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УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ Г-ЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КОМИСИИ,
УВАЖАЕМИ ДЕПУТАТИ, ЗАМ. МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕКТОРСКИЯ СЪВЕТ,
УВАЖАЕМИ АКАДЕМИЦИ, РЕКТОРИ И ДИРЕКТОРИ НА УБ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ,
УВАЖАЕМО РЪКОВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ, СТУДЕНТИ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ, ДАМИ И ГОСПОДА
За мен е чест и привилегия, да се обърна към всички вас, по случай честването на 100 –
годишнината от началото на академичното медицинско образование в България.
Сервантес е казал, че „народ, който не помни своето минало, няма бъдеще“. Затова
сред нас е и проф. Герджиков, ректор на СУ-София, за да отбележим заедно 100 години от
създаването на Медицинския факултет - четвъртия факултет на Софийския университет Св.
Климент Охридски“. Това е събитие с огромно значение за българската медицина, защото е
фундаментът върху който е изграден днешния Медицински университет в София.
В продължение на един век в МФ са работили и продължават да работят едни от найвисоко квалифицираните специалисти в областта на медицината, здравеопазването и висшето
образование.
Още от първите години, дейността на факултета е свързана с изграждането на
академична школа, която да подготви нужните за страната лекари, издават се първите
учебници, отбелязват се съществени постижения в научната дейност. С наши кадри и наша
методология се изграждат и останалите академични медицински структури в страната – в
Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.
Всички ние, заедно с нашите предшественици и следовници, ще посрещнем този
юбилей удовлетворени от себе си и от извършените дела, защото най-важното за един човек е
да има силите да върви по избрания път и да не забравя, че делата са неговото лице пред
хората. Смятам, че в това отношение колективът, както на МФ, така и на целия МУ-София е
показал характер с усилията и работата през годините, а преодолените трудности са гаранция
за устойчивостта на институцията.
Въпреки редица организационни и вътрешно-структурни промени през тези 100 години,
непрекъснатото ни желание за развитие и усъвършенстване, усвояването на нови и уникални
технологии, прилагането на най-добрите световни практики са предпоставки, гарантиращи
високото качество на нашето медицинско образование. Въвеждането на англоезичното
обучение, осъществяването на изнесено обучение в чужбина са важни стъпки за прилагане на
съвременни подходи в управлението на факултета и университета. Това запазва статута на
нашия университет като водещия медицински университет в България, с амбиция да бъде
разпознаваем не само в Обединена Европа, но и в останалите региони на света. В това
отношение винаги има какво още да се направи, но съм убеден, че сме на прав път.
Ние работим в една от най-предизвикателните професионални области и ежедневно
трябва да доказваме силата си да се справяме с проблемите. В същото време, спецификата на
сектора на здравеопазването предполага и голям обществен интерес към него, което определя
отговорностите ни за качеството на образователния процес.

Забележителен е факта, че за чествания период нашия Университет е дипломирал над 82
хил. медицински специалисти, от които над 6000 са от чужбина. Понастоящем, научнопреподавателската и административна дейност на МУ-София се извършва от 2178 души. От
тях: 4 академици, 5 чл.кор., 167 професори, 283 доценти, 718 асистенти, 88 преподаватели и
917 други научни кадри и сътрудници.
През учебната 2017/ 2018 г., те са поели грижата за обучение на 9866 студенти, от които:
медицина 3933 души, дентална медицина - 1537, фармация – 1131, обществено здраве и
здравни грижи – 3265. Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти е 3230 души от 56
държави, като 2581 са от ЕС, от които - 1374 от Гърция, 470 от Англия, 306 от Турция, 213 от
Германия, 179 от Италия, 104 от Кипър, 85 от Швеция, 52 от Ирландия, Македония, Сърбия,
Сирия, Израел, Норвегия, САЩ и др.
През последната година Медицински университет работи по повече от 15 международни
проекти. Изпълняват се т.нар Еразъм+ договори – с 95 университета от 35 държави. Тази
мобилност е осъществена чрез над 500 наши студенти и 100 преподаватели. Същевременно са
приети повече от 300 чуждестранни студенти, като през последните 3 год. входящите Еразъм
студенти са повече от изходящите.
По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, броят на
международните студенти в света рязко нараства, за миналата година те са над 4.5 млн. души.
В тази връзка US News&World Report, използвайки данните на Clarivate Analytics In Cites е
класирал 1250 висши училища от 74 страни на база различни критерии за последните 5 години.
Естествено на първо място е Харвард и други водещи академични институции. Забележително
е, че сред тях присъстват и два български университета: СУ-София, заемащ 634 позиция и МУСофия – на 1051 място. Тези данни са повод за гордост и истинско предизвикателство.
В допълнение през първата половина на тази година, МУ-София заема престижното
трето място с 13 589 или 16% от научните публикации на България включени в базата данни
SCOPUS, след БАН - 36 831 (44%) и СУ с 14 043 или 17%.
Рейтинговата класация на висшите училища у нас показва, че през последните 3 години,
МУ - София е безспорен лидер и водач във всичките пет професионални направления, по които
обучава студенти: медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи и обществено
здраве.
Уважаеми колеги,
Гордея се, че съм част от колектива, който за тези 100 години премина през много
изпитания, но запази водещата си позиция в образователния, научно-изследователския и
клиничния сектор. Комплексността и качеството в дейността на всички специалисти в нашата
Алма Матер е голямото ни предимство, защото - Salus aegroti suprema lex “Благоденствието
на пациента е най-висшия закон“.
Изразявам признателността на Ръководството на Университета към всички колеги и
съмишленици, с които заедно допринасяме за достойното бъдеще и нови творчески успехи.
Искам да ги уверя, че имаме амбицията да продължим да издигаме авторитета на МФ и МУ,
защото за нас те са не само място за реализация, а съдба и кауза.
Накрая ми позволете да изразя нашата благодарност към всички бивши и настоящи
колеги, които направиха възможна тази едновековна годишнина. Желая Ви здраве и сполука
във всички начинания!
Честит празник!
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