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До броени дни ще стане известно кои сред кредитните милионери от края на 90-те
година на миналия век са били свързани с бившите комунистически тайни служби. Това
стана ясно от изявление на председателя на комисията по досиетата Евтим
Костадинов
по
TВ7 в събота.

Той обясни, че в началото на февруари комисията ще обяви първата партида от
проверката на кредитните милионери. Комисията, чийто мандат изтича през април тази
година, няма да може да огласи всички агенти сред кредитните милионери наведнъж,
тъй като става въпрос за проверката на над 3000 физически лица и собственици на
различни търговски дружества.

Кредитните милионери бяха вписани в закона за досиетата при приемането му през
2006 г., като лица, които следва да бъдат проверени за принадлежност към бившата
Държавна сигурност или към Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА
(военното разузнаване).

През 1997 г. в 38-то Народно събрание по време на правителството на ОДС с премиер
Иван Костов, по предложение на депутата Александър Каракачанов (Обединение за
национално спасение), беше приет Закона за отмяна на банковата тайна за лица с
несъбираеми кредити, известен като закона за кредитните милионери. Той документира
имената и данните на над 3000 хиляди физически и юридически лица, длъжници на
банковата система, фалирана при управлението на правителството на БСП с премиер
Жан Виденов. . Законът за кредитните милионери задължи БНБ да изготви списък
на нередовните длъжници. През юли 1999 г. беше извършена деноминация на лева и
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1000 лв. преди тази година след това се равняват на 1 лв. Общата сума на лошите
кредити, която до 1999 г. е над два трилиона и седемстотин милиарда лв., сега отговаря
на над 2,7 млрд. лв.

В резултат от приемането на закона част от кредитните длъжни са върнали 547
милиарда недоминирани лв. или 547 млн. днешни лв.

Евтим Костадинов посочи още, че комисията вече е получила от министъра на
образованието данните на членовете на ръководните органи на висшите учебни
заведения. В близко време обществеността предстои да научи и кои са агентите сред
ръководители на ВУЗ. Една част излязоха още през миналата година при обявяването
на агентите във Висшата атестационна комисия.

Както сайтът Държавна сигурност.com прогнозира в началото на година агентите
сред кредитните милиони и във ВУЗ са двете направления в дейността на комисията,
които след вероизповеданията ще предизвикат силен обществен интерес.
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