Огласени са агенти на ДС в общински фирми в две области
Написано от Христо Христов
Вторник, 16 Ноември 2021 21:30

Комисията по досиетата огласи днес проверките на две области в страната, в които
са проверени лицата, заемащи ръководни длъжности в общинските дружества.

Проверката на общинските фирми в област Шумен е засегнала общо 122 души, които са
били членове на управителни и надзорни органи на общински дружества, на дружества
с 50 и повече на сто общинско участие или на техни дъщерни дружества.

Комисията е установила принадлежност към тоталитарните комунистически служби на
9 лица.

Обявени са данните за 4 от тях, а останалите 5 са починали и в тези случаи
информацията за тях не е публична ( решение №2-2000 от 16 ноември 2021 г. ).
Разкритите сътрудници са:

община Върбица
Музафер Еминов Ехлиманов, член на Съвета на директорите на „Урбисион“ ЕАД, гр.
Върбица от 03.02.1993 г. до 03.01.1996 г.
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община Шумен
Гичо Христов Тодоров, член на Съвета на директорите на „Шумен“ ЕАД, гр. Шумен от
03.07.1996 до 09.05.2000 г.;
Любомир Илиев Тодоров, изпълнителен директор на „Нармаг-Шумен“ ЕАД, гр. Шумен от
10.08.1998 г. до 19.04.2000 г.;
Рахим Хасан Рахим, член на Съвета на директорите на „Балкан“ ЕАД, гр. Шумен от
09.09.1998 г. до 08.05.2000 г.

Проверката в област Ямбол

Проверката на лица на ръководни постове в общинските дружества в област Ямбол е
обхванала 53 лица ( решение №2-2001 от 16 ноември 2021 г. ).

От тях трима са с досиета. Комисията е огласила данните за двама от тях, а един е
починал. Разкритите сътрудници са:

община Елхово
Христо Атанасов Бараков, управител на „Зенит строй“ ЕООД, гр. Елхово от 24.08.1993 г.
до 19.06.2003 г.;

община Ямбол
Тодор Атанасов Михайлов, председател на Надзорния съвет на „Диана бус“ ЕАД, гр.
Ямбол от 28.07.2003 г.

Комисията по досиетата обяви и допълнително решение за сътрудници в общински
фирми в област Търговище ( решение №1970-А от 16 ноември 2021 г. ).

С него е обявена принадлежността към ДС на бившия ѝ щатен служител Иван Николов
Станчев, управител на „Охрана паркинги и терени-Търговище“ ЕООД, гр. Търговище от
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10.01.2001 г. до 04.02.2004 г.

През месец юни тази година Комисията обяви основната проверка в общинските
дружества в област Търговище, при която бяха установени 8 сътрудници от 97
проверени лица.
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