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Профил на СУ „Св. Климент Охридски“. Мисия и ценности 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше 

училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и 

просветна традиция на българския народ. Днес Софийският университет "Св. Климент 

Охридски" е най-големият и престижен научноизследователски център в страната. През 

2018 г. университетът отбеляза тържествено 130-годишнината от своето основаване. 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е образователна и научна 

институция, избрала пътя на развитие на изследователски университет. Възприет е 

принципът, че високото ниво на научноизследователската дейност е задължителна стъпка 

в осъществяването на ефективно взаимодействие между образователен процес, наука, 

технологично развитие и иновационна политика. В Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ работят голяма част от най-добрите български специалисти във всички области 

на природоматематическите и хуманитарните науки. Научноизследователската дейност на 

преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съставна част от 

учебния процес със студентите. 

Стратегията за научните изследвания в СУ „Св. Кл. Охридски“ цели да създаде 

условия за устойчиво развитие на университетския научен потенциал, които да гарантират 

успешното му участие в пазара на научни продукти. Тя очертава дългосрочния план за 

систематични действия, чрез който да се даде отговор на неотложната необходимост от 

сериозни социални реформи. Стратегията за научните изследвания утвърждава като 

основен инструмент за финансиране на научноизследователската работа проектното 

финансиране. Днес в Софийския университет се разработват проекти, финансирани от 

национални и европейски програми, от министерства, национални агенции, 

неправителствени организации и стопански предприятия. Мисията на СУ е да развива 

образователния, научния и културен потенциал на България, като новият акцент е да 

създава модели на обществено развитие, както чрез демонстрация на вътрешната си 

способност за институционална промяна, така и чрез обществения резултат от тази 

промяна: ново равнище на научната продукция, на образователните резултати, на 

обществената експертиза. Реализацията на тази специфична мисия е в пряка зависимост от 

постигането на стратегическата цел на научното развитие в СУ. 

Като самостоятелен раздел от глобалната стратегия на Университета е развитието 

на международната дейност. Чрез нея в значителна степен се стимулират научните 

изследвания и се подпомага и усъвършенства учебният процес. Университетът има 

договорни отношения с над 80 университета от различни страни, стотици съвместни 
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участия в международни проекти от различен тип и многостранни контакти с учени от 

целия свят. 

Софийският университет е водещ в страната по брой участници в студентската и 

преподавателската мобилност и утвърждаването на европейското пространство на 

висшето образование. С подписването на новата Еразъм Харта през 2007 г. и 

пълноправното членство на България в Европейския съюз Университетът продължава 

активно да участва в изпълнението на обогатената и предоставяща нови образователни 

възможности европейска програма „Учене през целия живот”. 

В структурата на Софийския университет са включени следните основни звена: 

Факултет по славянски филологии, Факултет по класически и нови филологии, 

Исторически факултет, Философски факултет, Юридически факултет, Факултет по 

журналистика и масова комуникация, Факултет по педагогика, Факултет по науки за 

образованието и изкуствата, Геолого-географски факултет, Физически факултет, Факултет 

по математика и информатика, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет, 

Стопански факултет, Богословски факултет, Медицински факултет, Департамент за 

информация и усъвършенстване на учители, Департамент за езиково обучение и 

Департамент по спорт. 

В рамките на СУ „Св. Кл. Охридски“ функционират няколко самостоятелни звена, 

които са: Университетска библиотека, Университетско издателство с печатница, 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии, 

Научноизследователски сектор (НИС), Университетски ботанически градини. Също така са 

създадени и няколко центъра: ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“; Център за образователни услуги; 

Център за източни езици и култури; Център по кореистика; Кариерен Център; Културен 

център; EURAXESS център за мобилност на учените; Мрежова Cisco Академия при СУ; 

Център за изследване на патристичното и византийското духовно наследство; Институт 

Конфуций в София; Approved Test Centre for the Oxford Test of English; Университетски 

център за изследване на религиите; Френско-германски център за приложни изследвания 

по икономика и управление; Център за дистанционно обучение; Университетски център за 

управление на качеството; Център на технологии на информационното общество; Център 

за икономически теории и стопански политики; Високотехнологичен бизнес център към СУ 

„Св. Климент Охридски“; Център за икономика и политика на Китай; Рехабилитационни 

центрове; Център за полярни изследвания. Освен действащи са радио и телевизия „Алма 

Матер“, театър-лаборатория @лма @лтер, Музей на СУ; Музей по палеонтология и 

исторична геология; Mузей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми 

 

 

1.1. Мисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е основният национален висш 

образователен, научно-изследователски, културен и информационен център с високо 

международно признание. 
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• Университетът е образец на научно-изследователска и преподавателска работа с 

широко културно и обществено значение. 

