsa-bulgaria.org/
http://amsbulgaria.net/
https://unecoecoclub.wixsite.com/ecoclub
http://www.politology.eu/
https://www.facebook.com/groups/170251143796/
https://www.facebook.com/ClubPublAd
https://aiesec.org/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/feba_alumni_club
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Анекс 4  
Специализирани учебни дисциплини

Общи дисциплини в областта на корпоративната 
устойчивост и отговорност

Бакалавърски програми

 ▶ Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност (на английски език), 
специалност Икономика и финан си, Стопански факултет

 ▶ Икономика на околната среда (на анг лийски език), специалност Икономика и 
финанси, Стопански факултет

 ▶ Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност (на английски 
език), специалност Стопанско управ ле ние, Стопански факултет

 ▶ Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност  
(на английски език), специалност Счетоводство, финанси и дигитални 
приложения, Сто пански факултет

 ▶ Биомениджмънт и устойчиво раз ви тие, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Биоетика, Биомениджмънт и устой чи во развитие, Биологически факултет

 ▶ Бизнес етика, Биомениджмънт и устой чиво развитие, Биологически факултет

 ▶ Европейско екологично законо да тел ство и норми, Биомениджмънт и устой чиво 
развитие, Биологически факул тет

 ▶ Биопредприемачество и кръгова икономика, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Прокариотни тестове за екологичен мониторинг, Биомениджмънт и 
устойчиво развитие, Биологически факултет

 ▶ Икономика на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Безотпадни технологии, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Биологически 
факултет

 ▶ Устойчиво развитие и гражданско общество, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Икономика на отпадъците, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Корпоративна комуникация, Връзки с обществеността, Факултет по 
журналистика и масова комуникация

 ▶ Енергетика и добро управление в България, Специалност Публична 
администрация, Философски факултет
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Магистърски програми

 ▶ Екологичен мениджмънт, Стопанско управление, Стопански факултет

 ▶ Икономика и управление на отпадъците, Енергийни пазари и услуги, Стопански 
факултет

 ▶ Устойчиво управление на енергийните системи, Енергийни пазари и услуги, 
Стопански факултет

 ▶ Управление на обществени поръчки и публично-частно партньорство, 
Икономика и управление на публични ресурси, Стопански факултет

 ▶ Добри практики за устойчиво управление на сгради, Фасилити мениджмънт, 
Стопански факултет

 ▶ Енергийни спестявания и устойчиви проекти, Фасилити мениджмънт, 
Стопански факултет

 ▶ Маркетинг на взаимоотношенията (CRM) и аналитични инструменти на 
дигиталния маркетинг, Икономика и финанси, Стопански факултет

 ▶ Добро управление и корпоративна социална отговорност, Икономика и финанси, 
Стопански факултет

 ▶ Зелен маркетинг, Стопанско управление, Стопански факултет

 ▶ Устойчиво управление и развитие, Отговорно и устойчиво управление, 
Стопански факултет

 ▶ Системи и стандарти за управление на корпоративната устойчивост и 
отговорност, Отговорно и устойчиво управление, Стопански факултет

 ▶ Управление на човешкия капитал, Отговорно и устойчиво управление, 
Стопански факултет

 ▶ Корпоративно съответствие и публично-частно партньорство, Отговорно и 
устойчиво управление, Стопански факултет

 ▶ Устойчиви финанси и отговорно инвестиране, Отговорно и устойчиво 
управление, Стопански факултет

 ▶ Устойчиво лидерство, Отговорно и устойчиво управление, Стопански 
факултет

 ▶ Отговорни комуникации, Отговорно и устойчиво управление, Стопански 
факултет

 ▶ Социална промяна и управление на въздействието, Отговорно и устойчиво 
управление, Стопански факултет

 ▶ Бизнес интегритет, Отговорно и устойчиво управление, Стопански факултет

 ▶ EU‘s Energy Policy, Специалност Европеистика, Философски факултет

 ▶ Енергиен мениджмънт и политики, Специалност Публична администрация, 
Философски факултет
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Специални дисциплини в областта  
на защита правата на човека

Бакалавърски програми

 ▶ Регионален анализ на населението и стопанството, История и география, 
Исторически факултет

 ▶ Здравно и екологично образование в контекста на обучението по география, 
История и география, Исторически факултет

 ▶ Правата на човека в системата на гражданското образование, История и 
география, Исторически факултет

 ▶ Приобщаващо образование, История и география, Исторически факултет

 ▶ Здравно и екологично образование, История и география, Исторически 
факултет

 ▶ Правата на човека в системата на гражданското образование, История и 
география, Исторически факултет

