
Декларация 
от 

Радомир Георгиев Радомиров 

 
С Решение № 110 / 09.02.2010 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на 

българската народна армия обяви имена на служители на Българската Академия на Науките. 

Визирано е и моето име. Считам за необходимо да изразя следното.  

С Заповед № ІІ 2213 / 18.06.1973г. (Приложение 1) на Председателя на БАН съм 

командирован в Институт по фармакология на Чехословашката Академия на Науките, гр. Прага, за 

срок от пет месеца, считано от 03.12.1973 г. В последствие командировката ми е удължена с още 2 

месеца (Заповед № ІІ 438 / 22.03.1974г.) (Приложения 2 и 3). Не бих могъл да бъда на 12.04.1974г.  

в България. Тази дата е посочена като дата на вербуване. Член на семейството ми не би могъл да 

участва в това  деяние. По същото време съпругата ми и синът ми (на 5 години) са в гр.Железнице, 

Чехословакия, в специализирано здравно заведение за лечение на церебрална парализа. Там се 

лекува синът ми след операция направена в гр. Прага (Приложения 4 и 5).  

Към отдел “Задгранични паспорти” съм се обърнал въз основа на Писмо на БАН № 151-544/ 

21.11.1973г. (Приложение 6).  Познавам г-н Йордан Колев от отдел „Задгранични паспорти”. 

Семействата ни са имали приятелски отношения. Г-н Йордан Колев оказваше съдействие при 

преодоляване на затруднения свързани с осъществяване на пътуванията на съпругата и сина ми в 

Чехословакия, където продължаваше неговото лечение. Не съм запознат и нямам отношение към 

описаните възстановяване (Приложение 7),  регистриране, лично и работно дело.  

Постъпил съм в Институт по Физиология (понастощем Институт по Невробиология) през 

1968г. В изминалите почти 42 години съм работил последователно като специалист, научен 

сътрудник, хабилитирано лице, научен секретар и понастоящем съм директор на Института. 

Оценката за служебните и личните ми отношения с хората около мен не би могла да бъде моя. Аз 

мога само да преценя, че нямам основание да изпитвам неудобство от поведението и постъпките 

ми в годините на моя живот. 
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