• Университетът формира ядрото на българската интелигенция и просвещава 

българското национално самосъзнание. 

• Университетът допринася решително за българското участие в световното развитие 

на науката и образованието. 

• Университетът играе активна роля в проектирането и провеждането на политики с 

национално, регионално и международно значение. 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” е призван да съхранява, обогатява 

и пренася през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и познанието. 

Университетът развива науката и обучава студенти във всички нейни области, възпитава 

високообразовани, национално отговорни личности, които водят българската нация към 

духовно извисяване и благоденствие. 

 

 

1.2. Визия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

Университетът се стреми да утвърждава своята роля на образователен, научен и културен 

център с общоевропейско значение. 

• Образователните програми на Софийския университет трябва все повече да 

покриват европейските стандарти за качество и да се доближат до водещите 

световни образци. 

• Университетът се стреми да работи на нивото на добрите практики в развитието, 

управлението и използването на науката за жизнените цели на обществото и 

отделния човек. 

• Университетът ще продължи да разширява своята решаваща роля във формирането 

и развитието на проекти, политики и стратегии за развитието на страната. 

• Университетът се стреми да бъде лидер в обучението, науката и ключовите проекти 

за развитие на обществото. 

 

 

1.3. Основни принципи в работата на СУ „Св. Климент Охридски“ 

• Принципът на професионализма, т.е. отлично познаване, безпроблемно и 

висококачествено изпълнение на работата от страна на преподавателите, 

служителите и сътрудниците на Университета; 

• Принципът на насоченост на действията към заинтересуваните страни, клиентите и 

потребителите на образователните услуги и дейности на Университета; 

• Принципът на постоянно подобряване и стремеж към развитие и високо качество; 

• Принципът на превенцията, на основата на непрекъснато наблюдение, анализ, 

оценка и прогноза, чрез превантивни и действия да се избягва появата на негативни 

събития в дейностите и предлаганите образователни услуги. 
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1.4. Рейтинг на висшите училища 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” заема първо място в 17 

професионални направления, в които обучава студенти, в осмото поредно издание на 

Рейтинговата система на висшите училища в България с актуална информация от 2018 г. 

Данните от рейтинговата система категорично показват, че Софийският 

университет продължава да е лидер по отношение и на качеството на научните си 

изследвания и е висшето училище с най-висок индекс на цитируемост. 

Допълнително се затвърждава положителната тенденция за нарастване на средния 

осигурителен доход на студентите, завършващи Софийския университет, особено в 

направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, 

„Администрация и управление“ и „Политически науки“. Завършилите Софийския 

университет в направление „Информатика и компютърни науки“ и „Математика“ 

продължават да са най-високо платените в страната. 

Общите данни за Софийския университет доказват, че академичното ниво на 

студентите, завършващи висшето си образование в Алма матер, е на изключително високо, 

а данните за тяхната реализация и научните постижения на академичния състав го правят 

сравним с висшите училища в чужбина. 

 

 

1.5. Членство в организации и мрежи 

Университетът е член на престижни организации и мрежи, сред които: 

• Българска мрежа на Глобалния договор на ООН; 

• UNICA (Мрежа на европейските столични университети); 

• AUF (Университетска агенция на франкофонията); 

• SCAR (Научен комитет за антарктически изследвания); 

• BSUN (Мрежа на университетите от Черноморския регион); 

• EMUNI (Евро-средиземноморски университет); 

• BUA (Асоциация на балканските университети); 

• Индустриален клъстер „Средногорие“; 

• Съвет на ректорите на висшите училища в Република България. 

 
 

1.6. Значими за Университета са следните Глобални цели за устойчиво 

развитие на ООН:  
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II. Описание на практическите действия, предприети за 

изпълнение принципите на Глобалния договор и 

количествените показатели по тяхната реализация  

ПРАВА НА ЧОВЕКА 

 
Ангажимент 

 

Действия 
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к

и
 

Welcome Week (1-4) 
Четири поредни години първокурсниците на Стопански факултет се 
включват в поредица от събития, улесняващи адаптирането към 
академичния живот и успешния старт на обучението в университета. 
Студентите участват в тиймбилдинг игри, срещи с успешни алумни на 
факултета, търсене на съкровища, коктейли и още. 
ДЗИ Стипендии 