 ▶ Социални конфликти, Журналистика, Факултет по журналистика и масова 
комуникация

 ▶ Европейски съюз и европейска интеграция, Европейски съюз и европейска 
интеграция, Факултет по класически и нови филологии

 ▶ Методика на обучението по Философия и Гражданско образование, Педагогика, 
Факултет по педагогика

 ▶ Здравно и екологично образование, Неформално образовние, Факултет по 
педагогика

 ▶ Гражданско образование, Неформално образовние, Факултет по педагогика

 ▶ Образование по правата на човека и детето, Неформално образовние, 
Факултет по педагогика

 ▶ Образование по правата на човека и на детето, Социална педагогика, Факултет 
по науки за образованието и изкуствата

Магистърски програми

 ▶ Отговорен изкуствен интелект: етични, правни, социални и икономически 
аспекти, Изкуствен интелект, Факултет по Математика и Информатика

 ▶ Образование по правата на детето, Образователен мениджмънт, Факултет по 
педагогика

 ▶ Гражданско образование, Съвременни образователни технологии (с придобиване 
на професионална квалификация „учител“), Факултет по педагогика

 ▶ Гражданско образование, Съвременни образователни технологии, Факултет по 
педагогика

 ▶ Образование по правата на детето, Социална работа с бежанци и мигранти, 
Факултет по педагогика

 ▶ Бежанско право, Социална работа с бежанци и мигранти, Факултет по 
педагогика
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 ▶ Права на човека, права на лица от малцинствени групи, Специалност 
Европеистика, Философски факултет

 ▶ Социални и здравни политики, Специалност Публична администрация, 
Философски факултет

 ▶ Международно публично право, Право, Юридически факултет

 ▶ Гражданско право, Право, Юридически факултет

 ▶ Право на Европейския съюз, Право, Юридически факултет

 ▶ Международно трудово право, Право, Юридически факултет

 ▶ Социално право на ЕС, Право, Юридически факултет

 ▶ ЗИД – Правата на децата, Социална педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

Следдипломна квалификация

 ▶ Гражданското образование в училище, Следдипломна квалификация, Факултет 
по педагогика

 ▶ Взаимодействие на училището с гражданските организации, Следдипломна 
квалификация, Факултет по педагогика

 ▶ Образование по правата на детето, Следдипломна квалификация, Факултет по 
педагогика

 ▶ Гражданско образование, Център за интердисциплинарни изследвания и 
иновации в неформалното образование, катедра „Социална работа“, учебно-
научна лаборатория

Специални дисциплини в областта  
на добрите трудови практики

Бакалавърски програми

 ▶ Съвременни практики в УЧР – автоматизирана система за управление на 
персонала HeRMeS, Стопанско управление, Стопански факултет

 ▶ География на населението и селищата, История и география, Исторически 
факултет

 ▶ География на производството и световното стопанство, История и 
география, Исторически факултет

 ▶ Принципи на доброто управление, Специалност Политология, Философски 
факултет

Магистърски програми

 ▶ Екологично законодателство и оценка на риска, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Организационно развитие и управление на промяната, Специалност Психология, 
Философски факултет

 ▶ Обществени консултации със заинтересованите страни, Специалност 
Публична администрация, Философски факултет
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Специални дисциплини в областта на управление и 
опазване на околната среда

Бакалавърски програми

 ▶ Стратегическо управление и планиране на околната среда и устойчивото 
развитие, Биомениджмънт и устойчиво развитие, Биологически факултет

 ▶  Биоресурси и тяхното опазване, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Екология и опазване на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Глобални въздействия върху околната среда, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие, 
Биомениджмънт и устойчиво развитие, Биологически факултет

 ▶ Оценка за въздействие върху околната среда, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Биотехнологични методи за ООС, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Управление на отпадъците, Биомениджмънт и устойчиво развитие, 
Биологически факултет

 ▶ Ихтиология и устойчиво управление на рибните ресурси, Биомениджмънт и 
устойчиво развитие, Биологически факултет

 ▶ Актуални проблеми на климатичните и водни ресурси, Биомениджмънт и 
устойчиво развитие, Биологически факултет

 ▶ Микробиологичен мониторинг на околната среда, Биомениджмънт и устойчиво 
развитие, Биологически факултет

 ▶ Oпазване на околната среда, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Екология и опазване 
на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие, Екология и 
опазване на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Управление на отпадъците, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Технологии за пречистване на флуиди, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Екологичен мониторинг, Екология и опазване на околната среда, Биологически 
факултет

