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160млн.евроетрябвалодабъдатналетивлуксозниякомплекс“МелияБейкървил”в
местността Цигов чарк до язовир “Батак”. СНИМКИ: СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ

Фирма“Бейкър-Р”,коятоесобственикнаобектаспоредтабелата,дължи387117лева
на НАП според списъка на длъжниците по член 182 за 2019 г.

160 млн. евро на язовир
“Батак” - най-голямата

инвестиция на Ндрангетата
Топфинансистът на клана Гранде Аракри е
регистрирал фирмата “Тръсти бизнес екуити”
в Пловдив, на 12 юли го осъдиха в Италия

наЦигов чарк показа, че
недостроеният ком-
плекс е в окаяно състоя-
ние - в подножието му се
е оформило блато с гла-
совит жабешки хор.
Още през март 2014-а

състоянието на бизнеса
на един от най-богатите
пловдивчани дотогава, е
незавидно.Съпругатаму
- бизнес дамата Елена
Бекриева,епринуденада
продава мартеници в
центъра на Пловдив, за
да събере пари, съобща-
ва сайтът podtepeto.com
ипубликувакрасноречи-
ви снимки.
Кланът Гранде Ара-

кри очевидно е гледал
много сериозно както на
сделката на Цигов чарк,
така и на останалите си
инвестиции в България.
През 2013 г. един от най-
добрите финансисти на
мафиотския клан създа-
вафирма у нас, за да кон-
тролира разрастващия
се местен бизнес. Лео-
нардо Вилирило
регистрира
“Тръсти бизнес
екуити” в
Пловдив

заедно с още двама ита-
лианци, показва провер-
ка на “24 часа” в Търгов-
ският регистър. Бизнес-
менитенеуспяват дараз-
гърнат дейността си - в
Италия започват масови
арести на хора от Гранде
Аракри. След години на
следствени действия и
съдебни дела Леонардо
Вилирило и още 75 ма-
фиотиотНдрангетата са
осъдени в Болоня на 12
юли 2019 г.

Разследванетоеподго-
твено с помощта на
Journalismfund.eu.

СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ

Кланът Сарконе от
Милано не е единствени-
ят в България, свързан с
мощната калабрийска
фамилия от ндрангета
Гранде Аракри.

“Правим бизнес
в Гана, Кот
д'Ивоар и
България”,

хвали се Алфонсо Диле-
товтелефоненразговор,
подслушан от италиан-
ските власти, които раз-
следват пране на пари от
Ндрангетата през 2013 г.
Споредиталианскатади-
рекция “Антимафия” от
Болоня Дилето е част от
клана ГрандеАракри и е
една от водещите фигу-
ри в интернационалната
дейност на калабрийска-
та мафия в страни като
България. Международ-
ният бизнес на един от
най-мощните кланове е
ударен тежко по време
на втората част от раз-
следването с кодовото
име “Емилия”. То води
до

9 ареста и
запорирането
на имущество
за 330 млн.евро
Дилето, известен с

прозвището Маймуната,
движи международни
инвестиции за милиони
на клана ГрандеАракри.
Изглеждащият като
опитен мениджър Диле-
то дори не е висшист, но
въпреки това плува във

ЛеонардоВилирилоеподномер72вприсъдатанасъда
в Болоня от 12 юли 2019 г.

Ндрангетата. Въпреки
чепрез 2013 г. съдътобя-
вява във фалит “Сейв
груп” и работниците є
остават на улицата, хора
от престъпния клан и ак-
ционерите на групиров-
катаДжованиВекииПа-
триция Петричели под-
писват сделки в Бълга-
рия за 160 млн. и в Кот
д'Ивоарза190млн. евро.
Вмоментакактобосът

на клана Николино
Гранде Аракри, така и

смятаният за негова дяс-
на ръка Алфонсо Диле-
то са в затвора. Арестът
им проваля най-голяма-
та подготвяна инвести-
ция на Ндрангетата в
България. Техен парт-
ньор тук е пловдивският
бизнесмен Димитър Бе-
криев, който има над 10
фирми и множество не-
движими собствености,
включително луксозни
сгради в центъра на
Пловдив и др.
Сделкатанаживотаму

обаче на язовир “Батак”
се проваля, заедно с це-
лия му бизнес - повечето
негови фирми и собстве-
ностите, които контро-
лират, към момента са
под запор - от банки,
частни фирми и лица,
както и от бюджета. Са-
мата фирма

“Бейкър-Р”
дължи
387 117 лв.
на данъчните

според списъка на длъж-
ниците по член 182 за
2019 г. Телефонът, посо-
чен в регистрацията на
фирмата, е изключен.
“24 часа” е готов да пу-
бликува мнението на г-н
Бекриев по темата вед-
нага, щом се свърже с
нас.
Проверка на “24 часа”

Фирмата, която Леонардо Вилирило регистрира в
Пловдив. ИЗТОЧНИК: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

водите на големите фи-
нанси със самочувствие-
то на акула - благодаре-
ние на факта, че има зад
гърба си Ндрангета.
“Антимафия” устано-

вява, че кланът е подпи-
сал сделка за 160 млн.
евро за изграждането на
гигантски хотелски ком-
плекс с името
Melia-Bakerville (Мелия
Бейкървил)

в местността
Цигов чарк до
язовир “Батак”
Работата по комплек-

са трябвало да започне в
края на 2013 г. Догово-
рът бил сключен с “Бей-
кър-Р” ЕООД със седа-
лище в Пловдив.
От италианска страна

договорът бил подписан
от групировката Save
Group S.r.l. (“Сейв груп”
ООД). В миналото исто-
рическата италианска
групировка “Сейв”, обя-
вена по-късно във фа-
лит, е осъществявала
най-различни крупни
строителни проекти на
национално ниво. Ней-
ните мениджъри обаче
сядат на масата за прего-
вори с босове на кала-

брийския клан, защото

от години
финансите им
са на червено
Така кланът пуска пи-

палата си и започва да си
служи с почтената в ми-
налото фирма за между-
народни инвестиции на

Март 2014 г: ЕленаБекриевапродавамартеницивцен-
търа на града. СНИМКА: podtepeto.bg

ПОРЕДИЦА
Разследване на “24

часа” и румънската
Asociatia LINX a
Jurnalistilor de
Investigatie разкри в
предишни броеве как
хора и инвестиции на
италианската мафия
Ндрангета се оказват
свързани с разбитите
фабрики за нелегални
цигари в пловдивските
села Труд и Ръжево Ко-
наре. Разказахме и за
Виктория Г., българката
до боса на клана Сарко-
не. Днес четете послед-
ната част на разследва-
нето - за най-голямата
неосъществена инвести-
ция на Ндрангетата в
България - луксозен
комплекс за 160 млн.
евро на язовир “Батак”.