Бизнес клуб и ДЗИ подкрепят младите кадри в България с инициа-
тивата „История с бъдеще: Висше образование за повече български 
деца“. По случай седемдесетата си годишнина те предоставят 
възможност на през първата година – 10, през втората – 5 и през третата 
5 от студентите в ПЪРВИ курс да получат стипендии, с които да покрият 
следването си в Стопански факултет на Софийски университет. Те 
получават: 1/ платени семестриални такси за четирите години от 
следването; 2/ подсигурена и допълнителна стипендия в размер на 150 
лв. на месец, за всички месеци от годината с изключение на август и 
септември, когато са във ваканция; 3/ изграждане на взаимоотношения 
с едни от най-добрите специалисти в областта на финансите 
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Партньорство с L'Oréal и ЮНЕСКО по програма „За жените в 
науката“ 
Световната програма „За жените в науката“ е създадена през 1998 г. в 
партньорство между L'Oréal и ЮНЕСКО, за да отличава и насърчава 
жените в науката. Нейните издания по цял свят награждават дами 
учени, чиито изключителни постижения са допринесли за развитието 
на науката, което носи ползи за обществото, и осигурява подкрепа на 
обещаващи млади жени, които вече имат значителен принос за 
прогреса на своите научни дисциплини.  
СУ „Св. Климент Охридски“ е партньор на програмата за България. През 
годините е насърчил кандидатстването на над 300 блестящи научни 
кандидатури за стипендии. „Все по-високото им качество свидетелства 
за големия научен потенциал, с който разполага България. Потенциал, 
с който трябва да се гордеем и чието развитие трябва да подкрепяме и 
насърчаваме“, се казва още в поздравителния адрес. В него Ирина 
Бокова благодари на L’Oréal за усилията за подпомагане развитието на 
жените-учени в целия свят и изрази гордостта си, че тази програма се 
реализира и в България. 
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Социален експеримент „Без граници“ 

Достъпната среда, социалната интеграция и трудовата реализация са 
основните проблеми на незрящите. В Софийския университет 
проблемът с достъпната среда във физически план в голяма степен е 
решен, а новите информационни технологии в библиотеките създават 

равни възможности на хората с увреждания за достъп до 
информационна среда. По случай Международния ден на театъра 
Университетският театър „Алма Алтер“ организира 24-часов социален 
експеримент „Без граници“. Идеята е на студентите, играещи в театъра 
и колегите им от Студентския съвет на Софийския университет, с 
подкрепата на Театър-студио „4хС“ и Театър-лаборатория „Алма Алтер“. 
Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на студентски 
иновации на Институт "Отворено общество" - София и Фондация 

"Микрофонд". На 25 срещу 26 март 2017 г. 30 зрящи и 30 незрящи 
студенти се затварят в пространството на Театър-лаборатория „Алма 
Алтер“ за 24 часа и в рамките на едно денонощие изиграват осем 

спектакъла. Според организаторите на събитието пренебрегването на 
въпроса и лекомисленото му отминаване създава условия за алиенация 
между двете целеви групи на проекта. Отчуждението е една от най-
страшните болести на съвремието, а отчуждението между хората в 
неравностойно положение и останалите е особено актуален проблем. 
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Градско градинарство и продоволствена сигурност 

През есента на 2017 г. в Университетска ботаническа градина – София 
се провежда първата от поредицата пътуващи изложби по 
международния проект BIG PICNIC, фокусиран върху проблемите за 
продоволствената сигурност. Чрез поредица от интерактивни 
демонстрации и дискусии гостите на изложбата се запознаха с идеята 
на проекта и се включиха в изготвянето на концептуална карта, която 
да помогне за изграждане на общо разбиране относно сигурността на 
храната у нас. Наблегнато беше на отговорността при вноса и 
производството на качествени храни, активната роля на потребителите 

при покупката им, както и нуждата от организиране на общност, която 
да отстоява необходимостта едновременно от здравословна храна и 
устойчиво производство, транспорт и консумация. Темата „Градско 
градинарство” привлече интереса на хора от всички възрастови групи. 
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Дигитални медии и гражданско общество 

Във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 
университет се проведе международен семинар на тема "Дигиталните 
медии и гражданското общество в България". Семинарът е органи-
зиран в рамките на изследователския проект "Дигиталните медии и 
динамиката на гражданското общество в новите източноевропейски 

демокрации", базиран в Университета Сьодерторн в Швеция. 

Доклади на семинара представиха изследователи от Софийския 
университет, Нов български университет, Университета Сьодерторн и 
Военния университет в Швеция, Университета в Калгари, Канада, както 
и представители на неправителствени организации. 

