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Комисията по досиетата обяви сътрудниците на тоталитарните комунистически служби
в още три приватизационни фонда, като част от глобалната им проверка, която започна
преди няколко месеца.

В приватизационен фонд „Нов век” АД са проверени 17 лица на ръководни постове (
решение №2-1592 от 9 април 2019 г.
).

От тях с досиета са следните трима души:
- Лъчезар Костов Лачев, член на контролен орган /Надзорен съвет/ от 08.11.1996 г.
до 09.03.1998 г.;
- Любомир Владимиров Димитров, член на Управителния съвет от 08.11.1996 г. до
09.04.1997 г.;
- Миладин Михайлов Минчев, член на Управителния съвет от 08.11.1996 г. до
09.03.1998 г.

Проверката в приватизационен фонд „Орел – Инвест” АД е засегнала общо 8 души на
ръководни постове (
реше
ние №2-1593 от 9 април 2019 г.
).

От тях двама са с принадлежност към ДС:
- Иван Спасов Дичевски, член на контролен орган /Надзорен съвет/ от 06.11.1996 г.
до 27.03.1998 г.;
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- Илия Нешов Калканов, член на управителен орган /Управителен съвет/ от
06.11.1996 г. до 09.06.1997 г.

Проверката в приватизационен фонд „Пътища” АД е обхванала 10 ръководни лица.
От тях петима са с установена принадлежност към тоталитарните служби (
решение №2-1594 от 9 април 2019 г.
).

Комисията обаче е огласила данните за трима от тях ,тъй като другите двама са
починали и по закона за досиета информацията за тях не е публична. Разкритите
сътрудници са:
- Асен Манов Друмев, член на контролен орган /Надзорен съвет/ от 25.11.1996 г. до
09.04.1998 г.;
- Васил Стоев Цанов, член на Надзорния съвет от 25.11.1996 г. - до 09.04.1998 г.;
- Марин Господинов Иванов, член на Надзорния съвет от 25.11.1996 г. до 09.04.1998
г.
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