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

01.10.2021 г., излъчване онлайн от Club House, Sofia Tech Park (Линк към видео) 

________________ 

 

Уважаеми колеги, 

За втора поредна година си позволяваме да организираме официалното ни 

приветствие към академичната общност на Стопанския факултет в електронен формат. 

Мисля, че тази година организацията и техническото изпълнение са доста по-добри от 

предната и бих желал да благодаря специално на доц. Богданова за това! 

На този хубав ден, в който Софийският университет вече откри официално 

академичната година, бих искал да се обърна първо към всички наши нови студенти – над 

200 бакалаври и над 400 магистри, които вливат нова енергия и надежда в нашата 

институция със стабилно мнозинство от над 50%. 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 преподаватели е не просто работа, а призвание и привилегия – 

да бъдеш Учител, Преподавател, не е просто „работа“, която можеш „да замениш“ или „да 

надградиш“ с някоя друга. 

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 съвършенството икономически факултет 

Панелът ни днес потвърждава това – благодаря на нашите партньори, утвърдени 

бизнес лидери, за това, че приеха поканата ни да ви поздравят и да кажат накратко за част от 

съвместните ни планове. Кариерният център на Стопанският факултет работи по инициативи 

и има над 100 споразумения с бизнеса. Един от най-новите примери за съвместна, 

вдъхновена и подкрепена от бизнеса програма, е магистърската програма „Изкуствен 

интелект за бизнес и финанси“. Основен партньор в нея е Schwarz IT Bulgaria и бих искал да 

благодаря отново на г-н Михаил Петров за вдъхновението, подкрепата и не на последно 

място – за изграждането на най-модерната и уникална зала в български университет – в 

сградата на Стопанския факултет. Благодаря на Уникредит Булбанк за това, че включиха в 

друга наша нова магистърска програма – „Отговорно и устойчиво управление“, над 30 техни 

служители и финансираха тяхното образование. Това е пример, който се надяваме да 

последват и други компании. Благодаря на г-н Теодор Маринов за множеството инициативи 

с групата KBC, ОББ и ДЗИ през последните години – включващи както съвместни магистърски 

програми, така и активно участие в дейностите на Кариерния ни център. 

https://youtu.be/eQ5PBRPySZ4


  
+ +

@

+ +

@

В откриването тази година сме поканили и представител на акредитационната 

асоциация AACSB International. От днес Стопанският факултет е приет за член на 

асоциацията, което е първа стъпка в процеса по кандидатстване за престижна 

международна акредитация, каквато до момента няма нито един български бизнес 

факултет. 

Отново, както и преди, ще завърша с моето 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 – доказали сме през годините, че предприемчивият дух и 

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

Не на последно място, да бъдат и активни граждани и със своите знания, умения и 

инициативи да помагат не само на себе си, а на своите колеги, на хора в нужда, на 

обществото като цяло. 

Пожелавам им и – въпреки пандемията – да използват възможностите на програмата 

Еразъм и двустранните ни споразумение с други университети, за да се запознаят с други 

държави и култури. Връзките от студентството остават за цял живот. Да не изпускат 

възможността и да се запознаят и да помогнат на всички гостуващи студенти от 

чуждестранни университети. 

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 последната година, за да имаме по-нормален учебен процес, за да не изпитваме много 

затруднения в съвместната ни работа и за подкрепата. Специално искам да благодаря на 

Сдружението на завършилите за новите стипендиантски програми, които организираха, а на 

Бизнес клуб, АИЕСЕК и останалите студентски организации – за инициативността и 

събитията, които правят за нас – включително това днес. 

И накрая – две думи и за учебния процес. Тази година решихме всички студенти да 

имат равни възможности и ограниченията да не засягат повече някой випуск за сметка на 

друг. Гарантираме 100% излъчване в онлайн среда на всички лекции и упражнения, 

независимо от това дали ще се „излъчват“ от зала или от друго място. При спазване на 

ограниченията за капацитета на залите, студентите могат да се запишат за участие в 

занятията, които ще се провеждат от сградата на Стопанския факултет. Наясно сме с 

опасностите и опасенията на всички – преподаватели и студенти – и затова Факултетният 

съвет почти единодушно прие този вариант. 

 

И накрая – пожелавам на всички да са здрави и успешни през новата учебна година. 

Официално обявявам началото на академичната година 2021/2022 в Стопанския 

факултет! 


