
Официалната ни позиция на 
Факултетен студентски съвет 

на Философски факултет 
за Окупацията!

С настоящето становище, Факултетният студентски съвет на Философски факултет 
изказва официалната си подкрепа към акта на Окупация на Софийски Университет. 
Студентите на философски факултет винаги са подкрепяли и продължават да изразяват 
подкрепата си към всяка форма на студентско недоволство, особено когато общността ни 
бива онеправдавана и омаловажавана. А тези случаи за жалост, не са малко и не се 
случват рядко. Важно е да стане ясно, че с цялостните си действия (срещи, дебатии, 
мнения, позиции), ние предлагаме помощта си към окупационните дейстивия на колегите 
ни. Готови сме да окажем необходимата помощ по всички фронтове, тъй като тази кауза е 
обща за всички студенти.
 Въпреки това, имаме някои несъгласия относно декларацията на окупационния щаб, и 
бихме искали тя да бъде допълнена. Важни точки, които смятаме че трябва да заемат 
челни места в декларацията са въпроси свързани с:
- Промяна на Изборния кодекс в Република България.
- Тотална промяна на образователната парадигма.
Важно е да бъде пояснено, че наред с политическите искания на студентите, трябва да 
бъдат разгледани и образователно насочените такива, под формата на единна политика 
по отношение на висшето образование.
 Адекватната следваща стъпка би била окупация на всички факултети и сгради на 
Софийски Университет. Но това според нас може да се постигне чрез предварителна 
акция, която цели информиране на всички студенти за ситуацията и проблемите около 
нея. На базата на единната, ясна и прозрачна студентска позиция може бъде проведена 
пояснителна акция във всеки един факултет, с цел организация на масова окупация на 
всички сгради на СУ.
 За съжаление разединението на голяма част от студентите е факт, който не можем да 
отминем с лека ръка. Бихме искали да поставим основен акцент върху консолидирането 
на студентската общност в национален мащаб. Стигаме до извода, че колкото по – 
обединени са студентите, толкова по – силно ще бъде влиянието им за решаване на 
проблеми, които касаят нас и обществото като цяло. Смятаме, че студентите на Софийски 
университет са способни, както вече бе доказано, да положат основите за развитието на 
една мислеща, силна, национална, студентска общност.
 С тези уточнения към вече приетата декларация, ФСС на Философски факултет заявява 
подкрепата си към Окупацията на СУ, като изява на студентска активност и гражданска 
ангажираност.
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