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АКАДЕМИЧНО СЛОВО НА АКАД. ТРАЙКОВ 

ЗА ПРАЗНИКА НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –СОФИЯ 

И ПРАЗНИК НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Уважаеми колеги, 

Чест и гордост е за мен да ви поздравя с отбелязването на празника 

на нашия университет и 105 години от създаването на Медицински 

факултет. 105 години медицинско образование в България. Преди 

повече от век медицинската наука в страната ни намери сигурен 

пристан, благодарение на цялата българска медицинска и културна 

общественост в онези години, след многогодишни дебати и не 

малко усилия.  

Историята на Медицински факултет и на Медицински университет 

– София преминава през три епохи в новата история на България. 

Медицински университет се създава малко повече от три 

десетилетия след факултета и се обособява в Медицинска академия, 

по-късно и в Медицински университет.  

Десетилетия наред продължаваме да сбъдваме мечтите и 

стремежите на хилядите преди нас. Достойно да спазваме 

традициите, да градим една общност на споделени ценности и да 

допринасяме за развитието на българската медицина. С гордост от 

постигнатото и с нестихващ устрем за нови постижения в науката и 

практиката.  

Тази година решихме да отбележим празника по различен начин – 

да допринесем за един по-красив и чист свят - с грижа за по-доброто 

ни бъдеще. На тази значима дата ще засадим дръвчета на 

емблематично място - в Докторската градина – в чест на тези преди 

нас и за благото на всички след нас. Защото освен за високия си дух 

и постиженията в науката е важно да се грижим и за средата около 

нас. Защото да има приемственост, уважение и признание на 

усилията на предците ни, е важна част от това, което ни прави 

достойни човеци и граждани на едно развито общество. И защото в 
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Медицински университет – София не само предаваме знания, но и 

възпитаваме – във високи идеали, смели мечти и непреклонни 

нравствени ценности. 

Устойчивата зелената политика на нашия университет е една от 

важните цели, които си поставяме за в бъдеще. Щастлив съм, че 

усилията които полагаме по всички направления се оценяват, което 

е видно от световните класации и все по-доброто представяне на 

университета в международните рейтингови системи го доказва. 

През тази година консорциумът с участието на нашия университет 

– ИНДЖЕНИУМ  бе одобрен за Европейски университетски алианс 

по програма Еразъм+. В този университетски съюз ще продължим 

да поддържаме преподавателско и изследователско сътрудничество 

в различните области на специализация заедно с  партньорите ни, 

като надграждаме силните си страни и създаваме успешни 

партньорства. 

През 2022г. университетът отново бе оценен с най-висока оценка от 

рейтинговата система на висшите училища в България, в четири от 

основните си направления. Едно от най-големите ни постижения 

през тази година е определянето ни като изследователски 

университет по Националния план за възстановяване и 

устойчивост. През този месец подписахме меморандум между 

Медицински университет – София и Националния университет на 

Сингапур за съвместна научна дейност и обмен на опит в областта 

на геронтологията и продължителността на живота. Темата за 

дълголетието е залегнала в основата на поне пет от програмите на 

университета в рамките на Научноизследователски университет. 

Имаме възможността да осъществим една дългогодишна идея за нов 

антиейдж център, като приобщим към нея и многоуважаемият 

проф. Брайън Кенеди, вече „Доктор хонорис кауза“ и част от 

семейството на Медицински университет. 
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Като най-старото висше медицинско училище в България сме 

призвани да бъдем на висотата на очакванията на нашите студенти, 

а и на цялата ни общественост. През тази година отбелязваме още 

две значими годишнини – 80 години висше образование по 

дентална медицина и 80 години висше фармацевтично образование 

в България. Високи са целите, които си поставяме занапред, ще 

продължим да се развиваме и да бъдем водещата национална 

клинична, научноизследователска и образователна институция. 

Нашето развитие е видно и от цифрите на заетите академични 

длъжности и придобити образователни и научни степени за 

изминалата 2021-ва година: 

Имаме общо 22-ма нови професори, 33-ма доценти, 1 доктор на 

науките, 58 доктори, 87 нови асистенти и 44 главни асистенти. 

По факултети те са разпределени както следва: 

Медицински факултет: 

31 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 

назначени са 76 асистенти, 31 главни асистенти, 18 доценти и 14 

професори. 

Факултет по дентална медицина: 

2-ма са придобили образователна и научна степен „доктор“, 

назначени са 4-ма асистенти, 2-ма главни асистенти, 3-ма доценти и 

1 професор. 

Фармацевтичен факултет: 

6-ма са придобили образователна и научна степен „доктор“, 

1 е придобил научна степен „доктор на науките“, назначени са 1 

асистент, 5 главни асистенти, 3-ма доценти и 3-ма професори. 

Факултет по обществено здраве „проф. Д-р Цекомир 

Воденичаров, дмн“ 
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19 са придобили образователна и научна степен „доктор“, 

назначени са 6 асистенти, 6 главни асистенти, 9 доценти и 4-ма 

професори. 

Уважаеми колеги,  

Отстоявайте с достойнство постигнатото, не спирайте да предавате 

знания и да вдъхновявате с примера си! От сърце Ви желая здраве, 

лично щастие и професионални успехи!  

Честит празник! 

 

 

 

 


