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85 ГОДИНИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО 
СТОПАНСТВО 

На 19 май 2005 г. УНСС чества своя 85-годишен юбилей. 
Тържеството започна с откриването на “Информационна система за 
студенти” от президента на Република България Георги Първанов и 
ректора на УНСС проф. Борислав Борисов. След това се състоя празнична 
среща на академичната общност, на която присъстваха преподаватели, 
служители и студенти – настоящи и бивши възпитаници на най-голямото 
висше икономическо учебно заведение в България. Официални гости на 
тържеството бяха президентът на Република България Г. Първанов, зам.-
председателят на 39-ото Народното събрание Л. Корнезов, министърът на 
образованието и науката И. Дамянов, извънредният и пълномощен посланик 
на Руската федерация в България А. Потапов, съветникът на посолството 
на САЩ в България М. Лусенхоп, ректори на университети и директори на 
научни институти, представители на бизнеса и др., които поднесоха 
поздравителни адреси по случай празника на Университета. 

Поздравление към участниците в тържеството отправи президентът 
на Република България Георги Първанов. 

“Радвам се, че имам възможността да присъствам на това тържество 
и да ви поздравя във връзка с този забележителен юбилей – 85-
годишнината на Университета за национално и световно стопанство. 

Едва ли онези, които са създали през 1920 г. тогавашния Свободен 
университет за политически и стопански науки, са си представяли неговото 
развитие през десетилетията напред. Но със сигурност те биха били 
доволни, ако сега можеха да видят резултатите от тази своя инициатива. 
Защото днес УНСС е не просто един от най-старите български 
университети, не само един от най-големите, но и без съмнение един от 
най-авторитетните. Без съмнение можем да кажем – фактите го 
потвърждават, че УНСС е най-големият икономически университет в 
Югоизточна Европа със своите 24 хиляди студенти, със своите повече от 
хиляда преподаватели. 

Аз имам впечатлението за това, че през годините независимо от 
наименованието и някои структурни промени една голяма част от най-
добрите български експерти, както и немалка част от българските 
държавници, политици, управленци, министър-председатели, министри, 
депутати са се учили на икономиката именно във вашия университет. И 
сега много от най-силните представители на българската икономическа 
мисъл са свързани в една или друга степен с школата на университета.  

Впрочем, понеже сме в условията на парламентарни избори и се 
коментират възможни кадрови решения, аз бих посъветвал партиите и 
кандидатите за тези избори да се вгледат в кадровия състав на УНСС и ще 
открият поне два възможни кабинета, които няма да ги подведат. Това в 
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кръга на шегата, но съвсем сериозно – съгласен съм с ректора проф. 
Борисов за това, че и днес Университетът за национално и световно 
стопанство е лидер. Лидер е, защото успя да съхрани най-добрите 
традиции на българското образование. Лидер е, защото успя да докаже, да 
развие една модерна отвореност към новите технологии – преди малко се 
убедихме в това - към всички изисквания на съвременната европейска 
наука. Сигурен съм, че това изпълва всички вас с оптимизъм за бъдещето 
на УНСС. Особено в един период, в който от съдбата на българската наука 
и висше образование в най-голяма степен зависи дали ние ще постигнем 
така желания икономически растеж, така желаните темпове на 
икономическо развитие, които да ни доближат до останалите страни-
членки на Европейския съюз. 

Ще ми позволите да припомня, че преди броени дни в едно свое 
публично изявление аз призовах да се консолидираме около изработ-
ването в най-кратки срокове, буквално до есента на тази година, на една 
ясна, работеща визия, на една стратегия за догонване, на една стратегия 
за ускорено икономическо развитие, с което да скъсим дистанцията, да 
намалим социалните и икономическите разлики между нас и водещите 
европейски страни. 

Ето в това според мен – просто медиите не го хванаха, защото в 
това няма скандал – трябва да се заложи новата национална цел, след 
като имаме реализирана едната стратегическа цел, след като сме на една 
стъпка от другата цел. Но аз впрочем не казвам нищо ново. Аз просто 
политически, отчетливо повтарям онова, което нашите най-авторитетни 
учени-икономисти внушават вече месеци и години наред. И те трябва да 
бъдат чути, те трябва да бъдат разбрани и трябва да бъдат подкрепени. 
За мен в това е смисълът на този политико-управленски сблъсък, който 
предстои на изборите през юни. 

