Изскочиха агенти на ДС на ръководни постове в още четири партии
Написано от Христо Христов
Понеделник, 07 Октомври 2019 09:23

Комисията по досиетата освети сътрудниците на тоталитарните комунистически служби
в още четири политически партии.

Решенията на Комисията са част от глобалната проверка на действащите партийни
формации в страната, които тя извършва по закона за досиетата, проверявайки всички
лица, заемали или заемащи следните ръководни длъжности: председателите,
заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически
партии или коалиции.

Проверката в партия „Национално движение за спасение на Отечеството” е
обхванала общо 40 души на ръководни позиции (
решение №2-1701 от 1 октомври 2019 г.
). От тях с принаделжност са следните четирима души:

- Иван Стоилов Цицелков, член на Изпълнителния комитет от 18.06.2003 г. и от
23.09.2008 г., заместник-председател от 23.03.2009 г., член на Централния съвет от
06.07.2012 г.;
- Илия Йорданов Илиев, член на Централната контролно-ревизионна комисия от
06.07.2012 г.;
- Нелко Георгиев Газибаров, заместник-председател на партията от 23.09.2008 г. и
от 19.03.2013 г., член на Централния съвет от 06.07.2012 г.;
- Петър Иванов Петров, член на Централния съвет от 10.08.2016 г.
В партия „Български социалдемократи” са проверени 41 лица на ръководни постове (
решение №2-1702 от 1 октомври 2019 г.
). От тях с досиета са трима души:
- Ангелина Николова Димова, член на Изпълнителното бюро от 12.12.2002 г.;
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- Румен Иванов Мандов, член на Секретариата от 09.11.2004 г.;
- Ценко Петров Янакиев, член на Изпълнителното бюро от 12.12.2002 г.

Проверката в партия „Европейска сигурност и интеграция” е обхванала 19 лица ( ре
шение №2-1703 от 1 октомври 2019 г.
). От тях с принадлежност е едно лице, но то е починало и по закон в тези случаи по
информацията не е публична.

В партия „Евророма” Комисията е проверила общо 49 лица на ръководни постове ( ре
шение №2-1704 от 1 октомври 2019 г.
). От тях с принадлежност към тоталитарните служби са:

г.;

- Данаил Руменов Янков, член на Политическия съвет от 02.02.2001 г. до 29.04.2005
- Найден Николаев Манов, член на Политическия съвет от 02.02.2001 г.

Предходните проверки, започнали с парламентарно представените партии, може да
намерите в секцията COMDOS, рубрика „Решения” в сайта.

Очаква се до две седмици Комисията по досиетата да излезе с последна серия от
решения, в които глобалната проверка на регистрираните и действащи партии да
приключи.
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