 ▶ Управление на водите, Екология и опазване на околната среда, Биологически 
факултет

 ▶ Качество и контрол на атмосферния въздух, Екология и опазване на околната 
среда, Биологически факултет

 ▶ Екологичен отпечатък, Екология и опазване на околната среда, Биологически 
факултет
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 ▶ Биоресурси и тяхното опазване, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Ихтиология и устойчиво управление на рибните ресурси, Екология и опазване на 
околната среда, Биологически факултет

 ▶ Превантивен контрол на въздействието върху околната среда, Екология и 
опазване на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Биотехнологични методи в екологията, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Екология, Екология и опазване на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Защитени територии и опазване на биоразнообразието, Екология и опазване на 
околната среда, Биологически факултет

 ▶ Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите, Екология и опазване 
на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Качество и контрол на атмосферния въздух, Екология и опазване на околната 
среда, Биологически факултет

 ▶ Управление на отпадъците, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Биотехнологии, Екология и опазване на околната среда, Биологически факултет

 ▶ Екологичен мониторинг, Екология и опазване на околната среда, Биологически 
факултет

 ▶ Управление на водите, Екология и опазване на околната среда, Биологически 
факултет

 ▶ Технологии за пречистване на флуиди, Екология и опазване на околната среда, 
Биологически факултет

 ▶ Геоекология, Геология и проучване на природни ресурси, Геолого-географски 
факултет

 ▶ Основи на управлението на околната среда, Регионално развитие и политика, 
Геолого-географски факултет

 ▶ Климатология и хидрология, История и география, Исторически факултет

 ▶ Ландшафтна екология, История и география, Исторически факултет

 ▶ Екология и опазване на околната среда, Всички специалности, Факултет по 
Математика и Информатика

 ▶ Околна среда и дисперсни системи, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Съвременни химични технологии и управление на емисиите, Екохимия, 
Факултет по химия и фармация

 ▶ Аналитична химия на околната среда, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екометрия, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екологични проблеми в обучението по химия, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Процеси на разделяне и пречистване, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Устойчиво развитие и екология, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Зелена химия, Химия и информатика, Факултет по химия и фармация

 ▶ Рециклиране на полимерни отпадъци, Екохимия, Факултет по химия и фармация
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 ▶ Оптични сензори в екологията и медицината, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Неорганична химия на околната среда, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екологични аспекти на агрохимията, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екоаспекти на химичните производства, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Радиоекология, Ядрена химия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екохимия на почвите, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ „Зелен“ полимерен синтез, биоразградими и биовъзстановими полимери, 
Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Адаптивен контрол в химичната екология, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Екология, Физика и математика, Физически факултет

 ▶ Физика на земята и атмосферата, Физика и математика, Физически факултет

 ▶ Зелена икономика, Публична администрация, Философски факултет

 ▶ Съвременни екологични проблеми, Предучилищна и начална училищна 
педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

 ▶ Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото, 
Предучилищна и начална училищна педагоги, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

 ▶ Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото, 
Начална училищна педагогика и чужд език, Факултет по науки за образованието 
и изкуствата

 ▶ Екологично образование в началното училище, Педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

Магистърски програми

 ▶ Възобновяеми енергийни източници и биогорива, Енергийни пазари и услуги, 
Стопански факултет

 ▶ Икономика и управление на отпадъците, Енергийни пазари и услуги, Стопански 
факултет

 ▶ Устойчиво управление на енергийните системи, Енергийни пазари и услуги, 
Стопански факултет

 ▶ Икономика и управление на отпадъците, Фасилити мениджмънт, Стопански 
факултет

 ▶ Управление на природния капитал. Зелена и кръгова икономика, Отговорно и 
устойчиво управление, Стопански факултет

 ▶ Устойчиво развитие и зелени полотики на регионите, География, Геолого-
географски факултет

 ▶ Зелена химия, Фармация, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екотоксикология, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екохимия на почвите, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Технологии за пречистване на вода, въздух и почви, Екохимия, Факултет по химия 
и фармация
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 ▶ Технологии за обработка на отпадъци, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Методи за контрол на неорганични замърсители. Мониторинг – организация и 
видове, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Статистически методи в химията на околната среда, Екохимия, Факултет по 
химия и фармация

 ▶ Битова екохимия, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Екология и устойчиво развитие, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ Аналитичен контрол на токсични елементи в околната среда, Екохимия, 
Факултет по химия и фармация

 ▶ Методи за контрол на органични замърсители, Екохимия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Химия на околната среда, Екохимия, Факултет по химия и фармация

 ▶ История на климата на Земята, Физика на земята, атмосферата и океана, 
Физически факултет

