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МУТРИ,  МУТРЕСИ И ОТКАЧЕНИ 

 

“Ония, откачените, писателите идат”,  процежда  мускулест младеж 

към гаджето си – гъвкава блондинка с опъната назад коса.  

Двамата са вдигнали за миг глави към странния шум откъм високия 

склон над плажа.  Интересът в очите им преминава в досада. 

Отгоре слиза Антоан с група  “писатели” – облечени в дрипи, окичени 

с пера и пеещи на руски песента за двете кобилки – с много пръхтене. 

За тях карнавалът е започнал от сутринта – всъщност повечето не са и 

лягали. 

На плажа  ги очакват останалалите “творци”, проснати по групи или 

единично. До тях , в почти войнишки ред, са налягали други, сякаш 

правени по калъп с двойката, презряла пръхтящата група. Изваяни 

мускули, грижливо оформени прически, маркови бански, скъпи плажни 

хавлии. 

Хора, които вадят от всеки джоб поне двайсетачка в зелено. Спортисти. 

Олимпийски надежди. 

До тях “писателите” изглеждат като оръфляци  в стил късен хипаризъм. 

Всъщност безнадеждно  закъснял. Главите им са пълни с Ницше, Борис 

Христов  и Борис Виан. Те вярват, че са новата надежда на българската 

литература. Някои наистина са. 

Равда, 1989 г. По-малко от три месеца остават до падането на 

Берлинската стена. Само че никой от лежащите на плажа не знае. А и 

на никого не му  пука. При писателите протестът срещу тоталитарната 

система се изчерпва в денонощни купони, имитиране на Тодор Живков 

и политически вицове.  

Спортистите се “бунтуват” срещу системата с чейндж, търговия с 

дънки и козметика на черно, свалки с чужденки. 

И едните, и другите са надежди на системата – те трябва да й донесат в 

бъдеще спортни успехи и литературна пропаганда,  за да укрепва 

властта си. Системата още не подозира, че песента й е изпята. 

“Писателите”  са студенти от литературните кръжоци на повечето 

вузове. Някои пишат стихове, други проза, трети са дошли само за 

купона. Не им пука, че винаги ги настаняват в най-скапаните бунгала 

на студентските лагери край бургаското  село Равда. За тях е важно да 

са сред готини хора и  алкохолът да се лее като река.  

Всъщност разговорите за литература са табу или се приемат като 

проява на лош вкус. Достатъчно е да си интересен за такъв вид  

компания – това е доказателство, че си интелигентен и начетен. Иначе 

те отхвърлят. 



Спортистите – студенти от ВИФ, са разглезени. Техният “Олимпийски 

надежди” е перлата на студентските лагери. С най-добрата кухня. С 

най-зареденото барче. Дискотеките в Несебър и Слънчев бряг са техни 

– или поне дансингите.  

Спортистите не говорят за спорт. Те обсъждат бизнеса – кой е купил 

изгодно повече валута от чужденците, кой носи най-марковата 

фланелка. 

Писателите и спортистите си приличат по едно – харесват готините 

мацки. И готините пичове.  Критериите им са различни, но това не 

пречи да се разбират. Всъщност те са си забавни едни на други.  

Въпреки че говорят с презрение, спортистите си падат по първичността 

на писателските купони. Тези щури веселби нямат нищо общо с 

нелепите напъни на  диджеите по нощните клубове. 

И писателите  хвърлят по някой завистлив поглед към изпънатите 

спортни гаджета. Въпреки че презират парите, вечната пустота в  

джобовете  омръзва. А някои от  олимпийските надежди са 

пристигнали с лъскавите си коли. 

Десетилетия наред спортисти и творци се търкалят по пясъка на 

равденското крайбрежие. В началото плажовете са просторни и 

разстоянието между двете “надежди”  - големи. 

Година след година морето отхапва от златистия крайбрежен пясък и 

доближава двата различни свята. През 1989 г. всички вече лежахме на 

един плаж – в пълна хармония. Месеци по-късно започна нещото, което 

сложи край на това инсинуирано от природата сближаване. 

Онова, което някои 14-та година наричат “българския преход”, а други 

просто псуват през зъби.  

Част от “писателите” станахме журналисти, издатели или просто 

емигранти. “24 часа”, “Труд”, “Сега”, “Стандарт”, “Монитор”, БНР, 

БНТ,  Нова телевизия...Няма по-голяма българска медия, в която да не 

е представено някое от поколенията, минали, поне за ден-два, през 

“равденското общество”. Един от най-добрите анализатори на 

българския преход – политологът Иван Кръстев, също бе сред тях. 