 

 

  



10 
 

ТРУДОВИ ПРАКТИКИ 

 
Ангажимент  

 

Действия 
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Най-добър социален партньор 
През 2016 г. синдикатът „Висше образование и наука“ – КНСБ отличи 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като най-добър социален 
партньор и за равнопоставеност в диалога при колективното трудово 
договаряне в Университета. Висшето училище е отличено и за 
съпричастност и благороден принос за утвърждаване на реформите в 
системата на висшето образование и всеотдайна подкрепа за устойчиво 
развитие на висшите училища.  
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 Продължаване на предоставянето на ваучери за храна със средства от 

фонд СБКО  
През 2016 г. беше подготвена обществена поръчка за ваучери. Поради 
забавянето със сключването на договора се наложи през 2017 г. да бъдат 
предоставени ваучери за храна за 2016 г. и 2017 г. През 2018 г. бяха 
предоставени два пъти ваучери за храна на преподавателите, служителите и 
работниците от Университета на основен трудов договор. 
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Университетски център по управление на качеството 
УЦУК оказва методическа и организационна подкрепа на всички звена в 
Университета при събиране на данни за акредитация и при разясняване на 
функционирането на системата за управление на качеството. Във връзка с 
това се провеждат индивидуални срещи и консултации с деканските 
ръководства. Текущо се оказва помощ за приложението на системата по 
качеството при изготвяне на план на дейности по качеството, разясняване 
на процедурите по атестиране и начините за получаване на обратна връзка 
от студентите. При подготовката за акредитация на факултетите се 
осигуряват документи, материали и приложения за системата за 
управление на качеството за нуждите на акредитационните процедури. 
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Организационна програма за здравословни и безопасни условия на труд  
В конкретния период е изготвена оценка на риска на работните места в общо 
28 звена (факултети и звена). Дадени са указания за изготвяне на програми за 
намаляване на риска. Извършени са измервания на параметрите на работната 
среда през отчетния период – в 38 звена-параметрите на микроклимат и 
осветеност, в 44 звена – осветеност, евакуационно осветление – в 3 факултета 
и концентрация на химични вещества – в 3 факултета. Дадени са препоръки 
при констатиране на отклонения от нормите.  
Проведени са начален инструктаж на новопостъпилите работещи и 
останалите видове инструктажи по факултети и звена. Осъществен е контрол 
върху редовното им провеждане и книгите за съответните видове инструктаж.  
Извършени са планови проверки на документите по здравословни и 
безопасни условия на труд на отделните звена и е указана методическа помощ 
за спазване на правилата по здравословни и безопасни условия на труд.  
Проверена е наличната документация в учебно-научните бази и звената на 
Софийския университет извън София. Актуализирани са заповедите, свързани 
с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и работата на 
комитетите и групите по условия на труд.  
Проведени са обучения на комитетите и групите по условия на труд и лица 
провеждащи инструктажите. Осигурено е периодично обучение на 
електротехническия персонал.  
Ежегодно е актуализирана информацията в Декларация по чл. 15 на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и данните са вписани в публичния 
регистър.  
Изготвени са доклади и заповеди за право на намалено работно време и право 
на допълнителен платен годишен отпуск за работещи при специфични 
условия на труд. Ежемесечно се обработват постъпилите отчети от звената за 
часовете работа при специфични условия на труд.  
Разследвани са настъпили трудови инциденти с работници и служители в 
Университета. В НОИ са декларирани тринадесет злополуки, които са приети 
за трудови:  
– през 2016 г. – 5 злополуки  
– през 2017 г. – 3 злополуки 
Изготвени са програми за провеждане на извънреден инструктаж в звената на 
пострадалите лица и е проведен извънреден инструктаж след всеки инцидент. 
Предприети са всички необходими мерки за недопускането на злополуки от 
работниците и служителите.  
В началото на всяка година се определят от Комисията по трудоустрояване 
работните места и длъжности, подходящи за лица с намалена 
работоспособност и списъкът се изпраща до Бюрото по труда.  
Направено е проучване за броя на работещите при втора категория на труд и 
е актуализиран списъкът на работните места и на лицата.  
Комитетът по условия на труд в университета ежегодно обсъжда Анализ на 
заболеваемостта с временна неработоспособност на работещите, изготвен въз 
основа на представените болнични листа. 
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Ангажимент 
 

