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Нови 30 сътрудници на комунистическите тоталитарни служби в Българската
академия на науките
(БАН) обяви Комисията по досиетата днес.

В дългия списък ( решение №2-351 от 27 май 2014 г. ) са обявени общо 50 сътрудници,
от които 20 са обявявани с предишни решения на независимия държавен орган.
Проверката е обхванала общо 415 души.

Сътрудниците на ръководни постове в БАН бяха огласени от Комисията още през 2010
г., но тогава законът ограничаваше проверката в периода от декември 2006 г. насетне.
При първата проверка бяха разкрити имената на общо 44 сътрудници сред учените,
заемали или заемащи ръководни постове в академията.

През декември 2012 г. с гласовете на ГЕРБ и Синята коалиция законът за досиетата
беше променен, така че всички проверки на Комисията да обхващат периода след 10
ноември 1989 г. По тази причина се наложи повторни проверки в БАН, ВУЗ-те в
страната и в медиите.

Ето и огласените сътрудници на комунистическите служби, които се обявяват за първи
път от Комисията в качеството им на лица, заемали или заемащи ръководни постове в
БАН:
- Алекси Иванов Данчев, Научен секретар на Института за икономически
изследвания от 1993 г. до 1994 г.;
- Ангел Иванов Ангелов, Заместник-директор на ИТКР;
- Аспарух Траянов Велков, Заместник-директор на Института по балканистика от
1995 г. до 2003 г.;
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- Благовест Шишманов Бочев, Научен секретар на ИЯИЯЕ;
- Божидар Димитров Самарджиев, Научен секретар на Института по балканистика
от 1993 г. до 1996 г.;
- Божидар Стефанов Иванов, Заместник-директор на ИМСТЦХА;
- Георги Ангелов Николов, Заместник-директор на ИИХ от 1990 г. до 1991 г.;
- Георги Димитров Кючуков, Научен секретар на ИИХ до януари 1990 г.;
- Георги Кирилов Периклийски, Заместник-директор на Геофизичния институт;
- Дечко Кирилов Свиленов, Научен секретар на ИЕПП;
- Димитър Василев Богданов, Научен секретар на ИКС;
- Камен Василев Михайлов, научен секретар на Института за литература;
- Красимира Благоева Кирова, заместник-директор на Института за икономически
изследвания от 1989 г. до 1992 г.;
- Лъчезар Тодоров Каранлъков, заместник-директор на Института по проблеми на
изкуствознанието;
- Марин Цвятков Александров, заместник-директор на ИЕПП;
- Мария Дечова Стамболиева, заучен секретар на Института за български език
„Проф. Л. Андрейчин“;
- Недко Стефанов Шиваров, заместник-директор на ИТКР;
- Николай Николаев Колев, и.д. директор на ИИХ от януари 1993 г. до ноември 1993
г.;
- Петър Борисов Миланов, научен секретар на Института по математика и
информатика от 1991 г. до 1997 г.; заместник-директор на Института по математика и
информатика (1997-1998);
- Симеон Георгиев Ванев, заместник-директор на Института по ботаника;
- Станимир Добрев Кюркчиев, заместник-директор на ИБИР (2001-2006);
- Стефан Любомиров Спасов, заместник-директор на ИОХЦФ;
- Стоил Пешев Стоилов, директор на Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“
до 1993 г.;
- Стоице Николов Андреев, научен секретар на НПМ;
- Стоян Борисов Жерев, директор на Института по български език „Проф. Л.
Андрейчин“; заместник-директор на Института по български език „Проф. Л. Андрейчин“;
- Стоян Стефанов Стоянов, заместник-директор на Института по физикохимия
„Акад. Р. Каишев“ от (1993(1995);
- Таню Манев Мичев, заместник-директор на Централната лаборатория по обща
екология;
- Тодор Кирилов Калканджиев, заместник-директор на ИПМ;
- Тодор Стоилов Рангелов, директор на АИ „Проф. Марин Дринов“ до ноември 1997
г.;
- Цветан Минков Ралчовски, зиректор на Геофизичния институт.

Сред другите имена е и това на Иван Стоянов Илиев, главен научен секретар на БАН и
заместник-председател на академията в периода 1988-1991 г. Той обаче е обявяван в
друго качество с предишни решения. Илиев е бил
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съдържател на явочва квартира
„СВЕТЛИНА” на
Второ главно управление на ДС
между 1961-1972 г. Досието му е унищожено още през 1985 г.

В периода 1973-1975 г. Той е заместник-председател на Министерския съвет, а
по-късно — заместник-министър на народната просвета (1978-1985). Между 1985 и 1987
г. е председател на Държавната планова комисия и отново заместник-председател на
Министерския съвет. Между 1988 и 1991 г. е член на Централната
финансово-ревизионна комисия на БКП.

Комисията по досиетата е установила и принадлежността на още 41 учени, заемали
ръководни постове в БАН, но техните имена не се оповестяват, тъй като са починали и
законът не позволява това. С днешното решение общият брой на сътрудниците на
комунистическите тоталитарни служби в академията нараства на 115 души, заемали
пост от научен секретар нагоре от 10 ноември 1989 г. до днес.
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