 ▶ Топлинно поле на Земята, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата, Физика на 
земята, атмосферата и океана, Физически факултет

 ▶ Геоинженерство, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Физическа хидрология, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Физическа океанография, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Авиационна метеорология, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Физика на климата, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Метеорологично обслужване, Физика на земята, атмосферата и океана, 
Физически факултет

 ▶ Дистанционни изследвания на Земята от космоса, Физика на земята, 
атмосферата и океана, Физически факултет

 ▶ Топлинно поле на Земята, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически 
факултет

 ▶ Сеизмология, Физика на земята, атмосферата и океана, Физически факултет

 ▶ Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата, 
Метеорология, Физически факултет

 ▶ Екологични проблеми и транспорт на замърсители в атмосферата, 
Метеорология, Физически факултет

 ▶ Оценка на въздействието при устройственото планиране върху околната 
среда, Специалност Публична администрация, Философски факултет

 ▶ Зелена политика, Специалност Публична администрация, Философски факултет
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Специални дисциплини в областта  
на бизнес етиката и антикорупцията

Бакалавърски програми
 ▶ Екологично законодателство и норми, Екология и опазване на околната среда, 

Биологически факултет

 ▶ Антикорупционно образование, Педагогика, Факултет по педагогика

 ▶ Етика, Педагогика, Факултет по педагогика

Специални дисциплини в областта на социалните 
инвестиции

Бакалавърски програми
 ▶ Мултикултурализъм, малцинства и медии, Журналистика, Факултет по 

журналистика и масова комуникация

 ▶ Балканите в съвременните международни отношения, Журналистика, 
Факултет по журналистика и масова комуникация

 ▶ Гражданско образование, Педагогика, Факултет по педагогика

 ▶ Работа с деца в риск, Педагогика, Факултет по педагогика

 ▶ Превенция на насилието срещу жени и момичета, Педагогика, Факултет по 
педагогика

 ▶ Образование по правата на човека и детето, Педагогика, Факултет по 
педагогика

 ▶ Социална работа с жени жертва на насилие, Социални дейности, Факултет по 
педагогика

 ▶ Права на детето, Социални дейности, Факултет по педагогика

 ▶ Социална работа по защита и превенция на децата от насилие, Социални 
дейности, Факултет по педагогика

 ▶ Обща и професионална етика, Социални дейности, Факултет по педагогика

 ▶ Основи на социалното предприемачество, Неформално образование, Факултет 
по педагогика

 ▶ Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни 
потребности, Българска филология, Факултет по славянски филологии

 ▶ Здравно и екологично образование, Физика и математика, Физически факултет

 ▶ Социална политика, Специалност Политология, Философски факултет

 ▶ Интегриране на деца с проблеми (социални, емоционални, здравословни), 
Предучилищна педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

 ▶ Гражданско, здравословно и екологично образование, Предучилищна и начална 
училищна педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

 ▶ Специфика на работата с деца в неравностойно социално положение, 
Предучилищна и начална училищна педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата
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 ▶ Специфика на работата с деца в неравностойно социално положение, 
Предучилищна и начална училищна педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

 ▶ Социално-педагогическа работа с деца-жертва на насилие, Социална педагогика, 
Факултет по науки за образованието и изкуствата

 ▶ Превенция на домашното насилие, Социална педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

 ▶ Социална работа с деца и младежи на улицата, Социална педагогика, Факултет 
по науки за образованието и изкуствата

 ▶ Социална работа с етнически групи, Социална педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

 ▶ Социална работа с деца в риск, Социална педагогика, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата

Магистърски програми
 ▶ Социално предприемачество и социални иновации, Отговорно и устойчиво 

управление, Стопански факултет

 ▶ ИТ обучение на деца със специални образователни потребности, Електронно 
обучение, Факултет по Математика и Информатика

 ▶ Здравно и екологично образование, Съвременни образователни технологии (с 
придобиване на професионална квалификация „учител“), Факултет по педагогика

 ▶ Интеграционни политики, Социална работа с бежанци и мигранти, Факултет 
по педагогика

 ▶ Здравно и екологично образование, Учител по химия, Факултет по химия и 
фармация

 ▶ Социална фармация и фармацевтично законодателство, Фармация, Факултет 
по химия и фармация

 ▶ Трудови пазари и социални неравенства, Специалност Социология, Философски 
факултет

 ▶ Социални неравенства и политически стилове, Специалност Социология, 
Философски факултет

