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Уважаеми членове на Академичния съвет, 

Уважаеми господин Министър, 

Скъпи студенти, родители, преподаватели и 
служители, 

 

Добре дошли на откриването на академичната година в 

Софийския университет! 

Най-старият и най-голям университет в България отваря 

отново врати след една трудна година, през която въпреки 

предизвикателствата успяхме да запазим постигнатото качество на 

образованието, да започнем изграждането на няколко центъра за 

върхови постижения и центрове за компетентност и да повишим 

броя на научните публикации на нашите преподаватели и 

изследователи. 

Броят на научните и културните събития се запази въпреки 

пандемията, а онлайн-форматът на повечето от тях позволи 

засилването на международния им характер. 

През изминалата година Софийският университет беше 

обявен за изследователски университет благодарение на това, че 

има най-много научни публикации сред всички български 

университети. Благодарни сме за това признание, благодарни сме и 

на нашите изследователи, които постигат все повече. 

Няма да се впускам за пореден път в изброяване на 

многобройните успехи на Алма матер. Те са известни, носят ни 

удовлетворение и гордост. Разбира се най-много ни радва 

възможността да общуваме ежедневно с младите хора на България 



и да се ласкаем от мисълта, че сме допринесли за развитието на 

личността, способностите и знанията им. 

Всички се надяваме, че новата академична година ще започне 

присъствено в повечето факултети и че обстановката няма да се 

влошава, а ще се подобрява, за да се върнем най-после към 

нормалната си работа, включваща освен лекции и научни проекти 

над хиляда образователни, научни и културни прояви, които 

Софийският университет организира ежегодно. Както съм казвал и 

друг път, важно е да не затваряме знанието между стените на 

Университета, а като нашия патрон Св. Климент Охридски да 

разпръснем духовността навсякъде и не само да образоваме, а и да 

възпитаваме в духовност, културни традиции, морални ценности и 

човечност. 

Уважаеми преподаватели и изследователи, 

Благодаря ви отново за постоянните усилия да поддържате 

високо качество на преподаването и изследванията в тази тежка 

извънредна ситуация! Тези усилия ни се отплащат стократно, когато 

виждаме погледите на студентите в аудиторията да се изпълват с 

разбиране, младите ни колеги да правят първите си стъпки в 

лабораторията и докторантите ни да демонстрират уверено 

постигнатия от тях научен принос. 

Убеден съм, че през следващите години ще осигурим още по-

добри условия за преподаване и научни изследвания, както и 

справедливо възнаграждение за вашия неуморен труд. 

Пожелавам ви да останете вечно млади и любознателни, 

каквито са нашите студенти, когато за първи път прекрачват прага 

на Университета. 



Скъпи първокурсници, 

Вие започвате следването си в университет, а вероятно и в 

направление, заемащи първите места в Националната рейтингова 

система. Ние дължим тези високи позиции не само на качеството на 

образованието и на научните изследвания, а и на добрата 

реализация и високия доход на завършилите Софийския 

университет. Затова положете усилия, учете и развивайте 

способностите си и ще бъдете възнаградени за усилията си. 

Някои от вас ще станат лекари, други учители, журналисти, 

музиканти, финансисти, юристи, фармацевти, ядрени физици, наши 

колеги в Университета – няма как да спомена всички възможности 

за реализация, които Алма матер предлага. Но този голям избор е и 

затруднение. Избирайки специалност, а след това и професия, не се 

изкушавайте от това, което е най-лесно, най-достъпно или носи най-

висок доход. Изберете професията, която наистина ви привлича и 

ви носи радост, защото папа Франциск веднъж беше казал, че това 

да не обичаш професията си и да ходиш всеки ден на работа без 

желание, разяжда душата. 

Пожелавам ви да постигнете върхове, които да направят нас – 

вашите учители, горди и щастливи, а икономиката и обществото – 

проспериращи и благоденстващи. На България са нужни 

трудолюбиви и успешни хора, които нямат време да мразят и да 

завиждат на другите, защото са заети да градят заедно бъдещето 

на своите деца. 

 

Пожелавам на цялата академична общност една здрава, 

спокойна и успешна година! 

Обявявам академичната 2021/2022 година за открита. 