Действия 
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Първопроходци в разделното събиране с „ЕКОПАК България“  
През 2016г. стартира информационно-образователна кампания за 
разделно събиране на отпадъци в Софийския университет. Доц. Юрий 
Кучев, заместник-ректор на Софийския университет, отбеляза, че 
Университетът е въвел система за разделно събиране на отпадъци и е 
станал първия зелен университет в България и подчерта, че 
Университетът полага усилия да въведе системата във всички звена и 
сгради на територията на София и в цялата страна. „Студентите, както 
винаги, трябва да са инициаторите, които ще възпитават утре по-
младите от тях“, каза Тодор Бургуджиев, изпълнителният директор на 
ЕКОПАК България, и отбеляза, че началото на сътрудничеството е 
поставено в преди няколко години с поставени в двора на Софийския 
университет контейнери, по-късно са дарени 200 картонени кошчета, 
разположени в учебните зали. Сега „ЕКОПАК България“ дарява на 
Университета 50 контейнера за разделно събиране на отпадъци, които 
вече са разположени в Ректората. 
Във фоайето на първия етаж на Южното крило в Софийския университет 
е  построена информационна стена “Отпадъкът и градът”, която 
проследява историята на отпадъците и еко практиките назад във 
вековете. От нея студентите могат научиха интересни факти: че през 
1551 година немският производител на хартия Андреас Бернхарт 
започва да предлага продукцията си, опакована с хартия с неговото име 
и адрес, че терминът „екология“ е въведен за първи път през 1869 година 
и означава наука за отношенията „човек-природа“. 
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Student Switch Off 

От 2017 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е част от 
SAVES2. Проектът насърчава студенти от седем европейски държави да 
приемат устойчиви практики и да се ангажират с енергийния пазар, за да 
помогнат за намаляване степента им на излагане на енергийна бедност. 
SAVES 2 обединява две кампании - Student Switch Off за студенти в 
университетски общежития и Student Switch Off + за студенти живеещи 
под наем. Целите на проекта е в периода 2017 – 2020 година да достигне 
до 200 000 студента, объчаващи се в над 50 университета на територията 
на седем европейски държави, като чрез информационни кампании се 
помогне на студентите да спестят 31 GWh електроенергия. Целите на 
проекта се постигат чрез следните дейности:  

▪ Организиране на кампании, ръководени от студенти, насърчаващи 
екологични практики за постигане на трайно намаляване на 
изразходваната енергията. 

▪ Измерване на енергоспестяването и награждаване на общежитията, 
спестили най-много енергия в участващите университети. 

▪ Повишаване на осведомеността за енергийната ефективност и 
подобряване на разбирането за сертифициране на енергийната 
ефективност, сметки, тарифи, умни електромери и смяна на 
доставчици с цел намаляване на разходите. 

▪ Предоставяне на възможност на студентите да станат посланици на 
проекта, като за целта насърчават и обучават техни връстници и 
осъществяват международно сътрудничество. 
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Екологично инженерство и опазване на околната среда  

В Пловдив се проведе Петата международна научна конференция по 
Екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС‘2017). 
Организатори на събитието бяха НД „Екологично инженерство и 
опазване на околната среда“, Институтът по Микробиология при БАН, 
Биологическият факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, „Проте–БГ“, Институтът по космически изследвания при БАН 

и Балканската екологична федерация.  В рамките на конференцията бяха 
представени научни доклади в тематични направления по екологични 
биотехнологии, биоразнообразие и екосистеми, ВЕИ и биогорива, 
екологичен мониторинг, космически технологии и околна среда, 
биоавтоматика и биоинформатика, екологизация на селското и горското 
стопанство. В конференцията взеха участие изявени учени от Русия, 
Украйна, Германия, Беларус, Грузия, Канада, Азербайджан, Казахстан и 
България. 
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Мисия: Чиста храна, честен поминък 

През 2017г. се проведе международният форум „Мисия: Чиста храна, 
честен поминък“ – заключително събитие на българо-швейцарския 
проект „За Балкана и хората“ и в партньорство със Софийския 
университет. На него бяха обсъдени успешни примери за 
природосъобразен бизнес в Натура 2000-зоните и идеи за бъдещето 
развитие и опазване на природата в България. 

Проектът „За Балкана и хората“ насърчава усилията на институциите, 
гражданските организации и малкия и среден бизнес в девет Натура 
2000 зони в Западна и Централна Стара планина за икономическо 

развитие в хармония с устойчивото използване на природните ресурси. 
Проектът спечели наградата Натура 2000 на Европейската комисия през 
2016 г. в категория „Социално-икономически ползи“. Големият резултат 
на проекта е, че демонстрира как Натура 2000 вече не се вижда като 
пречка, а като възможност за честен поминък на местните хора, a 
личните истории на десетки фермери и предприемачи са пример за 
следване. 
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StartUp Универсиада 2016  

Във финала на предприемаческото състезание с фокус върху зелени 

креативни идеи StartUp Универсиада 2016 г., участват студентски отбори 
от четири водещи университета: Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“, Техническия университет – София, Университета за 
национално и световно стопанство и Университета за архитектура, 
строителство и геодезия. Организатор на инициативата е фондация 
„Клийнтех България“, а състезанието се проведе в София Тех Парк. 