 ▶ Бранд и социална отговорност, Специалност Психология, Философски факултет

 ▶ Здравословният начин на живот – новата религия, Специалност Психология, 
Философски факултет

 ▶ Гражданско, здравословно и екологично образование, предучилищна и начална 
училищна педагогика, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Следдипломна квалификация
 ▶ Превенция на насилието срещу деца, Следдипломна квалификация, Факултет по 

педагогика

 ▶ Образование за устойчиво развитие и Глобално образование, Център за 
интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование, 
катедра „Социална работа“, Факултет по педагогика, Учебно-научна 
лаборатория
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Охридски“

Колев, С., Паунска Ц. Ефективното 
преобразуване и оползотворяване на 
парникови газове, получени в резултат 
от човешка дейност, Група от 
катедра „Радиофизика и електроника“ 
с ръководител доц. д-р Ст. Колев и доц. 
д-р Цв. Паунска, съвместно с Катедра 
„Оптика и спректокопия“ (гл. ас. д-р 
Сн. Йорданова) и ТУ-София (доц. Дмн 
Хр. Търнев) и в сътрудничество с 
изследователска група PLASMANT от 
Университета в Антверпен, Белгия (с 
ръководител проф. А. Богартс).
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Коцева-Тикова, М., Мочурова, М., 2019. 
Развитие на биоикономиката – 
резултати в България, Сборник 
статии от Международната 
научна конференция „Икономическо 
развитие и политики – реалности 
и перспективи“, посветена на 
70-годишнината на Института за 
икономически изследвания при БАН, 
ISBN 978-619-245-039-7 

Коцева-Тикова, M., Мочурова, M., 2018. 
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https://www.ceeol.com/search/chapter-
detail?id=705197 

Коцева-Тикова, M., Мочурова, M.,  
Брънзова, P., 2018. Зелена икономика – 
същност и оценка в България,  
ISBN 978-619-7312-79-9. 

Кръстева, Л. Социални конфликти и 
медиен резонанс. С., УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2019 432 с.,  
ISBN 978-954-07-4797-2

Маринова, Ц., 2021. Социална и солидарна 
икономика и финанси на Балканите и в 
Европа, УИ „Св. Климент Охридски“

Мингов, Е., 2019. Поглед в бъдещето 
на работната сила в епохата на 
цифровата икономика, Годишник на 
Юридически факултет, т. 86

Пенева, Т., 2019. Енергийната бедност в 
България, Годишник на Стопански 
факултет, т. 17

Петкова-Гурбалова, И., 2020. Съвременни 
модели за описване и изследване на 
лидерството (първа част), Годишник 
на Стопански факултет, т. 18 

Петкова-Гурбалова, И., 2020. Съвременни 
модели за описване и изследване на 
лидерството (втора част), Годишник 
на Стопански факултет, т. 19

Попова, Ц., 2019. За някои особености на 
нетравматичното увреждане като 
елемент от фактическия състав на 
трудовата злополука, Годишник на 
Юридически факултет, т. 86 

Славова, П., 2019. Биологично земеделие и 
ценностно ангажиране в България 
(2000-2013): теоретични и емпирични 
приближения, Годишник на СУ „Св. 
Климент Охридски“ 

Станкова, С., 2019. Бежанските движения 
към България в периода 2011–2015 г.: 
Комуникационни ситуации и медийни 
практики. С., УИ „Св. Климент 
Охридски“, 207 с. ISBN 978-954-07-4892-4 

Стефанова, М., 2020. Корпоративна 
социална отговорност в малките 
и средни предприятия, С., УИ „Св. 
Климент Охридски“, 230 с.  
ISBN 978-954-9399-60-8

Стефанова, М., 2018, Корпоративна 
устойчивост и отговорност, С., 
Издателство „Св. Григорий Богослов“, 
ISBN 978-954-8590-49-5

Стефанова, М. Михалева, Й., 2020. Ролята 
на бизнес лидера за внедряване и 
утвърждаване на корпоративната 
социална отговорност в бизнес 
организацията, сп. „Научни трудове“ , 
УНСС

Томова, Т., 2021. Българският път в 
социалната политика. История за 
прехода, който не свършва, УИ „Св. 
Климент Охридски“

Тотев, С., Мочурова, М., Коцева-Тикова, 
М., 2019. Социална, икономическа и 
екологична оценка на приобщаващото 
регионално развитие, Сборник 
статии от Международната 
научна конференция „Икономическо 
развитие и политики – реалности 
и перспективи“, посветена на 
70-годишнината на Института за 
икономически изследвания при БАН, 
ISBN 978-619-245-039-7 