Студентите спортисти  бяха неизвестните тогава  Красимир Маринов - 

Маргина, Васил Илиев и брат му Георги, Младен Михалев – Маджо, 

Димитър Джамов, Иво Карамански и т.н. 

По-късно те направиха ВИС, СИК, “Корона инс”, “Зора” ит.н. Някои от 

тях сега са милионери в зелено, други паднаха под куршумения дъжд 

на прехода.  



Мнозинството от творците и сега са си прошляци. Някои изключения 

направиха пачки с издателски бизнес, търговия с петрол и даже 

застраховане. Но повечето  останаха  безнадеждни донкихотовци. 

Малцина от спортистите, наречени после мутри,  не натрупаха капитал 

още в първите години след 10 ноември. Повечето скочиха веднага в 

дълбоките води на бизнеса с помощта на услужливо раздадени 

куфарчета. Взеха под аренда същите дискотеки, по дансингите на които 

се кълчеха преди. А година-две по-късно баровете вече бяха техни. 

Те действаха по грижливо подготвена схема, която трябваше да 

задържи потъващата система на повърхността. Толкова дълго, колкото 

й трябва, за да трансформира изгубената идеологическа власт в 

икономическа.  

Спортистите бяха избрани, защото системата разчиташе на тяхната 

лоялност и дисциплина. И най-вече на тяхната страст към зелените 

банкноти и екстрите, осигурявани с тяхна помощ. 

Системата не можеше да разчита на писателите – открай време те бяха 

хлабавото звено на веригата. Как да се довериш на хора, които дивеят 

по купони до зори, вместо да трупат пачки? Тяхното огромно его 

винаги смачква  колективната дисциплина. 

Затова системата взе под крилото си спортните надежди, раздаде им 

куфарчетата с пари и зачака дивидентите си. И верните й синове не 

излъгаха надеждите – нароиха търговски фирми, банки, 

застрахователни дружества. Грабнаха от икономиката всичко, което 

успяха да измъкнат под носа на чуждестранните инвеститори. 

Повечето останаха верни на дисциплината и се отчитаха при всяка  

изборна кампания и при други случаи на необходимост. Някои се 

опитаха да загърбят корените си и скоро падаха покосени от автоматен 

огън или се разлетяваха на парчета от бомба. 

Преходът течеше с пълна сила. 

А “писателите” бяха захвърлени от системата на съдбата им. Там, 

където беше 99% от многострадалния български народ. Глупавият 

български народ, който позволи всичко това да му се случи! 

Но глупав ли е народът ни всъщност? И имаше ли избор? 
 

 

ГРЪМНАХА ДОКТОРА 

 

Бомбата избухва  в мига, в който черният брониран "Мерцедес 

ASBеck" профучава със 120 км/час по "Цариградско шосе" край 

бившия ресторант "Фея". 



Взривът пръсва на хиляди късчета долната част от тялото на белокосия, 

около 60-годишен мъж, който се вози до шофьора. Той изпищява от 

нечовешката болка и изгубва съзнание завинаги. 

От вризвната вълна предното стъкло изхвърча нагоре и се стоварва 

върху пътя, без от него да се отчупи и парченце. Дебелината му е близо 

5 см. 

Луксозната кола свива рязко вдясно - водачът е изгубил контрол. 

Насочва се право към обичайната тълпа хора на спирката пред 

полиграфическия комбина.  Още миг – и ще се вреже в хората,  които 

застиват в ужас. 

В този момент като по чудо мерцедесът е засечен от таксиметров 

автомобил, който убива инерцията му. Черната бронирана кола спира 

на метри от спирката, точно под прозорците на вестник “24 часа”. 

Петък, 18 април 2003 г.: дежурният екип на  вестника се подготвя за 

сутрешна планьорка. “Е, и това доживяхме – статията и снимката  за 

първа страница дойдоха  сами пред редакцията”, не се стърпява един от 

журналистите. 

До мерцедеса спира черен опел. Двама едри мъже изскачат и с усилие 

отварят смачканата шофьорска врата. От колата олюлювайки се излиза 

мъж. “Помощ! Помощ! Болница!”, стене той. 

- Много странна работа, шофьорът беше негър – разказва ми по-

късно Стефан Ташев от криминалния отдел на “24 часа”. Той 

точно идвал на работа и станал пряк свидетел на инцидента. 

- Негър?! Странно – казвам си, докато премятам наум 

чернокожите, свързани с подземния свят. Да не би да е Кингсли, 

негърът на покойния Карамански?  

Двамата от опела извеждат черния,  качват го в колата и поемат 

светкавично към болницата “Пирогов”. Изоставеният мерцедес с номер 

С 8887 МР избухва в пламъци. Една пожарникарска кола се появява 

точно навреме и потушава огъня с пяна. 

