Комисията по досиетата продължава да открива кредитни милионери с агентурно минало
Написано от Христо Христов
Събота, 09 Април 2016 12:15

Въпреки че основната проверка за сътрудници на комунистическите тоталитарни
служби сред кредитните милионери беше извършена през 2013-2014 г. Комисията по
досиета продължава да издирва информация сред непълните информационни
фондове за юридическите лица – длъжници по списъка на БНБ от 1997 г. и
съответните физически лица зад тях с най-малко 1 млн. неденоминирани лева дългове.

Във втора проверка на длъжниците към ДСК Комисията по досиетата (решение
№2-633 от 5 април 2016 г.
) е установила още 11 сътрудници на Държавна сигурност от общо проверени 161 лица.
От установените 11 души тя е обявила данните за 5-ма, тъй като останалите 6-ма са
починали и по закон информацията за тях не е публична.

През 2014 г. Комисията разкри общо 27 сътрудници на комунистическите служби –
кредитни милионери към ДСК. При повторната проверка тази година осветени са
следните лица:
- Борис Йорданов Рашев – лице, посочено като едноличен търговец с фирма
длъжник – ЕТ "КОМЕРС БОРИС РАШЕВ", гр. София;
- Георги Върбанов Георгиев – управител на фирма – длъжник – "ОЗОНТ ЛАЗЕР"
ЕООД, гр. София ("ОЗОНТ ЛАЗЕР" ООД – по бюлетина);
- Николай Костов Муладжиков – лице, посочено като длъжник – съдружник във
фирма – длъжник ДФГ (СД) "ЕКО ЕЛ 1", гр. Бургас (КФ „ЕКО ЕЛ 1 – по бюлетина); член
на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник
„ЕНЕРГОТЕХНИКА” ООД, гр. Бургас (с предишно наименование СД „ЕКО ЕЛ 1” – по
бюлетина КФ „ЕКО ЕЛ 1”);
- Огнян Кръстев Иванов – лице, посочено като длъжник – съдружник във фирма –
длъжник – СД "СТОВЦИ РАЙКО ПЕТРОВ И СИЕ" (Ф „СТОВЦИ РАЙКО ПЕТРОВ” – по
бюлетина);
- Тодор Колев Тодоров – лице, посочено като едноличен търговец с фирма длъжник
– ЕТ "Т.К.Т –РИНКО – ТОДОР КОЛЕВ, гр. Русе (ЕТ ТКТ РИНКО Т.КОЛЕВ – по
бюлетина);
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- Чавдар Радев Славов – управител на фирма – длъжник – "АЛФА СИБ" ЕООД, гр.
София.

Комисията по досиета обяви и втора проверка на кредитните милионери с досиета –
длъжници към Добруджанска банка ( решение №2-630 от 29 март 2016 г. ).
Проверката е обхванала общо 20 лица. От тях с досиета са 4-ма кредитни длъжници.
Комисията е обявила имената на двама от тях, тъй като другите 2-ма са починали.
Разкритите кредитни милионери с досиета са:
- Марин Радославов Тодоров – член на управителен орган /Съвет на директорите/на
фирма-длъжник – "МЕХАНИЗИРАНИ ИГРАЧКИ" ЕАД, гр. Силистра /”МЕХАНИЗИРАНИ
ИГРАЧКИ” ЕООД – по бюлетина/;
- Стилиян Скулиев Баласопулов – член на управителен орган /Съвет на
директорите/на фирма-длъжник – "МЕХАНИЗИРАНИ ИГРАЧКИ" АД, гр. Силистра
/”МЕХАНИЗИРАНИ ИГРАЧКИ” ЕООД – по бюлетина/.

При първата проверка на длъжниците към Добруджанска банка през 2013 г. Комисията
обяви само 1 сътрудник.

Предишните решения за длъжниците с досиета може да проследите в секцията WHO IS
WHO, рубрика „Кредитни милионери” на сайта.
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