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Присъствието на бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на
Генералния щаб на БНА в Техническия университет в София е толкова изразено, че
те могат да образуват резидентурни групи във висшето учебно заведение.

Това се вижда от проверката за принадлежност към тоталитарните комунистически
служби в Техническия университет ( решение №2-70 от 18 септември 2012 г. ). От
проверените общо 221 учени на ръководни постове в университета 14 са сътрудничили
на ДС или РУ-ГЩ.

Според данните, разпространени от комисията, седем от обявените 14 преподаватели
заемат действащи постове в момента. Сред тях са: .

-

Борислав Панков – зам.-декан от декември 2007 г.;
Владимир Пулков – декан;
Иван Момчев – декан от 2007 г.;
Марин Христов – декан, ректор до март 2011 г.

Комисията по досиетата е проверила още едно висше учебно заведение – Международ
но висше бизнес училище – Ботевград
(
решение №2-60 от 21 август 2012 г.
). Там са проверени 4 лица. От тях ректорът
Руслан Пенчев
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(1952) е разкрит като агент на Шесто управление на ДС под псевдонима „Марин” от 1981
г.

С него действащите ректори – агенти на ДС станаха четирима. Другите трима са Стати
Статев
– ректор на УНСС, ректорът на Великотърновския университет
Пламен Легкоступ
и
Стоян Денчев
– ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

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;
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-

Химикотехнологичен и металургичен университет – София;
Американски университет в България;
Европейски политехнически университет – Перник;
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”;
Университет за национално и световно стопанство;
Нов български университет;
Национална спортна академия „Васил Левски”;
Национална художествена академия.

Това обаче не е пълната картина на агентурното присъствие във ВУЗ-те, тъй като те се
проверяват от декември 2006 г. насам, а периодът от предходните 16 години остава
скрит.
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