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Комисията по досиетата обяви проверките за принадлежност към бившата Държавна
сигурност в три висши учебни заведения. Това са Софийският университет „Св.
Климент Охридски”, Университетът по библиотекознание и информационни
технологии и Икономическият университет във Варна.

Проверката обхваща ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите,
директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри
във висшите учебни заведения.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски” ( решение №327 от 14 март 2012 г. )
са проверени общо 339 лица, от които
35 са с агентурна принадлежност.
От тях 15 са обявени преди това като членове на на
Висшата атестационна комисия
или с други проверки.

От изнесените данни действащи към момента постове заемат следните души:
.
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Александър Николов (1953), заместник декан по научната и проектна дейност на
Стопански факултет от 2010 г. –
агент „Алек” на Шесто
управление за борба с идеологическата диверсия
от 1985 г.

Василка Алексова (1953), ръководител катедра "Общо индоевропейско и балканско
езикознание" във Факултет славянски филологии от 2005 г. –
секре
тен сътрудник
„Лаура” на
Първо главно управление
на ДС (ПГУ, разузнаването) от 1980 г.

Георги Каприев (1960), ръководител катедра "История на философията" във
Философски факултет от 2007 г. – агент „Павел” на
Второ главно
управление
на
ДС (ВГУ, контраразузнаването) от 1986 г.

Димитър Денков (1956), декан на Филосовския факултет от октомври 2011 г. – агент
„Ваклинов” на Окръжно управление на МВР-ДС в Хасково по линия на ПГУ от 1973 г.
Той е обявен още през 2009 г. при проверката на печатните издания като анализатор
във в. „Сега”.

Жан Гологанов (1949), ръководител на катедра "Музика" във Факултет по начална и
предучилищна педагогика от 2008 г. – агент „Бояджиев” на
Трето
управление
на ДС (ВКР, военното контраразузнаване) от 1968 г., впоследствие на Софийско
градско управление (СГУ) на МВР-ДС.

Милко Петров (1952), Ръководител на катедра "Комуникации и връзки с
обществеността" във Факултет по журналистика и масова комуникация от 2007 г. –
осведомител „Сенека” и „Димов” на Шесто управление на ДС от 1973 г.

Нако Стефанов (1954), Ръководител на катедра "Езици и култури на Източна Азия" специалност "Китаистика", "Кореистика", "Японистика" във Факултет по класически и
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нови филологии от 2010 г. – нещатен служител на Окръжно управление на МВР в
Плевен по линия на ВКР от 1973 г.

Румен Панков (1955), Ръководител на катедра "Цитология, хистология и ембриология" в
Биологически факултет от 2009 г. – щатен служител на
Научно-техниче
ското разузнаване
в ПГУ от 1986 г.

Чавдар Христов (1954), заместник декан по стопанска дейност във Факултет по
журналистика и масова комуникация от 2011 г. – щатен служител на Окръжно
управление на МВР-ДС в Кюстендил от 1978 г., впоследствие на СГУ от 1983 г.

В Икономическия университет във Върна ( решение №329 от 14 март 2012 г .) са
проверени 65 души. Като агенти на ДС са разкрити бившият ректор на ВУЗ-а
Апостол Апостолов
и настоящият ректор
Марин Нешков.

В Университета по библиотекознание и информационни технологии ( решение №328
от 14 март 2012 г.
) са проверени 24 лица, от които двама са с агентурно минало. Единият от тях е Стоян
Денчев, ректор на ВУЗ-а от 2004 г.

Агентите във ВУЗ, които са заемали ръководни постове в периода 1990-2006 г. обаче
остават скрити за обществото. Според закона лицата, извършващи публична дейност,
каквито са ръководителите във висшите учебни заведения, се проверяват от влизането
на закона за досиетата в сила, тоест от декември 2006 г.

Неотдавна председателят н акомисията по досиетата Евтим Костадинов поиска да
бъде променено законодателството
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и всички лица, извършващи публична дейност, да бъдат проверявани от 10 ноември
1989 г. насам.

На подобна проверка от началото на промените са подложени всички лица, заемащи
публични длъжности, тоест трите власти - законадателна, изпълнителна и съдебна.

Поради тази причина в момента в закона съществува дисбаланс между проверките на
двете групи лица.

4/4

