Осветени са поредните агенти на ДС на ръководни постове в държавни фирми към Министерствот
Написано от Христо Христов
Сряда, 29 Септември 2021 08:10

Комисията по досиетата разкри поредна група сътрудници на тоталитарните
комунистически служби, заемали ръководни длъжности във фирми с преобладаващо
държавно участие с принципал Министерството на икономиката.

Проверката е обхванала общо 216 души, от които с установена принадлежност към
Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са 20 души ( решение
№2-1990 от 28 септември 2021 г.
).

Комисията е огласила данните за 8 от тях. Останалите 12 лица са починали и по закона
за досиетата в тези случаи информацията не е публична.

Разкритите сътрудници са:
- Йордан Георгиев Йорданов, управител на “Център за мода” ЕООД, гр. София от
18.10.1991 г. до 14.03.1995 г., управител на „Център за нови стоки и мода /ЦНСМ/“ ООД,
гр. София от 31.03.1995 г. до 12.11.1997 г.;
- Калин Василев Андреев, член на Съвета на директорите на „Фабрика за
бутилиране на пиво“ ЕАД, гр. Кърджали от 10.02.1997 г. до 02.04.1998 г.;
- Кирил Георгиев Починков, управител на „Меком-К“ ЕООД, гр. Кюстендил от
26.07.1994 г. до 04.09.1996 г., изпълнителен директор на „Меком-К“ ЕАД, гр. Кюстендил
от 04.09.1996 г. до 1997 г.;
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- Кирил Ненков Ненов, член на Съвета на директорите на „Сердика – 90“ АД, гр.
Добрич от 09.05.1996 г. до 10.04.1997 г.;
- Красимир Стаменов Цолов, управител на „Вторични суровини – Кюстендил“ ЕООД,
гр. Кюстендил от 17.02.1993 г. до 18.11.1998 г.;
- Куман Георгиев Кузманов, временно управляващ Държавна фирма „КК – Ягода“,
гр. Ямбол от 26.12.1990 г. до 12.12.1991 г., управител на „КК – Ягода“ ЕООД, гр. Ямбол
от 12.12.1991 г. до 11.08.1992 г.;
- Лалю Атанасов Радулов, член на Съвета на директорите на „Аидатур“ ЕАД, гр.
Хасково от 23.09.1994 г. до 31.03.1997 г.;
- Лиляна Петрова Слабакова, председател на Съвета на директорите на „Феникс
елит“ ЕАД, гр. София от 10.12.1997 г. до 04.01.2000 г.
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