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Уважаеми г-н Заместник-председател на Народното събрание, 
Уважаема госпожо Заместник министър-председател,  
Уважаеми членове на Академичния съвет, 
Ваши превъзходителства, 
Народни представители, 
Господин заместник-председател на БАН, 
Господа Ректори, 
Уважаеми колеги, преподаватели, служители, 
Скъпи студенти, 
 
Днешният патронен празник идва само дни след избора на органи за 

управление на Софийския университет. Завърши един успешен за 
Университета мандат, време е за равносметка и още по-смели планове за 
бъдещето. 

 
През последните четири години получихме нова институционална 

акредитация с оценка 9,61. Университетът продължава да бъде на първо 
място в най-много професионални направления в Националната 
рейтингова система на висшите училища, в много направления с голяма 
преднина пред втория класиран. 

 
Софийският университет запази позициите си в световните 

рейтингови класации на университетите. Той е единственият български 
университет в първите хиляда в световните класации. Това означава, че 
Университетът е в първите 4 процента на световните университети, а в 
някои направления - в първите 2 процента. 

 
Продължаваме да разкриваме нови специалности и да обновяваме 

ежегодно учебните планове и програми. Университетът предлага 
образование в 119 специалности в образователно- квалификационните 
степени „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование и в над 400 
магистърски програми. 

 
Броят на новоприетите студенти и в бакалавърска, и в магистърска 

степен през последните години се запазва, независимо от ежегодните 
сензации за незаетите места. Общият брой на студентите в Софийския 
университет в момента е над 20 600, като 1115 от тях са чуждестранни 
студенти. 

 
Софийският университет запазва мястото си на национален лидер в 



областта на докторантското обучение, където подготвят своите 
дисертационни трудове близо една трета от всички докторанти в страната. 
Университетът предлага най-големия брой докторски програми в страната 
- 184 акредитирани програми, а 5 нови програми са в процедура. Общият 
брой на действащите докторанти е 933. 

 
Университетът традиционно има отлични постижения в областите на 

следдипломната квалификация, професионалната квалификация и 
езиковото обучение. Сертификатът по български език на Департамента за 
езиково обучение се признава за балообразуваща оценка във висшите 
училища за българите от чужбина при липсваща оценка по български език 
в дипломата за средно образование и е включен в програмата Печат за 
двуезичност вече в 11 американски щата. 

 
Софийският университет разполага с 18 учебни сгради, десетки 

лаборатории, 10 студентски общежития и 3 стола, учебно- научни бази и 
почивни станции и обхваща 16 факултета, 3 департамента, множество 
центрове и обслужващи звена. 

 
Имаме свой Университетски център за управление на качеството, 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии, 
Център за дистанционно обучение, Център за славяно-византийски 
проучвания, шест кариерни центъра, Университетско издателство, което 
само през 2018 г. е издало над 340 научни книги, Културен център, който 
вече 10 години с разнообразни събития допринася за културния живот на 
Столицата и страната, четири музея, университетски медии, театър @лма 
@лтер, университетски ботанически градини, Университетска библиотека, 
която с фонда си от над 2 500 000 библиотечни единици продължава да 
бъде втората по големина библиотека в страната, а със своите 30 000 
читатели - първа по посещаемост. 

 
Софийският университет продължава да е водещият университет в 

България по научни публикации (близо 30% от тези на всички български 
университети) и цитирания (около 40% от тези на всички български 
университети). Научната продукция на Университета в списания с импакт 
фактор и импакт ранг продължава да нараства. Неговият индекс на 
цитируемост в Scopus през 2016 г. се повишава от 53 на 57, през 2017 г. - 
от 57 на 64, а през 2018 г. - от 64 на 76 с цели 12 пункта. Седем от 15-те 
най- цитирани български учени са от Софийския университет. 

 
Софийският университет има най-големия брой успешни проекти по 

програма „Хоризонт 2020“, участва и в трите центъра за върхови 
постижения в страната, в два от които като водещ партньор, както и в 
центрове за компетентност. Проектът GАТЕ на Факултета по математика и 
информатика се класира между 14 от над 200 кандидати по програмата 



Teaming 2 на „Хоризонт 2020“. Общият брой на изпълняваните в момента 
научни проекти е над 300.   

 
Научните продукти и услуги на Университета отбелязват най- голяма 

ползваемост от бизнеса - ниво 59 през 2018 г., при обичайно ниво за 
останалите висши училища между 0.5 и 7. Научноизследователският ни 
сектор е постигнал финансиране от над 40 % от приходите си от договори 
с бизнеса. 

 
Университетът е един от най-успешните в Европа по отношение на 

студентската и преподавателската мобилност. В момента имаме 
действащи 770 договора с над 400 университета - партньори от 32 
европейски държави. Само за последните четири години са сключени 193 
нови договора. 

 
Софийският университет продължава дейността си като член в 

престижни международни университетски организации като Мрежата на 
университетите от европейските столици, Агенцията на франкофонските 
университети, Балканската университетска асоциация, Мрежата на 
Черноморските университети и др. 

 
Университетът постига тези успехи благодарение на своите 1600 

преподаватели и изследователи, много от които са носители на 
националните награди за наука „Питагор“ и на престижни международни 
награди. През този мандат се присъединихме към принципите на 
Европейската Харта на изследователите и Кодекса на поведение при 
назначаване на изследователи. На 4 октомври тази година. Софийският 
университет получи логото „HR Excellence in Research“, с което вече има и 
европейско признание като престижна институция, осигуряваща 
възможности и условия за развитие на водещи изследователи. 

 
След финансовото стабилизиране на Университета целта трябва да 

бъде изграждането на нова смела визия за бъдещето. Технологичната 
революция променя света около нас по-бързо от всеки друг период в 
историята. Непредвидимо е какво ще е бъдещето на професиите, къде 
изкуственият интелект ще измести човека и къде - не, и кои са качествата, 
които един завършил висше образование специалист трябва да има, за да 
може да сменя професии и да се учи цял живот. Необходимо е да готвим 
за бъдещето гъвкави и любознателни хора, с интерес към новото и 
способни да се променят. Независимо каква специалност изучават, нашите 
студенти трябва да се научат да бъдат креативни и отговорни личности с 
оригинално, творческо мислене. Вече имаме два центъра, свързани с 
изкуствения интелект и готвим трети, нека усилията ни за развиване на 
естествения интелект да не остават по-назад. 

 



Пожелавам на всички колеги - преподаватели, изследователи, 
студенти и докторанти, заедно да съхраним и развием това, което 
машините никога няма да могат-да мечтаят. 

 
Честит празник! 


