ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ
ОТ
ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ
РЕКТОР НА УНСС (2003 – 2011 г.)

ОТНОСНО:

Публикация на Велизар Енчев във Фейсбук от 15.07.2020 г.:
„АФЕРА ликвидира и Конституционния съд.
От днес всяко решение на КС е под въпрос.
Председателят на КС е под въпрос.
Всъщност самият КС вече е под въпрос.

УНСС да се чете Утре Носи Съответната Сума!
За Б.Б. не си струва да говорим – той е приключил!
Има ли институция, която да не е поразена от мутренския вирус?“

Уважаеми господин Енчев,
Напълно разбирам Вашето възмущение, довело до появата на текста, посочен по-горе, написан
от Вас и публикуван на Вашата Фейсбук страница. (болдът е мой).
Аз също имам основание да бъда възмутен от съдържанието на публикуваните в АФЕРА БГ
разговори между премиера Бойко Борисов и председателя на КС проф. Борис Велчев, при това
много повече от Вас, защото в тези записи освен всичко друго става дума и за възникващи
корупционни съмнения към проф. Стати Статев, ректор на УНСС (2011 – 2019 г.). Найвероятно не знаете, но в УНСС имам вече почти 50 години професионален академичен живот и
при всички случаи го познавам много по-добре от Вас!
Възмутен съм обаче не само от това! Възмутен съм и от Вашата груба, и меко казано,
невъзпитана безцеремонност в отношението Ви към един университет, който и да е той, а още
повече към такъв от ранга на УНСС!
При това сте завършил Софийския университет и доколкото знам преподавате учебен курс в
този университет. Познавам и имам близки приятели, както завършили, така и колеги
преподаватели в Софийския университет, познавам тяхното университетско възпитание,
елегантност и точност на изказа, академичната изисканост в поведението, техния
аристократизъм на духа. С това Ваше писание Вие се позиционирате на светлинни години от
тях, повярвайте ми!
Възмутен съм от безпардонното Ви отношение към УНСС, но не съм изненадан и ще Ви обясня
защо!
Аз съм човек, който следи почти всички публицистични предавания и особено тези – в
дискусионен формат, по повечето телевизии. С интерес и редовно следя и тези по Българска
свободна телевизия (БСТВ) с водещи Нора Стоичкова, Александър Симов, Васил Василев.
Започнах да гледам и Вашето предаване, като една от причините е, че канехте интересни и
знаещи събеседници по също така интересни теми! Още по средата на третото Ви предаване
обаче се отказах от него и престанах да го следя. Защо ли, господин Енчев?
Защото, нека само да предположим, господин Енчев, че Вие като водещ дискусията ми
създавате усещането за безцеремонно от Ваша страна налагане, при това на всяка цена, на
Вашите тези, Вашето мнение, Вашето виждане, без да давате възможност на Вашия събеседник
да изложи и обоснове своите тези, мнение, а камо ли и да формулира свои изводи, различни от
тези, които Вие искате да чуете!

Всичко това става по една стара и изпитана формула за ограничаване на възможността на
мислещия по друг начин да изложи своето мнение, като тя се прилага от Вас в нейния по-силов
и груб вариант, при който дискусията става псевдодискусия от типа „Въпросите задавам аз,
отговорите също!“.
Или става дума, господин Енчев, за ограничаване на словото, на правото да говориш, което
мислиш или в което вярваш, освен и само онова, което иска да чуе водещият!
Естествено е, че на мен това не ми харесва и аз съм възмутен от Вашето поведение!
Означава ли обаче и дава ли ми основание това мое възмущение персонално от Вашето
поведение като водещ на дискусионно предаване в Българска свободна телевизия, по аналогия
на Вашето заклеймяващо писание във Фейсбук към УНСС, да напиша също във Фейсбук
например следното:
„От утре БСТВ да се чете: Безобразно Сатрапско Телевизионно Варварство!“
Мисля, че отговорът е ясен, господин Енчев! Няма да е редно, няма да е коректно, няма да е
почтено моята оценка персонално за водещия, т.е. за Вас, да бъде прехвърлена като
институционална оценка на дейността на телевизията като цяло! Нали?
Още в самото начало на това писмо написах, че напълно разбирам Вашето възмущение от
публикуваните разговори в АФЕРА БГ, в частност от тези, отнасящи се до проф. Стати Статев,
ректор на УНСС (2011 – 2019 г.). Кое обаче Ви даде основание, господин Енчев, това, което се
отнася персонално до проф. Статев, да го пренасяте институционално върху УНСС? (Друг е
въпросът вярно ли е или не казаното в записите. За тази цел си има специализирани органи.)
Та, уважаеми господин Енчев, кое Ви даде основание това, което персонално се отнася до
проф. Статев, да го пренесете институционално по толкова безпардонен и непочтен начин
върху институцията УНСС, като възкресявате един отминал и забравен слоган от 90-те години
на миналия век? Защо си позволявате да замеряте с това възкресяване на кал самата
институция?
Върху университет, който е вторият в България, създаден след Софийския университет!
Върху УНСС, който точно тази година чества 100-годишнина от създаването си!
Върху над 2000 души научно-преподавателски и административен състав в него!
Върху над 25 000 негови студенти!
Върху едно изцяло ново ръководство на университета, избрано само преди няколко месеца, с
неговото желание и амбицията да работи честно и почтено за развитието на университета на
световно равнище! Не усещате ли колко непочтено им вменявате тежестта на Вашата
необмислена безпардонност!
Не усещате ли до чий стил на обвинения сте стигнали, господин Енчев? Нужно ли е да Ви го
напиша?

17.07.2020 г.

проф. д-р Борислав Борисов