От прозорците на “24 часа” се вижда добре вътрешността на 

опустошената кола. Зловещо стърчи почерняла човешка ръка. 

Чакам  пред компютъра си МВР да съобщи името на взривените. Току 

прескачам до отстрещната стая, която е с изглед към “Цариградско 

шосе”. Около мерцедеса са се струпали оперативни работници. 

Започват оглед на местопроизшествието. 

Движението по булеварда е спряно и в двете посоки. Нещо невиждано 

от времето на транспортната стачка срещу правителството на Жан 

Виденов.  



Тогава шестте ленти на “Цариградско шосе” отново бяха опустели 

неестествено, а един чешит си изкара пианото по средата. Свиреше 

“Луннната соната” на Бетовен. 

Имената на взривените изтичат по Българската телеграфна агенция и 

по радиостанциите около час по-късно. Вече съм разбрал, че негърът е 

бил просто “боядисан” от взрива българин. 

Мъртвият е 58-годишният Йордан Спасков. Оказва се служител на 

бившата служба УБО, която охраняваше и се грижеше за първите от 

БКП –елита преди 1989 г. Спасков обаче умира като частен шофьор на 

Иван Тодоров - Доктора – 39-годишен бизнесмен.  

По неясни причини двамата са си разменили местата, което спасява 

единия и обрича на смърт другия. Едва ли смяната е случайна. 

Въпреки медицинския си прякор Тодоров няма никакъв шанс да 

помогне на служителя си. Парчетата от трупа на Спасков са още в 

колата. Оперативните работници събират веществени доказателства 

късче по късче. Примесени с кървава плът. 

Информационната система “Сиела”, която е “качена” на компютъра ми,  

поема името на Доктора. Преравянето на търговските регистри трае по-

малко от минута. Резултатът: Иван Тодоров участва в най-малко 2 

фирми. 

Сравнявам информацията с данните от другите две сходни 

информационни системи, с които разполага редакцията на “24 часа” – 

“Дакси”  и “Апис”. Първата показва само двама от съдружниците във 

фирмата на  Доктора “Източни финанси”. От втората излизат с двама 

по-малко от данните на “Сиела”. А точно те са доста интересни. 

Общо 8 лица имат дял в инвестиционния посредник “Източни 

финанси”, заедно с търговската фирма “Амиго 3”.  

Докато ровя из регистрите изтича нова информация. Оказва се, че 

Тодоров е добре познат както на МВР, така и на спецслужбите. Дори 

бил обект на разработка на Националната служба за сигурност, 

съобщават радиостанциите, позовавайки се на анонимни източници от 

МВР. 

Отивам да хвърля още един поглед към булеварда. Там ченгетата вече 

привършват огледа. До изтърбушения мерцедес приближава на заден 

ход очукана зеленикава газка. Катафалката. 

Яки пожарникари напъват с лостове вратата, зад която са останките на 

Спасков. Първите минути не носят резултат  - ламарините са 

заклещени яко. Постепенно  стоманата поддава. 

Идва ред на патоанатома с бяла престилка, който се мушва там, където 

стърчи ръката. Не се бави дълго – смъртта е повече от очевидна. 



Мястото на лекаря  заема оперативен работник с найлоново пликче. От 

другата страна на колата по същия начин събира останки негов колега. 

От време на време вадят по някое по-голямо парче. Зад тях други 

полицаи ги прибират в по-обемисти торби. Всичко е оплискано в кръв. 

Огледът продължава. 

Връщам се в стаята си. По БТА  изтича поредната  порция информация, 

базирана на полицейски източници. Според нея Доктора и фирмата му 

“Амиго 3” са основни играчи в контрабандата с вносни цигари през 

България.  Много интересно. 

В края на 1999 г. направих едно разследване за тази далавера, всъщност 

първото за Балканите като цяло. Проследих пътя на контрабандата през 

България към Македония, оттам през Косово – към Черна гора. Описах 

маршрута в детайли. Снимах заливите на Средиземно море край 

черногорското пристанище Бар, където през нощта товарят 

контрабандните папироси. Стигнах по брега до границата с Албания, 

където най-често става прехвърлянето на “стоката” и видях един много 

интересен хотел, пълен с албански “бизнесмени”. 

Разследването ми бе  публикувано в два поредни броя на “24 часа” – на 

4 и 5 януари 2000 г.  Месец след това получих писмо в редакцията. 

Анонимно. Някой потвърждаваше схемата на контрабанда, която бях 

описал. Пращаше ми и копие от документ от митническа проверка, 

доказващ престъпленията през границата с Македония. 

