
Слово на Гълъб Донев, служебен министър-председател,  

по повод откриването на  Новата академична учебна 2022/2023 година в УНСС 

 

Уважаеми студенти,  

Уважаеми преподаватели,  

Уважаеми проф. Димитров,  

За мен е чест да участвам в откриването на новата академична година в 

Университета за национално и световно стопанство - университетът, който стои много 

близо до моето сърце.  

Вече 103 години по-късно възрожденският дух на основателя и първи ректор на 

УНСС проф. Стефан Бобчев задължава наследниците в академични тоги, неговото „все 

напред към усъвършенстването“ може да се открие във всички обучителни програми на 

най-големия и авторитетен бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Повече 

от век тук се преподават задълбочени теоретични знания, но и се развиват умения за 

анализ и намиране на решения на съвременните и бъдещите проблеми в областта на 

икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Доказателство за 

това е, че над 95% от студентите на УНСС се реализират успешно още в първата година 

след дипломирането си. А след години, уважаеми студенти, е възможно да заемете 

лидерски места в политическия, държавния и бизнес елита на страната ни.  

Ще си позволя да споделя собствените си наблюдения за лидерството, което често 

се представя като самоцел и амбиция. Смисълът на лидерството, не се изчерпва с това да 

отбелязваш най-добрия резултат  и да държиш първенство в общност, организация или 

дейност. Лидерството е отговорност към всички, сред които си пръв. Истински добрият 

лидер притежава сила, знания и умения да подобрява общуването вътре в организацията, 

така че да създава условия за разгръщане на скритите таланти на всеки. Лидерът 

възприема хората, своя екип като съмишленици, я не като подчинени. Лидерът не налага 

решенията си, той подтиква хората, с които работи, към инициативност и творчество. 

Лидерът приобщава към общата цел като мотивира и вдъхновява. В постигането на 

общата цел всеки има своята роля, която отразява най-силните му страни. Задача на 

лидера е да разпознае тези най-силни качества. Лидерът е пример, той спазва собствените 

си правила за работа. Не се подвеждайте по остарелия модел на отношения, според който 

лидерът се разпорежда. Помнете, че истински добрият лидер е отговорен за разгръщане 

на потенциала на хората в организацията, която управлява. Повярвайте ми, когато 

създадете среда на свобода и уважение към уменията и талантите на всеки, това съвсем 

скоро ще донесе успех. Да си начело има смисъл, когато е в името на обща цел. 

На добър час през новата учебна година!   

 

 

  


