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Деканът на Миннотехнологичния факултет в Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски” проф. Иван Нишков (1946) е свързан за Държавна сигурност.

Това разкри проверката на комисията по досиетата ( решение №2-34 от 11 юли 2012 г. )
на висшето учебно заведение.

Нишков е вербуван през 1983 г. първоначално от Софийско градско управление на МВР
по линия на Второ управление на ДС (контраразузнаването) под псевдонима „Сталев”, а
от 1986 г. за Първо главно управление (разузнаването) като „Столев”. Там е
сътрудничил в продължение на две години.

Според професионалната му биография, публикувана на сайта на ВУЗ-а през 1985 г.
той е придобил научна степен „доктор” и е бил член на Научения съвет по приложна
минералогия и обогатяване на полезни изкопаеми към БАН.
.

В Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” проф. Нишков е ръководител на
катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини” (комисията по досиетата го е
обявила в качеството му на зам.-декан, а не декан). Член е на редица професионални и
браншови организации.

Освен него е разкрит още един сътрудник на ДС сред преподавателите във ВУЗ-а на
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ръководни постове. Това е Константин Тричков (1949), ръководител на катедра
„Електротехника” до 2008 г. Той е вербуван също през 1983 г. под псевдонима „Колев” от
Научно-техническото разузнаване към Първо главно управление на ДС.

Проверката за принадлежност към ДС в Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски” е обхванала общо 59 преподаватели на ръководни постове – от ръководител на
катедра до ректор.

До момента комисията по досиетата е обявила проверките в следните ВУЗ-ве:

- Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
- Университета по библиотекознание и информационни технологии;
- Икономическия университет във Варна;
- Русенския университет „Ангел Кънчев”;
- Икономическия университет във Варна;
- Бургаският свободен университет;
- Университет „Асен Златаров” в Бургас;
- Тракийският университет в Стара Загора;
- Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
- Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив; Югозападен
университет "Неофит Рилски" – Благоевград.
- Медицинския университет в София.
- Медицинския университет в Пловдив.

Информациите за тях могат да бъдат намерени в секция COMDOS, рубрика
„Решения”
на сайта, който единствен от медиите отразява всички решения на комисията по
досиетата, или чрез търсачката с ключова дума.
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