Тръгнах по новата следа и разбрах, че през 1998 г., по сигнал на 

австрийската митническа администрация, в България е бил разбит 

голям контрабанден канал.  

Неясно защо този факт беше останал скрит от обществото. Нещо 

повече – митническият инспектор Румен Йосифов, извършил 

проверката от българска страна, бе изгубил живота си. Самоубил се 

пред дома си при твърде странни обстоятелства... 

За пореден път се надвесвам от прозореца над мерцедеса. Там тече етап 

последен – изваждат трупа. Успяват да го издърпат за ръцете, така, че 

се вижда белокосата му глава. Лицето е страшно – едновременно черно 

от огъня, с допълнителен белезникав пласт отгоре от пожарникарската 

пяна. 

Тялото не иска да излезе. Подават на патоанатома хируригическо 

трионче и той започва енергично да реже нещо във вътрешността на 

колата. Вероятно гръбнакът се е заклещил. 

Не успяват да извадят тялото и след хирургическата намеса. Помагат 

си с лостове. Накрая жертвата е измъкната. Всъщност само половината, 

с висящи вътрешности. 



Полагат я на приготвената носилка и я загръщат отчасти с черен 

найлон. След това продължават да събират части от тялото и да ги 

прибавят към останалото. 

“Уборката” продължава петнайсетина минути. Крака така и не са 

извадени. Вдигат тялото и го прибират в очуканата газка. Тя потегля, а 

приближилият се “паяк” протяга пипалата си към мерцедеса.  

  

МНОГО СЪМ РЕПРЕСИРАН  

 

- Искаш ли да бачкаш за едно ново студентско издание в София – 

можеш да станеш кореспондент от Велико Търново?” 

- Никога досега не съм писал за вестник, отговарям смутено на 

Ивайло Кицов, който трябваше да бъде един от основните 

автори. 

- Е, че нали пишеш стихове?,  поглежда ме учудено той. 

- Стихове – да, но с журналистика не съм се занимавал. 

- Щом можеш стихове, ще пишеш и статии! - отрязва ме 

компетентно Кицов. И ме повежда към бараката на Валери 

Пилето, който ще е главен редактор на студентския вестник. 

Годината е 1989, мястото – Равда. Там, покрай безбройните купони, все 

пак се вършеше и работа. Под строгия поглед и прословутата брада на 

шефа – Георги Черняков. Човекът, благодарение на който се събираха 

толкова години литературните кръжоци от повечето български вузове. 

Черняка е моят Кръстник – той ми даде псевдонима Въгленов, който 

след близо 15 години ползване се е превърнал в името, с което ме 

познават като журналист. 

Черняка ме прекръсти, когато му представих първите си стихове. Той 

ги прегледа, почеса се по брадата и изсумтя: “Хмм, Кюмюрджиев 

(истинската ми фамилия), май не е много поетично.” И след като 

поумува минута две, отсече: “Въгленов е по-добре, не мислиш ли?” 

Съгласих се бързо, защото Черняка вече беше авторитет за мен. А по-

късно, като обмислих новото си име, осъзнах, че освен приблизителен 

превод на истинската ми фамилия от турски (самият аз съм етнически 

българин, доколкото знам), псевдонимът ми действително е доста 

поетичен. Въгленът може да е горещ и да те опари. Може и да е 

изстинал и тогава с него се пише и рисува.  

Всъщност използвах “Въгленов” твърде малко в поезията, защото не 

изгубих много време в тази сфера – бързо прозрях, че нямам шансове 

да се наредя сред великите. А няма нищо по-жалко от поет средна ръка. 



Вярно, притеснявах се малко от собствената си фамилия – като дете ми 

се смееха в училище, защото не е от обичайните, често срещани имена. 

Дори в казармата се притеснявах. Действително тя не е много 

поетична. А си представете, че като журналист ми се налага понякога 

да се представям по 50-60 пъти на ден по телефона или лице в лице и, 

казвайки “Кюмюрджиев”, неизменно да чувам “как, как?” Не е удобно.  

Ето защо приех Въгленов като истинско име, макар и неофициално. 

Иначе какво срамно има да се казваш “Кюмюрджиев”, като го  сравним 

с имената на някои министри, например. А един от най-добрите 

български юристи, член на Комисията за защита на конкуренцията, се 

казва почти като мен, само че е Димитър – Иванов Кюмюрджиев. Не 

сме роднини, доколкото знам. 

