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Сайтът desebg.com публикува информация, изпратена до медиите от ранобудните
студенти, окупирали аудитория 321 във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий” (ВТУ). Тя е свързана с методите на назначаване на ръководни кадри от страна
на ректора на университета проф.
Пламен Легкоступ, разкрит
като явочник на ДС
и бизнес контактите му с друг агент на репресивния апарат на БКП преди 10 ноември
1989 г., който днес се е издигнал до зам.-декан във ВТУ . Информацията е публикува на
сайта на ранобудните студени във ВТУ
. Заглавието на публикацията е на
desebg.
com
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,
който е готов да предостави мнението на страните, които се почувстват засегнати от
изнесената информация.

„Отначало си мислеха, че ще ни уплашат и ще свалим окупацията бързо-бързо. След
като видяха, че не се поддаваме, а напротив – че това ни дава сили, започнаха да
противопоставят студенти срещу студенти и да твърдят, че зад нас стоят финансови
интереси. И това не помогна. Няма и да помогне. Ние ще продължим да информираме
обществото за случващото се тук и ще продължим да търсим истината.”

С тези уводни думи студентите, участници в окупацията на аудитория 321 във ВТУ
представят свое разследване, основаващо се изцяло на факти, които не са широко
известни, както на студентството, така и на обществото.

Бизнесът на Пламен Легкоступ

След проверка в публичните регистри ранобудните студенти от ВТУ установяват, че
ректорът проф. Пламен Легкоступ до 2011 г. е бил „Неограничено отговорен
съдружник“ и „Лице, на което е възложено управлението“ във фирма „Спектър – Пенев,
Димитрова и Сие“ СД. „Като прочетем с какво се занимава това дружество, оставаме с
впечатлението, че то се занимава с всичко”, пишат студентите.

Ето какво е краткото описание на дейността: „Външнотърговска дейност – внос, износ,
бартер, реекспорт, обменни и компенсационни сделки и други специфични търговски
операции, посредническа дейност, организиране на търгове за продажба на
произведения на изкуството и антиквариат, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм
и транспортна дейност, строителство и експлоатация на спортно-развлекателни
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комплекси, електронни и механични игри, билярд, моникс, тихи и други игри, рекламна
дейност, издателска дейност, производство и търговия с мебели, облекла, керамична,
стъкло, дърво, метал и кожа и стоки със сувенирен характер.“

„Изключително се гордеем, че ректорът на университета, в който учим, е компетентен в
толкова много области и е бил част от успешно развиващ се бизнес. Ще имаме предвид
да не играем с него билярд, докато не усвоим достатъчно добре занаята”, коментират
студентите.

Съдружие на агент с агент

Дотук те откриваме нещо нередно. Те се заинтересоват от хора, с които проф.
Легкоступ е бил съдружник във фирмата, занимаваща се с всичко. Това са Пеньо Семов
Пенев и Яна Михайлова Димитрова. В решение №2-16/14.06.2012 г. на комисията по
досиетата (това е проверката на ръководните кадри във ВТУ за принадлежност към
комунистическите тайни служби, б. а.) се съдържа следната информация:

Пламен Анатолиев Легкоступ – от 1984 г. официално е част от структурата на бившата
Държавна Сигурност във Велико Търново като съдържател на явочна квартира.
Посоченият в документа псевдоним е „ОАЗИС“.

Пеньо Семов Пенев – от 1983 г. агент „СИБИН” на Окръжно управление на МВР-ДС във
Велико Търново по линия печално известната структура на Шесто управление на ДС
отговарящо за борбата с „идеологическата диверсия“.

„Странно съвпадение – Пламен Легкоступ и Пеньо Пенев по едно и също време са били
в структурата на ДС, и двамата във Велико Търново. И ако кажем, че са се познавали
от студенти, няма да излъжем. Според справката в Търговския регистър се оказва, че
бившите колеги-доносници са били колеги отново, но вече като бизнес партньори.
Всъщност не само”, пишат възмутените студенти
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Те посочват, че когато през месец май 2007 г. проф. Легкоступ става ректор на
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пеньо Пенев е обикновен
ръководител-катедра в същото учебно заведение. Не минава и месец от встъпването в
длъжност на новия ректор и Пенев моментално се издига в кариерата – става
заместник декан. Освен това в момента е и член на Академичния съвет на ВТУ.

„Явно старото приятелство не е забравено, както и общата служба към партията-майка.
Пък и бизнесът върви. Но ние вярваме, че Пенев върви нагоре в кариерата си не
заради връзки, а заради лични качества, които дълго време е доказвал пред Легкоступ
– сигурно е полагал изпит след изпит, за да спечели доверието на новия ректор”,
посочват студентите в писмото си.

Третият съдружник

Те обръщат внимание и на третия съдружник в „Спектър – Пенев, Димитрова и Сие“ СД
– Яна Михайлова Димитрова. За нея няма данни да е свързана с ДС, но студентите
отбелязват, че въпреки младостта си, тя вече от доста време е преподавател в катедра
„Педагогика“ във Великотърновския университет.
„Разбира се, ние и тук сме убедени, че от всички кандидати за длъжността, Димитрова
е показала най-добри знания и способности и това е причината бързо-бързо след
завършването си тя вече да обучава студенти. Сигурни сме, че бизнес отношенията и
съдружничеството с Пенев и Легкоступ нямат никакво отношение по повод
назначаването й в университета”, коментират студентите.

С нотка на сарказъм те се надявам, че всички тези съвпадения между
бизнеспартньорите и учени от ВТУ са случайни. „Надяваме се също и че Пенев и
Легкоступ са се разкаяли за сътрудничеството си към политическата полиция на един
тоталитарен режим. Надяваме се, че всички тези постове са постигнати не на базата „те
са наши хора“, а на основата на компетенции и качества. Но откъдето и да го погледнем,
изглежда подозрително. Да, това не е престъпление. Не и според юридическите
закони. Но според моралните е най-малкото възмутително. Смятаме, че е крайно време
този вид назначения да спрат”, убудуне ся ранобудните студенти във ВТУ.

И не е само във ВТУ, а в цялата страна. В заключение те завяват:
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„Искаме да се обърнем и към ректора проф. Пламен Легкоступ – въпреки лъжите,
които изказахте по наш адрес, въпреки заплахите които получихме, въпреки натискът,
който оказват определени хора и среди над нас, ние няма да се откажем. Ние ще
търсим справедливост докрай и по всякакви начини. Защото Вие излязохте срещу нас,
студентите окупатори, а ние очаквахме подкрепа от Вас и ръководството на
университета. Не я получихме, вече не я и чакаме. Това, което отсега нататък ще
правим, е да изваждаме истината на бял свят. Защото само истински свободният човек
не се страхува да каже това, което мисли.”
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