
Слово на проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС,  

по повод откриването на Новата академична учебна 2022/2023 година 

 

Скъпи студенти,  

Уважаеми гости, 

Добре дошли на откриването на 103-та академична година в УНСС! 

Откриването на учебната година е най-хубавият ден! Празник, зареден с най-силната 

емоция - на новото начало! Не е случаен изразът „жажда за знание“. Настъпва период, в 

който вие не просто ще се обучавате, вие ще се учите на уроците на живота и как да бъдете 

успешни граждани на България. Заедно с вас и ние, преподавателите, имаме шанс да си 

научим ненаучените житейски уроци . 

Във времена на предизвикателства, когато светът се променя толкова бързо и се 

раждат толкова нови професии, спасението е едно – наука и образование. И се радвам, че 

толкова много млади хора всяка година гласуват своето доверие на Университета за 

национално и световно стопанство. 

Ние в УНСС имаме амбицията да сме поне една крачка напред и с готовност да 

отговорим на предизвикателствата. Изградихме професионално и отговорно нашия 

дигитален университет – разработихме модерна електронна платформа „Уеб-студент“, 

създадохме електронни ресурси за обучение и преминахме изцяло на онлайн обучение, 

изградихме онлайн инфраструктурата на целия процес от студентския живот, направихме 

решителна стъпка към един нов дигитален свят.  

Можем да се похвалим с една успешно проведена кандидат-студентска кампания и 

ръст на новоприетите студенти, в това число и платено обучение. Всички бройки в 

държавния план-прием за бакалаври в 42 специалности и специалност „Право“ за 

образователно-квалификационна степен „магистър“ след средно образование са запълнени. 

В момента върви успешно и кампанията за магистри. Броят на кандидат-студентите спрямо 

държавната поръчка беше около два пъти и половина по-висок.  

За поредна година УНСС е обявен за най-престижното висше училище в 

професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във 

висшите училища, определени на база на класиране от Рейтинговата система на висшите 

училища в България. 

В резултат на партньорството ни със Стопанската академия „Димитър А. Ценов” – 

Свищов, Националната спортна академия (НСА) „Васил Левски” и Бургаският свободен 

университет по проект „Икономическото образование в България 2030“, подписахме 

споразумения за откриването на 14 съвместни бакалавърски и магистърски програми. В друг 

проект сме партньори с Тракийския и Русенския университет.  



В рамките на проекта от тази учебна година ще заработят шест дигитални класни 

стаи и две дигитални лаборатории с виртуална реалност.  

Заедно с Northern Illinois University (NIU) – USA открихме първата по рода си в 

България двойна магистърска програма по Бизнес администрация, както и .дуалната 

бакалавърска програма по икономика с Университета за чуждестранни науки в Тиендзин 

(TFSU), Китай. 

УНСС е част от ENGAGE.EU - елитната университетска мрежа от девет водещи 

бизнес университети в Европа – Виена, Тилбург, Манхайм, Берген, Рим, Тулуза, Барселона, 

Хелзинки. В този проект имаме хармонизиране на учебни програми и дисциплини, 

физическа и виртуална мобилност на студенти и преподаватели. 

ООН официално одобри нашият университет за координатор на Националната мрежа 

за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria”. 

Искам да отбележа, че и връзката на УНСС с бизнеса се развива и става все по-силна. 

Практическото обучение заема водещо място в нашите програми. Университетът развива 

дългосрочни партньорства с водещи компании и банки и договаря престижни стажантски 

програми, майсторски класове и бизнес академии. Но ние вече сме крачка напред от това да 

намираме стажове на нашите студенти. Ние искаме да развиваме вашите предприемачески 

умения и за да подпомогнем да стартират бизнес в УНСС, открихме университетски Startup 

Hub. 

 

Скъпи първокурсници, 

От днес вие сте наши млади колеги, част от нашето голямо и сплотено академично 

семейство. Бъдете горди и мотивирани от факта, че ще учите в една висококонкурентна 

среда, с висококвалифицирани и опитни преподаватели. 

УНСС ви посреща в една обновена учебна среда, с много нови и реновирани учебни 

зали, с променени учебни планове и програми, възможности за мобилност в целия свят, 

дигитална среда, безопасна среда. 

Щом се намирате в тази зала, вие сте на правилното място. 

В УНСС първите си крачки в знанието правят стотици именити наши сънародници, 

формирали елита на нацията, сред които 9 министър-председатели на България и 

изпълнителният директор на  Международния валутен фонд г-жа Кристалина Георгиева. 

Гордеем се, че и сега министър-председателят г-н Гълъб Донев и шестима министри в 

служебното правителство са възпитаници и преподаватели на УНСС.  

Нека примерът на нашите възпитаници бъде вдъхновение за вас! 

Вярата на нашия създател проф. Стефан Бобчев е, че страната ни се нуждае от 

образовани, възпитани и будно мислещи българи. Аз бих добавил и европейци и граждани 

на света!  



 

Уважаеми преподаватели и служители, 

Всички наши успехи щяха да са невъзможни без вашата всеотдайна работа, 

посветеност, образователни и научни постижения. Благодаря ви за постоянните усилия да 

поддържате високо качество на преподаването и изследванията и за високия 

професионализъм, с който допринесохте за безпроблемното функциониране на 

университета в тези трудни години. 

Затова заедно със синдикатите положихме усилия за известен ръст на заплатите през 

последните две години и много сериозно стимулиране на постиженията в научно 

изследователската дейност. 

 

Скъпи студенти, 

Никога не спирайте да мечтаете и да постигате целите си, а ние ще ви помогнем да 

откриете пътя пред себе си и ще ви преведем и през най-трудните пътеки на знанието, 

защото само любознателните и смелите могат да погледнат предизвикателствата в очите и 

да намерят верните решения. 

Пожелавам на цялата академична общност здрава и успешна учебна година! 

На добър час! 