Второ място заемат Магдалена Влахова, Александра Ходжева, Мартин 
Синапов и Йордан Велев от „FoodSalvage“ от Софийския университет. 
Тяхната идея е да създадат уеб-базирана платформа, която да обединява 
производители и търговци на хранителни продукти с изтичащ срок на 
годност и потребители на хранителни продукти, като така дадат 

решение на глобалния проблем с огромните количества изразходвана 
храна и похабените за нейното производство ресурси. Те също получиха 
достъп за развитие на бизнес идеята в споделеното работно 
пространство на „Клийнтех България“ в София Тех Парк и допълнителни 
материални награди. 



15 
 

С
ъ

х
р

а
н

я
в

а
н

е
 н

а
 в

о
д

н
и

т
е

 р
е

су
р

си
 

Изложба „Жива вода“ 

През ноември 2017г. в Биологическия факултет на Софийския 
университет е открита фотоизложбата „Жива вода“. Изложбата е с 
образователна цел и се организира от Катедра „Обща и приложна 
хидробиология“ към Биологическия факултет и „Софийска вода” АД и се 
провежда в рамките на традиционните Климентови дни на 
Университета. Снимките в изложбата представят провеждащите се със 
студенти и преподаватели изследвания за екологичното състояние, 
качеството на водите и биоразнообразието на река Искър и язовир 
Искър, биологични обекти с индикаторно значение, работата по време 

на учебните практики и др. професионални елементи от управлението 
на водите. Фотоизложбата е част от проекта „Жива вода“, насочен към 
повишаването на знанията, уменията и професионалната компетентност 
на студентите от Биологическия факултет по управление на водните 
ресурси, водоснабдителния цикъл на град София и биотехнологиите за 
пречистване на води. 
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АНТИКОРУПЦИЯ  
Ангажимент  

 

Действия 
 Етична комисия на СУ 

Етичната комисия е постоянен консултативен орган, конституиран с 
приемането на Етичния кодекс на СУ „Св. Климент Охридски“. Етичната 
комисия предлага консултация и съвет по етични въпроси, свързани с 
научните изследвания; подпомага разбирането на етичните въпроси, 
възникващи в областта на научното изследване, като организира 
образователни и информационни инициативи; извършва проверка на 
сигнали за нарушение на правилата на научно-изследователската етика, 
регламентирани в Етичния кодекс. С приемането на Етичния кодекс 

академичната общност на Софийския университет изразява волята си да 
осигури добри научни практики и готовност да се придържа към 
стандартите, установени в Европейската научна общност. В Етичния 
кодекс са формулирани основни етични принципи и правила за 
научноизследователската и преподавателската дейност. 

2004-2017 Академичен омбудсман на СУ 
Академичният омбудсман на Софийския университет е институция, 
която като безпристрастен арбитър е призвана да разрешава конфликти 
и да осигурява поверителна и неформална подкрепа на студентите и 
преподавателите. В качеството си на посредник омбудсманът се застъпва 
за справедливо разрешаване на споровете и отстоява правата на 
членовете на академичната общност. Като съветник той информира и се 
стреми да отговори на индивидуални запитвания, когато 
заинтересованият или засегнат не знае как да постъпи в определена 
ситуация. В този смисъл на академичния омбудсман може да се гледа и 
като катализатор на промяната, понеже като разрешава вътрешни 
конфликти, той спомага за по-добрата работа на администрацията. 
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Част III. Описание на практическите действия, предприети за 

подпомагане прилагането на принципите на  

Глобалния договор от бизнеса  

 

Промотиране на ГД на ООН и неговите принципи чрез предоставяне на обучения по 

свързани с него теми  

 

Период Действия Резултати 

2017- 

2018 

Глобален договор на ООН 
Представяне на Принципите на Глобалния договор на ООН 
като част от учебната дисциплина “Корпоративни вливания и 
сливания” в магистърската програма “Икономика и право”, 
Стопански факултет. 

22 
студенти  
 

2017-

2018 

Социално предприемачество 
Студентите имат възможност да придобият практически 
знания и умения, свързани с изграждане, финансиране и 
управление на социално предприятие. Дискутирайки казуси от 
България и света, студентите успяха да научат основните 
стъпки, предизвикателства и цели във фазите на дизайн, 
стартиране и скалиране на успешни предприемачески 
инициативи със социален елемент. Гост-лектори бяха нашите 
приятели от „Заслушай се“, „ClaimCompass“, „Заедно в час“, 
„Таратанци“, Мирослава Станева от сладкарница „Неделя“, 
Кирил Петрунов от „Лев Инс“.  