Ако наистина успеем да постигнем тази консолидация, това 
единение около новата ни национална цел, ако политици, управленци, 
държавници вземат присърце една такава национална цел, сигурен съм, 
че тогава основно място в подготовката на един такъв документ, на една 
такава стратегия, а защо не и в реализацията, ще имат именно 
преподавателите, а в една недалечна перспектива, вярвам, и студентите 
от УНСС. 

Позволете ми още веднъж да ви честитя този красив, забележителен 
празник, да пожелая на всеки от вас много здраве, много енергия и 
бодрост, много, много успехи.” 

По повод 85-годишнината от създаването на Университета за 
национално и световно стопанство от името на Народното събрание 
поздравление поднесе неговият зам.-председател проф. д-р Любен 
Корнезов който връчи на Университета най-високото отличие на 
българския парламент: 
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“…Вашето висше икономическо училище е създадено от 11 
професори, негови първостроители. То се развива във времето, за да 
прерасне днес в най-големия авторитетен икономически университет в 
България и Югоизточна Европа. Сега в него преподават 600 
преподаватели, от които 285 професори и доценти в 7 факултета и 31 
специалности. 

Мисията на УНСС е да формира високообразовани личности, които 
да посрещат предизвикателствата на все повече глобализиращия се свят 
и да защитават с достойнство престижа на българското висше 
образование…” 

Министърът на образованието и науката Игор Дамянов изтъкна: 
“За мен е чест да бъда сред вас в този тържествен ден, в който 

отбелязваме една значима годишнина от създаването на висшето 
училище. Това е не само административен акт. Това са 85 години история 
на икономическото образование в Република България. 85 години тук се 
учат, работят, израстват и се утвърждават като способни икономисти и 
учени редица български и чуждестранни граждани. Хиляди са 
специалистите, които вече са завършили Университета, и още толкова са 
тези, които са повишили своята квалификация тук. През годините висшето 
училище промени своето име, промени се и самото то, но винаги 
непроменени остават ентусиазмът и всеотдайността на преподавателите и 
стремежът на студенти, докторанти и специализанти за овладяване на 
икономическата наука … Всички разбираме, че превръщането на България 
в част от глобалното общество е път без алтернатива. В този смисъл 
мисията на УНСС напълно се вписва в научната и образователната 
политика на страната. Със своите новаторски подходи и смели идеи, 
съчетани с една солидна традиция, университетът предлага отлична 
стратегия за посрещане на новите предизвикателства, осигурява високо 
качество на обучението чрез разработваните нови конкуренто-способни 
бакалавърски и магистърски програми, интердисциплинарност и гъвкавост 
на учебния процес, академична мобилност и сътрудничество с 
европейските образователни институции.” 

Извънредният и пълномощен посланик на Руската федерация в 
България Анатолий Потапов подчерта, че дисциплините, изучавани в 
Университета, са не само конкурентни, но някои от тях дори са по-добри. 
Школата, заложена в много поколения, заслужава висока оценка. 

От името на посланик Пардю и американското посолство в България 
Матю Лусенхоп, съветник на посолството на САЩ у нас поздрави 
администрацията, преподавателите и студентите от Университета по 
повод годишнината от основаването му. Той подчерта, че тази годишнина 
съвпада с установяването на двустранните отношения между САЩ и 
България. По същото време този университет започва своята дълга 
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история като една от водещите институции за висше образование в 
България. 

Ректорът на УНСС проф. Борислав Борисов награди с грамоти и 
възпоменателни медали бившите ректори на Университета проф. Ангел 
Чаушев, проф. Михаил Савов, проф. Григор Ваклиев, проф. Данаил 
Данаилов, проф. Стоядин Савов, проф. Михаил Динев, проф. Лалю Радулов, 
проф. Камен Миркович. От името на наградените благодарствено слово 
произнесе чл.-кор. проф. Иван Илиев. 

Слово по случай юбилея произнесе проф. д-р Борислав Борисов. 

ЛИДЕР В БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ                            
ОБРАЗОВАНИЕ 

Добре дошли на 85-ия рожден ден на Университета за национално и 
световно стопанство! 

