Само агенти на ВКР са преподавали във Военната академия
Написано от Христо Христов
Вторник, 23 Октомври 2012 17:11

Единствено бивши агенти на Трето управление на ДС (военното контраразузнаване,
ВКР) са преподавали във Военна академия „Георги Стойков Раковски” в София.

Това показват резултатите от проверката на комисията по досиетата ( решение №2-91
от 23 октомври 2012 г.
), оповестени днес.

Проверката е обхванала 43 лица, заемали или заемащи ръководни постове във висшето
учебно заведение от декември 2006 г. насам. От тях 7 са с агентурно минало, като
всичките са свързани само с ВКР. Сред тях обаче няма кадрови служители. Интересно е
, че в списъка няма нито един представител на Разузнавателното управление на
Генералния щаб към БНА.

Действащи постове заемат Димитър Ташков (1965) – зам.-декан на факултет
„Командно-щабен” от октомври 2011 г. и Дочка Гешева – ръководител на катедра
„Езикова подготовка” от септември 2008 г.
.
Сред обявените имена е и това на началника (ректора) на Военна академия до юни 2008
г. Евгени Манев (1954). Той е вербуван през 1977 г. под псевдонима „Попов”. През
ноември 1990 г. досието му е унищожено с протокол.
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С Военната академия проверките на ВУЗ-те в страната приключиха, съобщиха пред des
ebg.
com
от комисията по досиетата. Тя установи принадлежносст към комунистическите тайни
служби на преподаватели в следните 41 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;
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”;
Университет за национално и световно стопанство;
Нов български университет;
Национална спортна академия „Васил Левски”;
Национална художествена академия;
Университет по хранителни технологии в Пловдив;
Технически университет в София;
Международно висше бизнес училище – Ботевград;
Европейски колеж по икономика и управление;
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг;
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-

Международен колеж в Добрич;
Колеж по телекомуникации и пощи;
Колеж по икономика и администрация;
Висше училище по застраховане и финанси;
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”;
Висше строително училище „Любен Каравелов”.

Информации за всички тях може да намерите в секция COMDOS, рубрика „ Решения ”
на сайта или да ги потърсите с ключова дума чрез търсачката.

Както desebg.com вече информира картината за присъствието на сътрудници на ДС
във висшите учебни заведения не е пълна, 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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