40 
студенти 

2017 
Учебни практики по хидробиология  

Летните учебни практики са част от научно-образователния 
проект „Жива вода“, осъществяван от екипа на Катедра "Обща и 

приложна хидробиология” към Биологическия факултет на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" с финансовата 
подкрепа на „Софийска вода“ АД. Проектът е съсредоточен 
върху идеята широк кръг ученици и млади хора да бъдат 
запознати със съвременните подходи за изследване на 
промените в биологичното разнообразие и качеството на 
водата от изворите на река Искър до нейните основни 
потребители - населението на Столична община.  

Кратък 
филм  

https://www.youtube.com/watch?v=AsziHbjjhAs&feature=youtu.be
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2017 
Химическите науки: Адаптиране на образованието днес за 
утрешния ден 

Факултета по химия и фармация организира обучителна школа 
на тема: „Тенденции на научното развитие във Факултета по 
химия и фармация“. Програмата на школата включваше научно-
изследователска част под формата на лекции и приложна част 
под формата на обучителни модули относно възможностите за 
финансиране и процедурите за кандидатстване в рамките на 
национални и европейски програми, администриране на 
проекти, интелектуалната собственост, интелектуален 

продукт, обектите на интелектуална собственост и патентно 
право. 

20 
преподава
тели 

 

 

Промотиране на ГДООН чрез извършване на приложни изследвания и публикуване 

на теоретични лидерски материали по темата  

 

Период Действия Резултати 

2017 
Борбата с омразата в нашите общества  

Темата на лекцията на директора на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права беше: „Борбата с омразата в нашите 
общества“. Събитието бе организирано от Министерството на 
външните работи, Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” и Агенцията на Европейския съюз за основните 
права. На лекцията присъстваха представители на 
академичната общност на Университета, на Министерството на 
външните работи на България, неправителствени организации. 
Модератор на събитието бе доц. д-р Албена Танева, 
преподавател в катедрата по „Публична администрация” на 

Софийския университет. 

 

2017 
Световният конгрес по биооткрития 2017  

В рамките на три дни в Софийския университет “Св. Климент 
Охридски” се проведе Световният конгрес по биооткрития 2017 
(World BioDiscovery Congress 2017). В събитието участват над 
100 участници от повече от десет страни, сред които 
Великобритания, Германия, Италия, Русия, Южна Корея, Китай, 
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Сингапур, Турция, Белорусия и други. Основни организатори на 
събитието са Биологическият факултет на Алма матер, 
Институтът по молекулярна биология към БАН и 
Университетът „Абъртей“ в град Дънди, Шотландия, където 
конгресът се проведе през 2016 година. Мотото на конгреса е 
“От научните изследвания към практиката”. Водещи и 
международно признати експерти в областта на 
фундаменталните и приложни биологични изследвания ще 
дискутират пътищата за внедряване на научните постижения в 
практиката. На конгреса ще изнесат доклади представители на 
биофармацевтичната промишленост, сред които иноватори и 

създатели на нови биотехнологични фирми, които ще споделят 
своят опит в развитието на бизнес на основата на 

университетски научни изследвания. 

2016 
Към индустрия 4.0 – технология или идеология  

Провокирани от значителните промени в индустриалното 
производство и икономическите процеси, предизвикани от 
бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на 
Университета за национално и световно стопанство и 

Икономическият институт на Българската академия на науките 
организират съвместно Международната научна 
конференция „Икономически и управленски политики и 
предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или 
идеология“. В рамките на събитието бяха проведени срещи с 
водещите университети и PRME програмата на Глобалния 
договор на ООН, на която представителите на висшите училища 
в инициативата обсъдиха възможностите за създаване на PRME 
Chapter на Балканите. 

По същото време ректорът проф. Анастас Герджиков, деканът 
на Стопанския факултет доц. Теодор Седларски, президентът на 

Германо-българската индустриално-търговска камара Тим 
Курт и главният управител д-р Митко Димитров подписаха 
Споразумение за сътрудничество между Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и Германо-българската 
индустриално-търговска камара. Двете институции ще 
сътрудничат при обсъждане и обогатяване на учебните планове 
по дисциплините, преподавани в бакалавърските и 
магистърските програми на Стопанския факултет съобразно 
актуалните потребности на бизнеса. Реални казуси от 
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практиката ще бъдат представяни с цел включването им в 
учебния процес и ще бъдат изнасяни практически ориентирани 
презентации в полето на компетентност на компанията. 