Хинкова, Д., 2019. Визии за управление 
на „умни градове“: Отражения от 
европейски практики и показатели 
за изпълнение”, Демократичност, 
децентрализация, самоуправление. 
Юбилеен сборник в чест на Милена 
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С., ISBN: 978-954-07-4665-4
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Научни конференции

2019/ II, Научна конференция „Химията 
днес за утрешния ден“ по проект 
„Постигане на оптимална среда 
за обучение, научни изследвания, 
иновации и устойчиво развитие 
на човешкия капитал в сферата на 
химическите науки: Адаптиране на 
образованието днес за утрешния ден“, 
Факултет по химия и фармация

2020/ II, Участие в научно-практическа 
конференция „Завръщащите се 
мигранти. Европейски и български 
перспективи“, Факултет по 
педагогика

2021/ VI, Научна среща на Център по 
компетентност “Clean&Circle” – 
иновативни идеи и бизнес-
ориентирани продукти и услуги, 
Стопански факултет

2021/ X, Научно-практическа конференция 
с международно участие на тема 
„30 години Конвенция за правата на 
детето в Р. България и идеите на 
Корчак за утвърждаване правата на 
децата“, Факултет по педагогика

2021/ XI, Младежка научна конференция 
„Климентови дни“ – ежегодно 
провеждане, Биологически факултет

Специализирани форуми

2021/ III, Финтех хакатон “From Zero To 
Fintech” – 06.03.2021 г. – 14.03.2021 г., 
Стопански факултет

2021/ III, Хакатон „AI for City“ с лекция, 
на която се представя проект за 
интелигентна система за градски 
транспорт, Стопански факултет

2021/ VI, InnoAirChallenge Хакатон: Making 
urban mobility smarter, Факултет по 
химия и фармация

2021/ IX, Международен симпозиум „АРТ-еко“, 
Факултет по науки за образованието 
и изкуствата

2021/ XI, “Environmental, social and governance 
challenges for recovery and resilience”, 
Стопански факултет

2021/ XI, Онлайн конференция за най-
новите разработки, решения и 
добри практики в областта на 
Геопространствените технологии 
и тяхното приложение в различни 
сфери, Геолого-географски факултет.

Академии/ семинари/ уебинари

2019-2021, Курс по Иновации и 
предприемачество в Центъра за 
приложни изследвания и иновации 
(CASI) – ежегодно провеждане, 
Факултет по химия и фармация

2019/ I, Сертификационен курс със сп. 
„Ютилитис“, Стопански факултет

2019/ II, Отворена среща на Националната 
научна програма „Нисковъглеродна 
енергия за транспорта и бита“ (Е+), 
Факултет по химия и фармация

2019/ IХ-XI, Академия за бизнеса и правата 
на детето, Стопански факултет и 
УНИЦЕФ България

2019/ X, Научната програма BASF 
Chemgeneration с интерактивни 
семинари, които практически да 
запознават учениците със значението 
на химията и естествените науки за 
създаването на устойчиво бъдеще, 
Факултет по химия и фармация

2020/ III, Уебинар „Компаниите и кризата – 
КСО и комуникации“, Стопански 
факултет

2020/ V, Лидерски уебинар „Солидарност и 
отговорност на бизнеса в отговор 
на COVID-19“ с Уницеф Бълария и СЗО, 
Стопански факултет

Анекс 6 Избрани събития за популяризиране  
на Глобалните цели
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2020/ V, Лидерски уебинар „Частният 
сектор и COVID-19 Икономическо 
въздействие и ефекти върху бизнеса“ 
със Световна банка, Стопански 
факултет

2020/ VI, Академия за бизнеса и правата 
на детето, Стопански факултет и 
УНИЦЕФ България

2020/ IV, Сертификационен курс „Енергийна 
политика и Европейски зелен пакт“ със 
сп. „Ютилитис“, Стопански факултет

2020/ IV, Обучителна програма за 
ВиК сектора на английски език – 
D-LeaP Utility Management Training в 
сътрудничество с IAWD, Стопански 
факултет

2020/ IV-V, Сертификационен курс „Търговия 
с емисии“ със сп. „Ютилитис“, 
Стопански факултет

2020/ V, Сертификационен курс „Управление 
на риска в енергийните пазари – 
REMIT, MiFID II, EMIR и финансови 
инструменти“ със сп. „Ютилитис“, 
Стопански факултет

2020/ VI, Сертификационен курс 
„Обновяване на съществуващите 
жилищни сгради“, със сп. „Фасилитис“, 
Стопански факултет

