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Приветствие от доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет 

03.10.2021 г., Аула Магна, Ректорат, СУ „Св. Климент Охридски“ 

________________ 

Уважаеми колеги, 

Добре дошли в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“! 

Аулата е най-представителното помещение на Университета, чийто таван 

символизира космическото яйце с неговата универсална цялост, време и 

пространство, скрит произход и тайна на битието, потенциал, велик кръговрат, 

възкресение и надежда. Аула Магна е най-подходящото място, където да започне 

вашият академичен път и, надяваме се, мястото, на което ще получите вашите 

дипломи за висше образование след няколко години. 

За всички първокурсници моментът най-вероятно е тържествен и уникален. За 

нас – също. За първи път от 2019 г. насам откриваме академичната година на 

Стопанския факултет тук. И аз за първи път от 3 години в ролята си на декан имам 

честта да поздравя новия ни випуск от тази висока трибуна. 

Бих искал да се обърна първо към всички наши нови студенти – над 220 

бакалаври и около 400 магистри. Благодаря им, че са потърсили светлината на 

познанието именно в храма на българското висше образование – Алма Матер. И 

искам да ги уверя, че за нас, да бъдем техни преподаватели е не просто работа, а 

призвание и привилегия. 

Към новите ни колеги се обръщам и с поздравления за избора – вярвам, че през 

следващите години ще се убедят в това, че Стопанският факултет винаги е бил и ще 

продължава да бъде иноватор, пряко свързан с пулса на бизнеса, генериращ значима 

научна продукция и търсещ непрекъснато нови начини за усъвършенстване. 

Както виждате и ще видите, сред нас са бизнес лидери, представляващи 

общността на нашите партньори – благодаря им, че приеха поканата ни да ви 

поздравят и да кажат накратко за част от съвместните ни инициативи и бъдещи 

планове. Кариерният център на Стопанският факултет понастоящем има над 150 

активни споразумения с бизнеса и институциите. С тяхна помощ създаваме 

иновативни програми, осъществяваме научни и образователни партньорства, 

обновяваме материалната база на факултета. Примерът им е важен и именно в тази 

зала трябва да си спомним за завещанието на Евлоги и Христо Георгиеви – техните 
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портрети са тук и ни напомнят, че успешният бизнес може и трябва да бъде основен 

двигател за развитието на просвещението и в частност – на висшето образование. 

Няколко примера за обновените ни пространства през последните години: 

- С помощта на Шварц ИТ България създадохме най-модерното академично 

споделено пространство в Софийския университет; 

- Благодарение на образователните ни инициативи за устойчиво развитие с 

УниКредит Булбанк, Групата на KBC Банк и други водещи компании 

създадохме ново споделено пространство, в което подчертаваме ролята на 

Университета за постигането на глобалните цели на ООН; 

- С помощта на Алумни клуба модернизирахме редица зали с камери и дисплеи 

за хибридно преподаване 

- С финансиране от научни проекти като Scholarnet и Share обновихме редица 

ключови зали в сградата на факултета 

- През миналите години бяха осъществени и редица други дарения, свързани с 

обновяване на зали, учредяване на стипендии и финансиране на научни 

инициативи – благодаря на всички дарители за това, че подкрепят 

благородни каузи! 

Към колегите-преподаватели, към администрацията на факултета и 

университета, както и към нашите алумни бих искал да се обърна с благодарност за 

всичко, което правят през последните няколко години, които бяха много трудни за 

работа – заради ограниченията и невъзможността да работим присъствено в сградите 

на Софийския университет. Пожелаваме си тази учебна година да е първата изцяло 

присъствена след ограниченията на пандемията.  

Преди да завърша, бих искал да отделя внимание и на някои колеги, които вече 

не са сред нас. Когато Стопанският факултет е възстановен в рамките на Софийския 

университет преди 32 години, редица преподаватели участват в този процес. Наскоро 

ни напусна доц. Катерина Караиванова, дългогодишен преподавател по 

счетоводство, поставил основите на сегашните успешни и международно 

акредитирани програми по счетоводство и одит. Школата, основана от нея в Катедра 

Финанси и счетоводство, днес е водеща в България. 

Точно на днешния ден се навършва и една година, откакто ни напусна доц. 

Йордан Йорданов, който също е сред основателите на Стопанския факултет – той има 

ключов принос за създаването на учебните програми и учебници по математика за 

нашите студенти, допринася за изграждане и разширяване на екипа от 

преподаватели във факултета, за въвеждане на програми с обучение на френски език 

и активно подпомага обменa на студенти и преподаватели. Като израз на 
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признателност за дейностa на доц. Йордан Йорданов, през миналия месец 

ръководството на факултета взе решение зала 417 да носи името му. 

Ще завърша с послание към новите ни студенти – да бъдат смели, проактивни, 

търсещи. Да се включват в дейността на студентските ни организации – Бизнес клуб, 

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

инициативи, защото – както сме го доказали през годините назад – предприемчивият 

дух и иновациите са в ДНК-то на всеки, който учи и преподава в Стопанския факултет. 

Не на последно място, в тези смутни времена, бъдете активни граждани и със 

своите знания, умения и инициативи развивайте не само себе си, но помагайте и на 

своите колеги, на хора в нужда, на обществото като цяло. 

Използвайте възможностите на програмата Еразъм и двустранните ни 

споразумения с други университети, за да пътувате и да опознаете други държави и 

култури. Не изпускайте възможността да посетите лекции на чуждестранните 

преподаватели, както и да създадете контакти с всички гостуващи студенти от 

чуждестранни университети. 

 

Бъдете здрави и успешни през новата учебна година. 

Официално обявявам началото на академичната година 2022/2023 в Стопанския 

факултет! 