В крайна сметка съм благодарен на Черняка за прекръстването, макар 

че не ми купи риза, както обичаят повелява. Всъщност една риза 

(раирана, като за затвора) ми подари ръководството на “24 часа” 8 

години по-късно, за рождения ми ден на 23 септември 1997 г. А 

причината бе, че същия ден шефът на “Мултигруп” Илия Павлов, Бог 

да го прости, бе пуснал официално съобщение по БТА, че ме дава под 

съд за една моя публикация.  

Въпреки че работата съвсем не беше за майтап, шефовете ми 

подходиха с чувство за хумор и проблемът с Илия Павлов в крайна 

сметка бе разрешен без да се стига до съд. Но за това – по-късно. 

А през лятото на 1989 г. нямаше как да не се доверя на Ивайло Кицов 

относно журналистиката и стиховете. Иво си е отракано софийско 

копеле. От ученик обикаля всички възможни редакции. Знае две и 

двеста. Тогава пишеше за всичко, от което падат хонорари.  

Все пак наблягаше на музикалната журналистика. По-късно се 

концентрира само там и сега е номер едно. Главен редактор на 

списание “Ритъм”. Голяма клечка. Той ме вкара в журналистиката. 

Благодаря ти, Иво! 

Запознах се с Пилето и с останалите от екипа на новия вестник. 

Поумувахме какво по-интересно може да напиша за търновския 

студентски живот. Ден-два по-късно Равдата свърши и всеки пое към 

университета си. 

Изпълних стриктно указанията на редколегията. Събрах информация, 

написах материали, изпратих ги в София. Нито буква не излезе. 

Месеци по-късно видях как изглежда новият вестник и бях страшно 

благодарен, че името ми не е  вътре. Нещастна работа. Излезе един 

брой и спря.  



Това беше един от последните опити на Комсомола да съживи 

мухлясалата си пропагандна машина. Не се получи – системата отдавна 

въртеше на празен ход. В СССР поне течеше перестройката и някои 

неща наистина се променяха.  

В България пак наблягахме на имитации. Винаги в това ни е била 

силата. Барабар Петко с мъжете. Жабата и волът. 

Преструвките бяха напразни – с България щеше да се случи нещо, на 

което не можеше да се повлияе кой знае колко. Щеше да бъде увлечена 

в бързеите на съветския разпад  като другите държави от СИВ и 

Варшавския договор.  

Част от тези страни обаче изплуваха успешно и сравнително бързо.   

Сега са членове на НАТО, прие  ги и Европейският съюз. Ние сме на 

опашката, заедно със страната на Чаушеску.   

Не съжалявам, че се хванах  с онова студентско вестниче тогава. 

Благодарение на него написах първите си журналистически материали. 

Покрай събирането на информация се запознах с редколегията на 

великотърновския университетски вестник. Шефка – Величка, беше 

първият ми редактор, при това добър. Така ми тръгна оттогава – все 

случвам на добри редактори и шефове. Нямате представа колко е 

важно това – особено като ти се пече яйце на задника. 

А това често ми се случва. 

Все пак първата ми статия излезе не в новото издание, не и във 

вестника на Великотърновския университет.  Моята публикация №1 се 

пръкна  в “Студентска трибуна” . Материалчето на две колони  носи 

дата 17 ноември 1989 г. – точно една седмица след падането на 

Берлинската стена и на Тодор Живков. Даже на гърба на статийката е 

портретът на Пешо Танкиста, прясно-прясно назначен за председател-

президент. 

Благодарение на този факт мога да се правя на репресиран. Да лъжа, че 

не са ми давали възможност за изява, защото съм бил против властта и 

т.н. 

Не ми вярвайте, ако го направя. Никой не ми е пречил.  

Но истината е, че наистина бях намразил тоталитарната власт. И като 

ви разкажа защо, предполагам, ще ме разберете.  

Но това по-нататък, защото Иво Кицов нещо не е доволен. Не че съм го 

питал – той и идея си няма че съм седнал и пиша. Но наистина 

заслужава повече. 

Та Иво Кицов ме направи и кореспондент (нещатен) на “Студентска 

трибуна”.  Знаете ли колко важно беше това за един провинциален 



студент с неясни амбиции и големи надежди? Да пише за национален 

студентски вестник – при това единствения! Голям шанс! 

А Кицов просто ме вкара в редакцията, която беше на последния етаж в 

Студентския дом в София. Подлъга ме, че уж има да  взема хонорари. 

Бутна ме в средата на една стая и се провикна: Това е новият ви 

кореспондент от Велико Търново. Умрях от срам, но минути по-късно 

имах конкретна задача. Така по-късно отразих първия голям митинг на 

студенти и преподаватели във Великотърновския университет след 10 

ноември, създаването на независимото студентсто дружество и т.н. 