2020/ IX-XI, Сертифицирани курсове в 
Coursera, Стопански факултет

2021/ III, Онлайн обучение в помощ 
на дистанционното обучение 
в българските училища чрез 
платформата http://edu.mon.bg със 
съдействието на Сдружението на 
завършилите Стопански факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански 
факултет

2021/ III, Онлайн семинар „Тенденциите 
и предизвикателствата пред 
аутсорсинг и офшоринг бизнеса в 
България, както и в глобален план“ със 
АИБЕСТ, Стопански факултет

2021/ IV, Уебинар „Ролята на Български 
съвет за бежанци и мигранти 
(БСБМ) за закрила и интеграция на 
бежанците“, Исторически факултет

2021/ VI, EURIE/Coursera Eastern European 
Executive panel, Стопански факултет

2021/ VI, Академичен семинар „Балкански 
проблеми на регионалната 
и националната сигурност 
(Исторически аспекти и съвременни 
измерения)“, Исторически факултет

2021/ X, Семинар „Физика и химия на Земята, 
атмосферата и океана“ – трето 
издание, Физически факултет

2021/ XI, Be the Devil’s Advocate Workshop 
(онлайн), Юридически факултет

2021/ XI, Курс “States and Corporations: 
Sustainable development, CSR and Ethics”, 
Стопански факултет

2021/ XII, Семинар „Енергийна геополитика 
и енергийни пазари“, Стопански 
факултет

2021/ XII, Онлайн Ученическа конференция 
„Моята география в дигиталния век“, 
организирана от образователна 
инициатива „Космическо училище“, 
Геолого-географски факултет

2021/ IX-XII, ESG академия, Стопански 
факултет

Други

2019/ IV, Информационен ден „Графен и 
графенови наноструктури - новите 
материали на високите технологии“ 
по проект PEGASUS от програма 
FET Open на „Хоризонт 2020“ в В 
Лабораторния комплекс на София Тех 
парк, Стопански факултет

2019/ III, Бизнес събитие „Business Excellence 
2022” и Годишни награди „Компания на 
годината”, Стопански факултет

2019/ IX, БиоФест-2019 – „Пътешествия из 
дебрите на науката“ – трето издание, 
Биологически факултет

2019-2020/ XII, Кампания за проучване на 
опита на международни и национални 
неправителствени организации, 
реализиращи гражданска активност, 
Факултет по педагогика 

2020/ IV, Онлайн месец на кариерното 
развитие с рубрика „Кариерен форум 
5.0 – Юбилейно издание“, Стопански 
факултет
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2020-2021, Програма на Университетските 
телевизия, радио и печат с проект 
„ТВ академия на БНТ“, Факултет по 
журналистика и масова комуникация

2021/ I, Дискусия „Зелената сделка на ЕС: 
регионални и глобални въпроси“, 
Юридически факултет

2021/ III, Церемония по връчване на 
първите Годишни награди „Социален 
работник на годината 2021“ по случай 
Международния ден на социална 
работа, Факултет по педагогика

2021/ IV, Кръжок по международно публично 
право с онлайн лекция на тема „Първи 
стъпки към по-зелен начин на живот“, 
Юридически факултет

2021/ VI, Онлайн студентски куиз като част 
от Български географски фестивал 
2021, Геолого-географски факултет

2021/ IX, Седмица на професионалното 
ориентиране „Кариера в ESG/КСО“, 
Стопански факултет

2021/ XI, Климатичен поход #OneStepGreener, 
Стопански факултет

2021/ XI, Кампания за почистване на 
дърветата в парка на МБАЛ „Лозенец“ 
под наслов „Обичам нашата гора“, 
Медицински факултет

2021/ XII, Кампания за предоставяне на 
финансова подкрепа за децата от 
Центъра за настаняване от семеен 
тип за деца „Паисий Хилендарски“, 
Медицински факултет

Зимни и летни училища, научни 
конференции, изпращане на делегации 
до ООН, Moot Court състезания като 
John H. Jackson MCC и ELSA Human 
Rights MCC, институционни визити 
във водещите институции на ЕС и 
учебни визити из цялата мрежа на 
асоциацията – ELSA (European Law 
Students’ Association), Юридически 
факултет

Кампания Green FMI, Факултет по 
математика и информатика

Проекти

2017-2023, Проект „Научна 
Инфраструктура по Клетъчни 
Технологии в Биомедицината“, 
Биологически факултет

2018-2023, Проект „Чисти технологии 
за устойчива околна среда – води, 
отпадъци, енергия за кръгова 
икономика“ (Clean&Circle), Физически 
факултет, Биологически факултет, 
Факултет по химия и фармация