 

 

Промотиране на ГД на ООН и неговите принципи чрез популяризирането им  

Период Дейности Резултати 

2016 Устойчиво регионално развитие на България 
В Софийския университет се проведе ежегодната международна 
научна и бизнес конференция „Устойчиво регионално развитие 
в България“. Събитието беше организирано от катедра 
„Социално-икономическа география“ към Геолого-географския 
факултет съвместно със Стопанския факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и е част от проявите, с 
които Университетът почита 1100-годишнината от успението 
на своя патрон свети Климент Охридски. 

 

2016 
World Energy Council – обща среща на членовете 

В Стопански факултет се проведе Общо събрание на 
Националния комитет на България в Световния енергиен 

съвет www.wec-bulgaria.org. В НКБСЕС членуват някои от най-
големите енергийни компании в страната („Български 
енергиен холдинг“ ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД, Мини 
„Марица Изток” ЕАД, ЗАД „Енергия”, „Сименс България” ЕООД, 
„Уникредит Булбанк“ АД, „Риск Инженеринг“, „ЕВН България“, 
както и доказани експерти от енергийния отрасъл. През 2016 г. 
НКБСЕС подписа споразумение със Стопанския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“ за извършване на съвместна дейност. 
СУ „Св. Климент Охридски“ членува в Сдружението, а НКБСЕС ще 
ползва лаборатория 113, където ще бъде създадена библиотека 
„Икономика на енергетиката“. Представители на Сдружението 

ще участват по-активно и в учебната програма 
на магистратурата по „Икономика и управление в енергетиката, 
инфраструктурата и комуналните услуги“ . 

Споразуме
ние за 
споделяне 
на ресурси 

 

 

 

 

 

http://www.wec-bulgaria.org/
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_ikonomika_i_finansi/magist_rski_programi_za_ikonomisti/energijni_pazari_i_uslugi_zadochno_obuchenie
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/specialnosti/magist_rski_programi/stopanski_fakultet/specialnost_ikonomika_i_finansi/magist_rski_programi_za_ikonomisti/energijni_pazari_i_uslugi_zadochno_obuchenie
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Подкрепа на членовете на ГД на ООН в приемане на устойчиви практики и отчетност  

 

Период Дейности Резултати 

2017 Публичен дебат за общинския бюджет 
Стопанският факултет и Столична община (Асоциация за 
развитие на София) организират за втора поредна година 
публичен дебат за общинския бюджет на столицата. 

Прозрачнос
т и достъп 
на 
гражданите 

 

Включване н принципите във вътрешните дейности  и комуникиране на напредъка  

Период Дейности Резултати 

2017 
60 години България в ЮНЕСКО  

Архивът на Българската телеграфна агенция бе източник 
на забележителни кадри, проследяващи 60-годишната 
история на България в Организацията на обединените 
нации за образование, наука и култура, са изложени в 
Централното фоайе на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Експозицията събра заместник-
ректорът на Софийския университет доц. д-р Георги 
Вълчев, генералният директор на БТА Максим Минчев, 

заместник-кметът на София Тодор Чобанов, Мария 
Спасова, директор на Дирекция „Права на човека“ в 
Министерството на външните работи. Сред гостите на 
изложбата бяха бившият премиер Симеон 
Сакскобургготски, Георги Йорданов, бивш министър на 
културата, дългогодишният представител на България в 
ЮНЕСКО проф. Милан Миланов. 

Трийсет и 
едно пана с 
около 150 
снимки 

2017 
Кариера за нова ERA  

В Софийския университет започна първото от поредицата 

Кариерни дни, които за първи път тази година се 
провеждат в Испания, Франция, Полша, Унгария, Чехия, 
Гърция, Македония и България и са инициатива на 
Европейската комисия за кариерно развитие на млади 
учени - магистри и докторанти, както и за всички, които 
искат да научат повече за това как успешно да се 
реализират. В България организатор на събитията е 
Координационният център на EURAXESS към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ съвместно с 

Студенти от 
всички 
специалнос
ти 

https://eracareerday.euraxess.bg/
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контактните лица на мрежата в Пловдив, Стара Загора, 
Русе и Варна. Събитията се провеждат в партньорство с 
Министерство на образованието и науката в партньорство 
с Кариерния център към Стопанския факултет на 
Софийския университет, Британския съвет, Нов български 
университет, Фондация „Институт за технологии и 
развитие“, Русенската търговско-индустриална камара, 
Българската асоциация за управление на хора, Pensoft 
Publishers и СиБанк. 
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