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Уважаеми колежки и колеги,

Повод за това обръщение е протичането на част от проведеното вчера 
заседание на Общото събрание на факултета ни.

Най-напред искам да благодаря на всички членове на Общото събрание, 
които се отзоваха на поканата да участват в работата на заседанието и така 
направиха възможно провеждането му!

Още когато бях избран да бъда председател на Общото събрание на 
факултета, заявих, че със своите действия ще се стремя към прозрачност по 
отношение на онези въпроси и проблеми, които влизат в периметъра на моите 
възможности и компетенции. Затова не смятам, че трябва да се премълчават 
възникнали конфликтни ситуации, които след това ще продължат да тлеят и тровят 
климата на нашата общност. 

Тук искам да изясня своето гледище по точката, добавена в началото на 
заседанието към предварително предложения дневен ред. Става дума за 
предложението да се обсъди и евентуално приеме декларация на Общото събрание 
относно студентския протест, на който сме свидетели в момента. Проекто-текстът 
на декларацията беше прочетен от гл.ас. д-р Атанас Атанасов – така събранието се 
запозна с духа и конкретната формулировка на текста на предлаганата декларация. 
Подложих на гласуване предложението за включване в дневния ред. Резултатът от 
гласуването е 99 гласа „за“ и 11 гласа „против“. Така обсъждането на декларацията 
стана част от дневния ред. 

Когато дойде време за въпросното обсъждане, се проявиха различни 
позиции към декларацията, която беше прочетена отново и беше поставена на 
екраните в залата. Беше направена редакционна поправка и бяха изложени 
различни и частично разнопосочни мнения. След всички изказвания подложих на 
гласуване декларацията. Резултатът беше 79 гласа „за“, 16 гласа „против“ и 18 
души се въздържаха. Така чрез гласуване декларацията беше приета. След това 
поисках предложения за това, как да постъпим с декларацията. Предложението 
беше тя да се сложи на сайта на факултета. Студентката Мария-Лия Борисова 
предложи на заседанието декларацията да бъде връчена и на протестиращите 
студенти. Това също беше подложено на гласуване. След това колежката доц. д-р 
Алла Градинарова с подробно изказване възрази срещу приемането на 
декларацията. От други колеги бяха изразени и допълнителни мнения. Целия текст 



на тези изказвания ще видите в протокола на заседанието, който ще бъде поставен 
на сайта в предвидения от правилника срок след дешифриране на аудиозаписа.

Защо сега се обръщам към всички членове на Общото събрание? 

След приключването на работата на Общото събрание група колежки и 
колеги дойдоха при мене и емоционално изразиха мнението, че гласуването било 
манипулирано и те се чувставли „употребени“. Заявиха също, че „били дошли на 
Общо събрание, а се оказали на партийно събрание“.

Категорично заявявам, че и сега не смятам, че заседанието направи грешка 
да включи в дневния си ред вземане на отношение към протеста, на който сме 
свидетели сега. Не приемам за възможно, че можем да проведем заседанието, като 
се държим, сякаш в момента нищо не се случва в нашия университет. Противното 
би било ненормално. Самото гласуване направи задължителна тази тема и точка. 
Текстът на декларацията е много премерен и в него не се говори нито за формата 
на протеста, нито се правят каквито и да било политически изявления. Аргументът, 
че колегите били гласували за текста, а не за декларацията, не е убедителен. Ясно е, 
че текстът и декларацията са едно и също. Ако някой смята, че съм допуснал 
каквато и да било грешка, му препоръчвам да се обърне към Контролния съвет на 
университета, който има задачата да разглежда различни проблеми от живота на 
университета и да взема отношение към тях. Предлагам на колежките и колегите, 
които смятат, че тяхното мнение не е било уважено, да подготвят своя декларация, 
която поемам ангажимента да съдействам да бъде публикувана също на сайта на 
факултета и да бъде предадена на протестиращите студенти. Смятам за 
положително явление наличието на различни мнения по всички въпроси от нашия 
живот. Време е да приемем това положение и да знаем, че всеки има право на свое 
становище. А общественият регламент предвижда въпросите от общия ни живот да 
бъдат решавани чрез вишегласие. Именно това се случи – мнозинството от 
членовете на събранието гласува за приемането на декларацията. Отново 
приканвам колежките и колегите, които не са съгласни с решението, да направят 
свое писмено изявление.

Накрая напомням, че в предвидения от правилника срок ще поставим 
протокола от заседанието на сайта на факултета. Тогава всеки ще има възможност 
да прегледа отново изказванията и данните от гласуванията. Ако бъдат открити 
каквито и да било несъответствия със случилото се, всички имат възможността да 
поискат корекции и допълнения.

Желая на всички колежки и колеги от Факултета по славянски филологии 
здраве и успех!

проф.д.ф.н. Боян Вълчев,
преседател
на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии          