Такъв си е Ивайло Кицов. Напорист пич. Истински Скорпион. Хайде, 

стига ти толкова!  

Иначе бързо навлязох в журналистиката. Не беше проблем да пиша 

статии, щом стихоплетствам. Даже установих зависимост – колкото по-

слаб поет си, толкова по-добър журналист може да станеш. А моите 

стихове наистина си бяха слаби. 

Слаба беше и прозата ми, но не чак толкова. Един два разказа почти се 

получиха. Даже ги публикуваха тук-там. Първо аз си ги пуснах във 

вестника на Великотърновския университет, когато станах главен 

редактор в края на 1990 г.. Тогава усетих тръпката да си Големия бос – 

командваш парада и пускаш всяка простотия, която напишеш.  

Като студент писах и литературна критика – също слаба. Все пак взех 

няколко приза за проза и критика. На литературните четения в 

Шуменския университет грабнах една  награда за разказа “Толкова 

близо до небето”. Ще ви го разкажа – щура история, взета направо от 

реалния живот.  

Един студент се влюбва, но гаджето му се увлича по секта. Той е 

хлътнал дотам, че тръгва с нея по молитви, но трагедията е неизбежна. 

Проблемът е, че момчето иска секс, а момичето – Бог. Накрая 

нашичкият си реже оная работа и се хвърля от последния етаж. 

Гадно, ама истинско. Точно това се случи с един колега от “Английска 

филология” в Търново.  После чух, че някои мърморели  защо се 

бъркам в човешката трагедия. Защо пиша гадости – разказът си беше 

доста живописен.  

Ами така си е, обичам да се бъркам в живота на другите. Особено ако 

са сгазили лука.  

Колкото до литературната критика – пратих за конкурса в Шумен част 

от дипломната си работа. Десет страници избрано. 

Знаете ли какъв паралел направих вътре? Между “Лолита” на Набоков 

и “Дон Кихот” на Сервантес. Няма да повярвате колко са близки. 

Доказах го през критиката на Бахтин и още куп мастити автори.  



Оттогава си падам по доказването на шантави идеи.  

На дипломната си работа получих отличен. А преди това грабнах първа 

награда за критика в Шумен, под носа на софиянци. Умряха от яд, 

особено някои, които сега са колумнисти на “Дневник”. Но нямаше 

какво да направят - инсинуацията ми беше перфектна. 

Освен това взех наградата с  връзки. Пукайте се от яд! 
 

 

ПИРАМИДА В ИНТЕРПРЕД 

 

Не зная каква поличба е да срещнеш неочаквано бившия шеф на Първо 

главно управление на Държавна сигурност в сряда, точно в 12 на обяд. 

Но докато почти се сблъскваме пред лъскавия вход на световния 

търговски център Интерпред в София не мисля за суеверия - срещата 

истински ме зарадва. Ген. Любен Гоцев е един от най-информираните 

хора в държавата. Проблемът е, че избягва да говори. 

И този път няма как да не се възхитя на чудесната му форма - колкото 

напредва възрастта му сякаш става по-младолик и пълен с енергия. 

- Ще се радвам, ако намериш малко време да си поговорим - 

подхвърлям предпазливо, за усетя отношението му. Не сме се виждали 

4-5 години. Не е изключено да  съм сгазил интересите му в този период 

с някое разследване. 

- А, какво да си говорим. Не знам нищо аз. И на онези снимки ме 

няма - подсмихва се лукаво о.з. генералът в типичния си стил. 

"Онези" снимки  са кадрите с финансовия министър Милен Велчев, 

транспортният Пламен Петров и депутатът от НДСВ Мирослав 

Севлиевски на яхта в Средиземно море край бреговете на Монако. На 

кадрите зад тях е близкият до премиера Сакскобургготски финансист и 

консултант Спас Русев. А до него е не кой да е, а "негърът" Иван 

Тодоров - Доктора.  

Разбира се, на яхтата по лицето му няма и следа от чернилката и ужаса, 

с които се измъква от изтърбушения брониран мерцедес на 

"Цариградско шосе". В Монако всички са щастливи и доволни от 

живота. 

Към момента, 23 април 2003 г., обаче явно не са - "24 часа" и “Труд” са 

публикували информация за романтичното средиземноморско парти. И 

сега министри и депутат в един глас търкалят по медиите сконфузени 

обяснения. 



Не знаели кой е Доктора. Представил им се само като Иво. Спас Русев 

наел яхатата. Гледали Формула 1. И куп още безмислени доводи, за да 

замажат огромния гаф.  

