
 

 

ДРАГИ СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ на ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 

Позволете ми да Ви приветствам в навечерието на 24 МАЙ - най-светлия за нас празник! 

Едновременно радостно и тъжно е моето приветствие. 

Тъжно е, защото утрешния 24 МАЙ ще отбележим в условия на извънредна епидемична обстановка. 

Жалко е, че традиционното табло с имената на нашите отличници ще е само в електронния ни сайт, а не и 

на входа на факултета. 

Потискащо е, че учебните лаборатории и зали са пусти, и че смълчан и самотен е университетът ни. Страдаме, 

че сме принудени да мигрираме обучението по нашата експериментална наука, изискваща лабораторна 

среда, апаратура и много практически упражнения, в сурогата на дистанционното обучение. Живеем във 

форсмажорни обстоятелства, но няма разколебаване сред нас. Напротив! Ние сме мобилизирани и 

действени. Ние сме уверени в смисъла на нашите академични цели и ще продължим да ги следваме с още 

по-голяма упоритост и решителност.  

Радостно е, че Химическият факултет ще посрещне утрешния 24 МАЙ с инсталирани по време на карантината 

нови придобивки.  

 

Много различен е този 24 МАЙ за нас от предишния. Защото изнесохме тежкото изпитание да реновираме 

сградата на Химическия факултет без да прекъсваме учебния процес. Адресираме нашата благодарност към 

БАУ СИСТЕМС ООД,  изпълнил предизвикателството - да преобрази неугледната ни, олющена и рушаща се 

постройка в модерна и атрактивна сграда. 

   

   



 Признание заслужихте Вие студентите, 
защото докато течеше ремонта, понесохте 
несгодите от разкъсания учебен разпис и 
сбутването в малкото останали свободни 
лаборатории. 
 

Похвална бе мобилизацията на колектива 
на факултета. Осем поредни месеца, 
преподаватели и служители заедно 
сортираха, пренасяха, пренареждаха 
тонове инвентар,  апаратура и материали.  
 

Съградихме,  
наредихме,  
окомплектовахме.  
И тъкмо, когато подготвяхме 
тържественото откриване –  
ни затвориха заради COVID 19. 
 

Но нито модернизираната сграда, нито 
високо технологичната апаратура имат 
смисъл, ако ги няма ХОРАТА.  
 

Положените усилия, изхабените средства 
не са самоцел, а инструмент.  
Те са вложение за осигуряване на 
адекватна среда за обучение на Вас - 
студентите и докторантите на Химическия 
факултет, за да изградим специалисти 
химици със съвременно европейско ниво 
на знания и компетентности. Да създадем 
условия за разработването на значими 
изследвания в областите на химичната 
наука и да продължим да постигаме ценни 
научни резултати с международна 
разпознаваемост.  
 

Химическият факултет неотклонно следва 
тази цел.   
 

Този 24 МАЙ ще посрещнем, като 
професионалното направление в 
Пловдивския университет с най-висока 
комплексна оценка за качество - 9.48, 
присъдена от НАОА за новия 
акредитационен период.  
Високи акредитационни оценки получиха 
и докторските ни програми.  
 

Постигнатото от Вас - студентите и 
преподавателите на Химическия факултет, 
намира признание от работодателите и 
бизнеса. Това е видно и в оценките на 
Министерството на образованието (ПМС 
328), според които коефициента на 
качество на Химическия факултет бележи 
ежегоден ръст - 1.10; 1.15; 1.28 и 1.34 за 
тази година.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 



Затова, нека посрещнем празничния 24 МАЙ с удовлетвореността и самочувствието на хора отдадени на 

науката и просвещението. Стремежът към знание и просвета не може да бъде спрян. Убеден съм, че и 

студенти и преподаватели, винаги ще намерят начини да се развиват и усъвършенстват, независимо от 

неизбежно възникващите препятствия. Вярвам, че ще се справим и с тази форсмажорна обстановка, и 

окрилени от постигнатото и обединени в академичните си цели, ще се завърнем скоро в обновения ни 

факултет да се учим и творим, и „към светли бъднини“ да вървим.  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК КОЛЕГИ! 


