Синдикатът на Държавна сигурност в КНСБ набъбна с 12 души
Написано от Христо Христов
Сряда, 25 Юли 2012 11:46

Нови 12 имена на ръководни синдикалисти в Конфедерацията на независимите
синдикати в България (КНСБ), свързани с бившата Държавна сигурност, обяви
комисията по досиетата ( решение №2-41 от 25 юли 2012 г. ).

В началото на юли тази година беше огласена първата партида от агенти в
ръководството на КНСБ, наброяващи 8 души. Както в първия списък, така и във втория
прави впечатление, че почти всички обявени синдикалисти с агентурно минало са на
действащи постове в синдикалната организация.

Подобно активно присъствие от проверените до момента институции се наблюдава
единствено в БАН.

Така по двете проверки в КНСБ от общо 20 обявени сътрудници 16 заемат ключови
ръководни постове в момента.

Във втория списък са обявени следните ръководни синдикалисти:

.

- Велина Иванова – член на Управителния съвет на Федерацията на независимите
строителни синдикати;
- Димитър Диков – член на Изпълнителния съвет на Синдикалната федерация
"Металици";
- Димитър Томов – член на Изпълнителния комитет на Федерацията на
независимите синдикати от отбраната "Българска армия";
- Емил Захариев – член на Управителния съвет на Независимата синдикална
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федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване
до март 2007 г.;
- Иван Ерменков – председател на Централната контролна комисия на
Независимата синдикална федерация на енергетиците в България до април 2007 г.;
- Илия Илиев – член на Синдикалния съвет на Съюза на транспортните синдикати в
България;
- Кирил Кирилов – член на Федералния съвет на Федерацията на синдикатите в
здравеопазването;
- Красимир Георгиев – член на Изпълнителното бюро на Синдиката на
автотранспортните работници в България;
- Милен Караиванов – член на Федералния съвет на Федерацията на синдикатите
в здравеопазването до октомври 2011 г.
- Росица Величкова – зам.-председател на Независимата синдикална федерация
на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване до март
2007 г.;
- Румен Сираков – председател на Ревизионната комисия на Синдикалната
федерация на организации от електрониката, машиностроенето и информатиката;
- Теодора Павлович – зам.-председател на Съюза на българските музикални и
танцови дейци.

Това е част от глобалната проверка на председателите, заместник-председателите,
членовете на ръководни и контролни органи на синдикални организации в страната.
При втория списък в КНСБ са проверени общо 651 лица, а при първия те бяха 419 души.
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