Не че не сме виждали десетки подобни изцепки на властта през 

последните 10-12 години, но няма ли най-после някои хора да се  

научат, че така не може в политиката. Не си ли спомнят Велчев, Петров 

и Севлиевски за яхтата на Чорни, бившия министър Богомил Бонев, 

Евгени Бакърджиев...От онази интрига тогава тръгна разпадът в 

правителството на Иван Костов и го доведе да плачевните резултати 

пред урните. 

Междувременно името на Доктора е свързано с контрабанда на 

всевъзможни стоки и най-вече с вносни цигари. Прословутият 

хасковски канал покрай групата на Теньо Свинаря.  През 1997 г. точно 

този канал беше обявен за контролиран от ген. Любен Гоцев и той 

побесня. Сега разбирам защо е в толкова приповдигнато настроение.   

Тогава камъните в генералската градина хвърли Георги Шишков, бивш 

шеф на Свиленграската митница и депутат от СДС. Гоцев го даде под 

съд. Всъщност покрай онзи скандал се видяхме за последен път и 

генералът ми даде интервю - нещо, което прави рядко. 

 - Г-н Гоцев, вече "разкриха" сенчестия ви бизнес с петрола, със 

задграничните фирми, а сега и с цигарите. Остана ли още нещо? - 

попитах го тогава полушеговито. 

- Почти всички възможности на фантазията са изчерпани. Благодаря на 

"24 часа", че единствен подложи на съмнение мръсотията срещу мен. 

Иначе за бизнеса ми - работя като консултант към "Юкос" и към 

фирмата "Феникс реком", занимаваща се със скрап. Това е. 

- Свързва ли ви все пак нещо с цигарената афера? 

- Единственото вярно е, че някога съм бил в една фирма с офис в 

софийския хотел "Орбита", която беше свързана с Димитър Димитров и 

Тенчо Тенев от Харманлии. Напуснах я преди четири години, след като 

бяхме работили заедно само 10 месеца. Не знам кой подава такава 

информация на депутата Шишков, но вече заявих, че ще заведа 

гражданско дело срещу него за претърпени материални и морални 

щети. За такова дело не е необходимо да се сваля депутатския му 

имунитет. 

- Възможен ли е политически предизборен удар срещу генералското 

движение? 

- Не вярвам, че са предприети толкова дълбоки политически ходове. Но 

се притеснявам това да не повлияе на уважавани хора от движението 



като Валери Петров например. Да си кажат: гледай в каква мафиотска 

история са ни набъркали. Дано не се поддат на инсинуацията. 

- Вие сте човек с голяма власт, разполагате с информация за доста хора, 

включително за политици. Да не би някой да се опитва да ви сплаши? 

- Твърде вероятно. Но нека се намери поне един човек в България, 

когото аз съм сплашвал с информацията, която имам за него. Никога не 

съм си позволявал да използвам властта си или информация, за да 

рекетирам някого. 

- Май този път са успели ви ядосат? 

- Ядосан съм, защото вече много стана. Преди месец в "Сега" ми беше 

направен портрет, вероятно пак инсцениран от сериозна поръчка. 

Преди това имаше други. Днес пресата пак гърми за бизнеса и 

личността ми. Как няма да се ядосам. 

- Дали така не се опитват да ви извадят от играта? 

- Така е и напоследък много се замислям, защото оттеглянето е нож с 

две остриета. Ако изляза от играта, ще помислят, че съм се уплашил. 

Ако остана, ще продължа да ги дразня, защото смятат, че съм голям 

"играч". Питам се дали съм такъв и въобще къде, с кого, за какво 

играя? Обвинения без нито едно доказателство. В МВР нямат 

информация срещу мене, иначе щяха да я използват. 

Генералът, разбира се, не излезе от играта - нито тогава, нито по-късно. 

Такива хора просто не се пенсионират. Разделяме се, разменяйки 

новите си номера на мобилните телефони.  

Влизам в светлото луксозно фоайе на  Интерпред. Трябва да намеря 

фирма "Глобал маркетинг сървисис - България".  Нейни представители 

са предлагали по телефона безплатни екскурзии. Нали ги знаете, от 

типа: Честито, спечелихте пътуване до Карибските острови. Напълно 

безплатно, но..." 

Винаги има едно но, в този случай също. От фирмата са поканили 

спечелилите с изрично условие всеки да носи по 1500 долара. 

Притеснен гражданин се обадил на първия заместник главен редактор 

Борислав Зюмбюлев и той ме праща да видя каква е далаверата. 

Още предишния ден съм проверил кой стои зад "Глобал маркетинг 

сървисис - България".  Тя е стопроцентова собственост на румънският 

гражданин Мариан Плохи. Регистрирана е с адрес в Интерпред само 

преди месец. 

