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Нов български университет (НБУ) не остана по-назад от близо 30-те висши учебни
заведения по присъствие на агенти на Държавна сигурност сред ръководния си
състав, проверени от комисията по досиетата от началото на годината досега.

От обявените резултати от проверката в НБУ ( решение №2-69 от 18 септември 2012 г. )
стана ясно, че шестима преподаватели на ръководни постове са с досиета от общо 57
проверени лица. Сътрудници на ДС са:

г.;

- Атанас Близнаков – декан от май 2010 г. до април 2011 г.;
- Екатерина Христова – ръководител департамент от януари 2007 г. до април 2011

- Иван Маразов – ръководител департамент до януари 2007 г.;
- Радослав Цончев – ръководител департамент до януари 2007 г.;
- Рангел Гюров – ръководител департамент от януари 2000 г.;
- Толя Стоицова – ръководител департамент от февруари 2007 г. до април 2010 г.,
зам.-ректор от септември 2009 г. до април 2010 г.

В Националната спортна академия „Васил Левски” ( решение №2-67 от 18 септември
2012 г.
) също е установено
присъствие на сътрудници на ДС сред ръководния състав. От проверените 45 души
трима са досиета. Това са:
.
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- Владимир Боянов – ръководител на катедра до април 2008 г.;
- Иван Ачкаканов – ръководител на катедра от ноември 2010 г.;
- Пенчо Гешев – зам. ректор от 11.02.2008 г.

В Националната художествена академия ( решение №2-68 от 18 септември 2012 г. ) от
проверени общо 48 души, заемали или заемащи ръководни постове от 2006 г. насам с
установена принадлежност към ДС са четирима:

- Греди Асса – ръководител на катедра до ноември 2011 г., обявен през лятото на
2011 г. при проверката на ВАК;
- Ивайло Мирчев – ръководител на катедра от декември 2007 г.;
- Тома Върбанов – декан до ноември 2007 г.;
- Чавдар Попов – ръководител на катедра до ноември 2011 г.

Зам.-ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив Венцислав
Ненов
, който
заема този пост от март 2010 г., също се оказа свързан с ДС. Той е един от тримата
души, чийто имена комисията обяви при проверката (
решение №2-71 от 18 септември 2012 г.
) на общо 42 лица в университета на ръководни постове. Другите двама са
Веселина Терзиева
– ръководител катедра от февруари 2008 г. и
Иван Мургов
– ръководител катедра от януари 2006 г. до февруари 2008 г. С Университета по
хранителни технологии проверените ВУЗ-те в страната станаха общо 31.
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До момента комисията по досиетата е обявила проверките в следните висши учебни
заведения:

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
- Университет по библиотекознание и информационни технологии;
- Икономически университет във Варна;
- Русенски университет „Ангел Кънчев”;
- Икономически университет във Варна;
- Бургаски свободен университет;
- Университет „Асен Златаров” в Бургас;
- Тракийски 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;
- Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София;
- Технически университет – Габрово;
- Лесотехнически университет;
- Медицински университет във Варна;
- Медицински университет в Плевен;
- Университет по архитектура строителство и геодезия;
- Академията на МВР;
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;
- Национална академия за театрално и филмово изкуство;
- Химикотехнологичен и металургичен университет – София;
- Американски университет в България;
- Европейски политехнически университет – Перник;
- Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”;
- Университета за национално и световно стопанство.

Информации за всички тях може да намерите в секция COMDOS, рубрика „Решения”
на сайта или да ги потърсите с ключова дума чрез търсачката.
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Както desebg.com вече информира това не е пълната картина за присъствието на
сътрудници на ДС във висшите учебни заведения, тъй като поради ограничение на
закона при проверките на т. нар. лица, извършващи публична дейност, към които
попадат и ръководствата на ВУЗ-те, комисията по досиетата не може да провери
учените през първите 16 години от прехода. За тях проверките важат от декември 2006
г. насам, когато законът за досиета влиза в сила.
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