2018-2023, Проект „Център за 
компетентност „Интелигентни 
мехатронни, eко- и енергоспестяващи 
системи и технологии“, Факултет по 
химия и фармация

2019–2022, научно-изследователски проект 
„Предизвикателства и перспективи 
пред българското участие в ООН – 
правно-политически анализ“, 
Юридически факултет

2019/ XI, Проект УНИТе с процедура 
„Изграждане и развитие на центрове 
за върхови постижения“, Факултет по 
математика и информатика

2019, Проект „Нагласи към професионална 
реализация и стартиране на собствен 

бизнес при млади хора“, Център за 
високи постижения „Жан Моне“, 
Философски факултет

2020/ IV, Съвместен проект с 
проведени в лабораториите на 
Биологическия факултет успешни 
изпитания на маски, разработени 
в БАН и в Института за отбрана 
и международна сигурност, 
Биологически факултет

2020, Международен проект Materials 
Networking, Факултет по химия и 
фармация

2020, Проект „Наднорменото тегло 
фактор за неблагополучие/
благополучие“, Център за високи 
постижения „Жан Моне“, Философски 
факултет

2020, Проект „Екология на виртуалните 
реалности: големи данни, дигитална 
рационалност и техномистицизъм“, 
Център за високи постижения „Жан 
Моне“, Философски факултет

2020-2022, Научно-изследователски проект 
„Функционална роля на фоликуларните 
хелперни и регулаторни Т клетки за 
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продукцията и поддържане нивата 
на SARS-CoV-2 неутрализиращите 
антитела“, Факултет по химия и 
фармация

2020-2023, Проект „Innoair. Зелен 
обществен транспорт, отговарящ 
на търсенето на потребителите“, 
Стопански факултет

2021 / VI, Проект „Статистическо 
моделиране на риска за околната 
среда и човека от замърсяване на 
почви с тежки метали“, Факултет по 
журналистика и масова комуникация

2021/ VII, Проект „Подобряване на 
природозащитното състояние на 
природни местообитания 4070 и 5130 
по параметър „Бъдещи перспективи“

2021-2023, Научноизследователски проект: 
„Дизайн и синтез на флуоресцентни 
РНК багрила и нанокомпозити като 

биомолекулни сонди за диагностика 
и наблюдение на коронавируси 
(RNAVision)“, Факултет по химия и 
фармация

2021-2024, Научноизследователски проект: 
„Усъвършенствани каталитични 
системи за пълно окисление на 
органични замърсители във вода 
и въздух“, Факултет по химия и 
фармация

2021-2025, Проект SCHOLARNET – 
„Изграждане на изследователски 
капацитет чрез трансфер на знания 
и опит, свързани научни изследвания 
и работа в мрежа“, Стопански 
факултет

2021-2023, Проект LEARN.Inc (Learning 
Incubator for Project-based Teaching and 
Training through Research), финансиран 
от програма Еразъм+ КА2 – Стопански 
факултет

Програми

2018/ VIII-XII, Национална научна 
програма „Oпазване на околната 
среда и намаляване на риска от 
неблагоприятни явления и природни 
бедствия“, Физически факултет и 
Геолого-географски факултет

2021-2027, Национална научна програма 
„Здравословни храни за силна 
биоикономика и качество на живот“, 
Факултет по химия и фармация

Национална научна програма „Опазване 
на околната среда и намаляване на 
риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия“, Биологически 
факултет
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Десетте принципа на Глобалния договор на ООН 

ПРАВА НА ЧОВЕКА
Принцип 1 Зачитане и подкрепа за опазването 

правата на човека.

Принцип 2 Гаранция за необвързване с действия, 
нарушаващи правата на човека.

ТРУДОВИ НОРМИ
Принцип 3 Приемане свободата на сдружаване и 

ефективно признаване на правото на 
колективно договаряне.

Принцип 4 Премахване на всякакви форми на 
насилствен и принудителен труд.

Принцип 5 Ефективно премахване на детския труд.

Принцип 6 Изкореняване на дискриминацията по 
отношение на правото на труд и на 
професия.

ОКОЛНА СРЕДА
Принцип 7 Подкрепа за превантивните подходи в 

опазването на околната среда.

Принцип 8 Подемане на инициативи, стимулиращи 
поемането на по-голяма отговорност към 
околната среда.

Принцип 9 Насърчаване развитието и 
разпространението на технологии, 
щадящи околната среда.

АНТИКОРУПЦИЯ
Принцип 10 Подкрепа на антикорупционни 

инициативи и политика на прозрачност.
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