Извършени са проверки за агенти на ДС в общинските дружества в областите Кюстендил, Добрич,
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Комисията по досиетата извърши проверки за принадлежност към тоталитарните
комунистически служби на лицата, заемали ръководни постове в общинските дружества
на Кюстендил, Добрич, Габрово и Враца.

В област Кюстендил са проверени 138 лица, като от тях с досиета са трима души ( реш
ение №1655 от 25 юни 2019 г.
) и тримата участвали в общински дружества в община Кюстендил:
- Георги Златанов Велинов, член на управителен орган (член на Съвет на
директорите) на НАРМАГ АД, гр. Кюстендил от 26.03.1997 г. до 14.07.1999 г.;
- Надежда Боянова Цветкова, член на Управителен съвет на НАРМАГ АД, гр.
Кюстендил от 18.07.1990 г. до 28.04.1993 г.;
- Никола Борисов Китанов, управител на БКС ЕООД, гр. Кюстендил от 02.12.1992 г.
до 09.07.2003 г.

В област Добрич са проверени 115 лица ( решение №1595 от 9 април 2019 г. ). От тях 4
са с принадлежност към тоталитарните служби.

Комисията е обявила данните за 3-ма от тях, тъй като едни е починал и данните по
закона на досиета не са публични. Всичките са от община Добрич. Разкритите
сътрудници са:
- Валентин Нейчев Василев, член на управителен орган (Съвет на директорите) на
ПФК "Добруджа" ЕАД от 18.05.2009 г. до 29.06.2010 г.;
- Евгений Йорданов Георгиев, управител на Областен диспансер за психични
заболявания със стационар "Д-р Петър Станчев" – Добрич, ЕООД гр. Добрич от
24.01.2001 г. до 04.04.2006 г.;
- Светлозар Тодоров Славов, управител на "Чистота" ЕООД, гр. Добрич от
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17.11.1998 г. до 02.03.2004 г., управител на "Комуналефект" ЕООД, гр. Добрич от
02.03.2004 г. до 2016 г.

В община Тервел е установен и обявен един сътрудник:
- Иван Георгиев Желев, управител на "Общински дейности" ЕООД, гр. Тервел от
15.03.2006 г. до 23.07.2007 г.

Проверката в област Габрово е засегнала общо 140 лица на ръководни постове в
общинските фирми в региона (
решение №1580 от 6 март
2019 г.
). Разкритите
сътрудници са следните лица:
- Иван Георгиев Георгиев, управител на "Боби Денчев" ЕООД, гр. Дряново от
04.03.2004 г. до 28.12.2004 г.;
- Илиян Райков Райков, управител на "Боби Денчев" ЕООД, гр. Дряново от
14.06.2000 г. до 04.02.2004 г.;
- Елена Пенкова Юнгалова, член на управителен орган (Съвет на директорите) на
"Севлиевогаз 2000" АД, гр. Севлиево от 01.07.2008 г. до 09.05.2016 г.

В област Враца са проверени по линията на общинските дружества 171 души на
ръководни постове в тях (
решение №1565 от 19 февруари 2019 г. ).

Разкрити са 10 сътрудници на тоталитарните служби от общински дружества в
общините Враца, Козлодуй, Оряхово, Мездра и Роман:
- Ангел Цветков Престойски, управител на "Враца-хлебопроизводство" ЕООД, гр.
Враца от м. юли 2000 г. до м. декември 2003 г.;
- Борислав Кирилов Тошев, член на Съвета на директорите на "Информационен
център Враца" ЕАД, гр. Враца от 05.08.2005 г. до 30.07.2008 г.;
- Иван Василев Иванов, управител на "Спортни имоти-Враца" ЕООД, гр. Враца от
18.06.1998 г. до 01.10.2004 г.;
- Иван Владимиров Иванов, член на Съвета на директорите на "Информационен
център Враца" ЕАД, гр. Враца от 31.03.2003 г. до 08.06.2004 г.;
- Начко Кръстев Найденов, управител на "ЕКОПРОЕКТ" ЕООД, гр. Враца от
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15.08.2012 г.;
- Константин Серафимов Тодоров, управител на МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД, гр.
Козлодуй от 19.09.2000 г. до 21.01.2005 г.;
- Антина Петкова Нинова, управител на "Хотелски комплекс "Родина"" ЕООД, гр.
Мездра от 28.09.1993 г. до 14.10.1997 г., член на Съвета на директорите на "Хотелски
комплекс "Родина"" ЕАД, гр. Мездра от 14.10.1997 г. до 27.05.2003 г., управител на
"Хотелски комплекс "Родина"" ЕООД, гр. Мездра от 27.05.2003 г. до 04.09.2007 г.;
- Божидар Цолов Червеняшки, управител на "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД,
гр. Мездра от 26.02.2013 г. до 25.05.2017 г.;
- Пламен Петков Герговски, управител на "Оряхово-транспорт" ЕООД, гр. Оряхово
от 24.10.1997 г. до 2000 г., управител на "Прожектор 2000" ЕООД, гр. Оряхово от
05.08.1998 г. до 14.03.2000 г.;
- Сотир Атанасов Сотиров, управител на "Роман автотранспорт" ЕООД, гр. Роман от
30.07.1998 г. до 31.07.2001 г.
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