Нашето висше икономическо училище - най-голямото в България и в 
Югоизточна Европа, винаги е било светилник на знанието, следовник на 
традициите, завещани ни от неговите основатели - 11 големи българи - 
учени и общественици, будители и родолюбци, обединени от желанието 
младите българи да получават висше икономическо, управленско и 
юридическо образование в родината си. Делото им успява, защото те 
стават ерудирани посредници между сложния свят на знанието и 
потребностите на времето, защитници на академичната автономност и 
научната свобода. 

Стотици преподаватели, отдали се на каузата на образованието, 
през изминалите десетилетия не просто възпитаха и обучиха хиляди 
студенти, те ги научиха да развиват най-доброто от традициите на нашия 
университет, цял живот да се гордеят, че са негови възпитаници. С вяра и 
почтеност те предадоха своите знания на поколения млади хора, вдъхнаха 
им самочувствие и борбен дух, научиха ги да бъдат лидери - образовани, 
интелигентни, добри професионалисти. Затова нашите възпитаници 
винаги са били и са част от държавните, политическите, стопанските и 
духовните строители и ръководители на нацията. Нашият университет не 
просто подготвя кадри. В нашия университет се учи бъдещият елит на 
България. Така е било през последните 8 десетилетия, така е и сега. 
Затова имаме право да се гордеем. 

Днес, 85 години след създаването на Университета за национално и 
световно стопанство, можем с достойнство да кажем: ние сме последо-
ватели и съмишленици на предшествениците си и сме горди, че нашата 
Алма матер е лидер в българското образование. Имаме самочувствието, 
че предлагаме конкурентоспособни образователни услуги, че сме част от 
европейското образователно пространство, че нашите преподаватели - 
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високоинтелигентни, широкоскроени и всеотдайни личности, заслужено се 
ползват с авторитет в България и чужбина. 

Авторитетът на Университета за национално и световно стопанство се 
гради със силата на традициите, с неговите личности, с поколенията негови 
възпитаници. С духа, който по време на следването университетът създава у 
своите студенти – на стремеж към познанието, на себеотдаване на 
отечеството, на желанието за лидерство, без да се загърбва екипността. 

Ако трябва все пак да посоча най-същественото за нашия 
университет, това е вечната неудовлетвореност от постигнатото, която 
винаги е била част от академичните ни търсения, от благородната 
амбиция непрекъснато да усъвършенстваме обучението и науката. И от 
свободата на това научно търсене. Не случайно големият български 
журналист Димо Казасов още през 1927 г. записва в университетската ни 
Златна книга следния текст: “Науката трябва да съдържа един принцип на 
свободата, защото всички, които са били против свободата, били са 
противници и на науката. Свободният университет, съчетавайки в своето 
наименование свободата и науката, е подчертал блестящо неразривната 
връзка, която съществува между едната и другата.” Мога с увереност да 
кажа: тази великолепна сентенция важи за университета ни напълно и с 
адрес наши дни. 

Защото през всичките тези години университетската ни общност не е 
изневерявала на своите ценности и възгледи. Не е изпадала в плен на 
користни интереси, разединение и илюзии. Не се е огъвала пред 
изпитанията и не е загърбвала научната си отдаденост. 

Затова ще си позволя от името на 30-хилядното академично 
семейство на Университета за национално и световно стопанство да кажа 
на хилядите наши възпитаници и техните деца, които също са наши 
възпитаници: ние вярваме, че Утре Наш Става Светът. 

Позволете ми в този празничен ден да изразя благодарността си към 
членовете на академичната общност за техния всеотдаен труд, да им 
благодаря за верността им към общата ни кауза и да изразя увереността 
си, че и в бъдеще усилията ни ще бъдат общи, защото целта ни е обща - 
да даваме на нашите студенти най-доброто, на което сме способни, да 
посрещаме достойно предизвикателствата на времето. Най-големите от 
тях са предстоящото пълноправно членство на България в Европейския 
съюз, съчетаването на националните ни интереси с интересите на 
обединена Европа и достойното включване на УНСС в семейството на 
престижните европейски университети. Нашият колектив е готов да 
отговори на това предизвикателство. 

 
 
 
 


