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проф. дфн. Владимир Градев

С офийският уни-
верситет е в криза. 

Вследствие драстично 
намалената субсидия и 
неизпълнените ангажи-
менти от страна на пра-
вителството не достигат 
около 5 милиона лева, за 
да се изкара нормално 
настоящата година. Още 
по-мрачни са перспекти-
вите за 2011 г., след като 
бюджетът на Универси-
тета е намален с близо 
1/3, а и едва ли, ако съ-
дим от тази година, ще 
бъдат преведени изцяло 
и тези, тъй орязани и ми-
зерни, средства. Криза, 
която се подсилва от ха-
оса в нормативната уред-
ба, от недалновидната 
и неадекватна политика 
на правителството, кое-
то продължава да пилее 
средства за разкриване 
на нови университети, 
вместо да премине към 
концентриране на вече 
съществуващите и въ-
веждането на реални 
критерии и рейтингова 
система във висшето об-
разование, политика, съ-
четана при това с кампа-
ния против СУ и опитът 
той да бъде фактически 
сведен до равнището на 
провинциално учебно 
заведение. 

При това положение 
протестът не може да 
бъде отлаган. Съзнавам 
ясно, че той няма шан-
сове за успех ако бъде 
сведен до декларации 
и протести единстве-
но на академичното 
ръководство и препо-
давателския състав. От 
решаващо значение е 
солидарността на цяла-
та академична колегия 
– преподаватели и сту-
денти. Може да успеем 
само заедно, само ако 
студентите на Софий-
ския университет, а и от 
другите висши учебни 
заведения, се събудят от 
обзелата ги летаргия и 
осъзнаят, че именно тях 
в най-голяма степен и 
съвсем непосредствено 
ги касае случващото се 
с висшето образование. 
Единствено когато сту-
дентите масово излязат 
на публични протести и 
твърдо и решително по-
искат от правителството 
адекватни мерки за оси-
гуряване на качеството 
на своето образование 
чрез извършване на 
действителна реформа 
във висшето образова-
ние и науката, може да 
се очаква реална про-
мяна в отношението 
на управляващите към 
висшето образование и 

За кризата на Софийския университет
от редакцията: 
 “Проблемът с финансирането на Софийския университет, макар да е част 
от проблематиката на икономическата криза, се нуждае от сериозно обсъждане и 
спешно решение.
 Убедени, че ясното му поставяне е първата стъпка към решението, 
публикуваме становището на проф.д.ф.н. Владимир Градев.
 Дори и най-дългият път започва с първата крачка ....... “
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Софийския университет.
Исканията следва да бъдат за:
- Изработването на нова нормативна база 
за висшето образование, която да гаранти-
ра  ефективното въвеждане на кредитната 
система и да създаде условия за стимули-
ране на студенти и преподаватели;
- Възстановяване на разходите за образо-
вание на 4.2% от БВП, а за наука на 0.6%. 
Промяна на бюджетната рамка за 2011 г. 
за СУ в съответствие с отговорностите на 
институцията и качеството на даваното в 
университета обучението. Същото се от-
нася и за други ВУ – медицински, по изку-
ствата и др. 
- Стимулиране на възможностите не само 
за учене, но и за студентски труд в СУ и 
другите ВУЗ: да не се харчат излишни 
средства за охрана, библиотечен и адми-
нистративен персонал, когато много от 
тези дейности могат да бъдат извършвани 

от студенти.
- Предоставяне на допълнителни средства 
от правителството за нормалното проти-
чане на учебния процес през настоящата 
и следващата година в Софийския уни-
верситета и други засегнати ВУЗ. Да не се 
допуска разстройване на учебния процес 
и  т.нар. „дървена ваканция 
 - Извършване на сериозни структурни и 
други промени в Софийския универси-
тет за оптимизация на администрацията и 
учебните звена.  
- Изискване от СУ и другите ВУЗ да напра-
вят външен одит на стопанското си състо-
яние с цел разкриване и предотвратяване 
на евентуални злоупотреби и нецелесъо-
бразно използване на наличните средства.
- Вземане на конкретни мерки за оптимал-
но използване на всички налични ресурси 
и снижаване на разходите за отопление и 
пр.      

Очаквайте в следващия брой изследване на БГ Наука за положението на 
университетите в Европа и у нас!