Питам охраната за фирмата и те дават знак  на млада руса жена, която 

изчаква вдясно от рецепцията. На развален български тя ме пита дали 

съм за промоцията. Потвърждавам и разкривам, че съм журналист. 

Според българските закони нямам право да се представям за друг, ако 



не искам да си навлека съдебно дело. Не че няма начин да се мине по 

ръба на закона и че не го правя често. В случая решавам да не 

рискувам. 

Жената е разочарована, но не издава притеснение. Искам среща с г-н 

Плохи, подавам визитката си. Русата изчезва някъде по етажите на 

лъскавия бизнес център.  

Вдясно от фоайето има красиво оформена зимна градина и мека мебел. 

Там са насядали хора на средна възраст, има и деца. Един поглед ми е 

достатъчен, за да съм сигурен, че това са поканените за промоцията. 

Виждал съм стотици като тях пред офисите на фараоните Иво 

Недялков, Майкъл Капустин и т.н. Приличат си - имат някакво общо 

излъчване. 

Жажда да намажат от далаверата и страх да не бъдат измамени. 

Заговарям ги, представям се отново. Преди тези хора се държаха към  

медиите враждебно, но през последните години са доста по-отзивчиви. 

Взеха да схващат, че не ние сме лошите. 

Разговорът потвърждава първоначалната ми информация - обещания за 

безплатни екскурзии плюс задължително носене на 1500 долара. 

"Интересно как пък ще ме проверят дали ги имам", усмихва се хитро 

една от жените. 

Русата се връща и по погледа прочитам посланието, което ми носи: "Г-

н Мариан Плохи се извинява много, но ще може да ви приеме след 3-4 

часа." 

"Чудесно" - отговарям и се намествам удобно в кожения фотьойл. 

Русата е разочарована - тя е очаквала да си тръгна. Аз обаче смятам да 

си говоря с хората  след промоцията. 

Половин час след като "екскурзиантите" са заведени някъде по 

етажите, към мен се приближават жена и мъж около тридесетте. 

Самият Мариан Плохи, който е решил да ме приеме по-рано, но 

разполагал едва с 5 минути. Това ми казва преводачката му. 

Сядаме в близкото кафе на "Интерпред".  

- English? - подхвърлям му. 

- Малко, малко - смутолевя той. 

Отбелязвам си поредната странност - бизнесмен с офис и костюм от 

класа не говори английски. Не че е невъзможно, но е необичайно. 

Приемам го за съмнително. 

Разговорът ни е рутинен - обичайните въпроси и отговори. Обяснява 

ми, че това е презентация на смесен продукт - едновременно предлагат 

недвижима собственост и туристическа услуга. След като споменава 

"таймшеър" схемата ми се изяснява. Подобни продажби бяха нашумели 



в България още през 1992 -1993 г.  и през годините излизаха 

публикации, предимно свързани със скандали.  

Става въпрос за възможност да си купиш имот на сравнително ниска 

цена в някое от райските кътчета на света. Само дето мнозина балъци 

изобщо не разбират, че си купуват само право за ползване на имота за 

седмица-две годишно. И че всъщност не могат да си позволят пътните 

разходи и разносноките там. 

Усещат го, след като се изръсят. Разговорът с г-н Плохи приключва. 

Той ми обяснява, че фирмата майка е в Румъния, а офисът в Интерпред 

е местният й клон. Така е и според проверката ми в търговския 

регистър.  

Разделяме се и аз изчаквам още близо 3 часа до края на презентацията. 

Събирам допълнителна информация от участниците и се прибирам в 

редакцията. 

Пращам имейл до С. - разследващ журналист от водещо издание в 

Букурещ, един от мрежата колеги по света, с които имаме уговорка да 

си помагамe при нужда. 

Изпращам на С.  кратка информация за случая, името на фирмата и на 

собственика й с молба да ми събере колкото може повече данни за тях. 

 

 

 

   

  

 

БАТЕ ЕМО, БРАТЪТ НА ПРЕЗИДЕНТА 

 

Не знам дали бившият президент Петър Стоянов е ходил навремето с 

оръфани дънки и китара – не съм го виждал. За брат му Емо обаче ще 

ви кажа – беше пич, та дрънка. 

Емил Стоянов беше воеводата на пловдивската група – литературният 

кръжок на Пловдивският университет “Паисий Хилендарски”. Водеше 

всяка година майните на Равда. Суперинтелигентен, душа на 

компанията. Не помня дали ходеше с окъсани дънки. Може и да е 

свирил на китара като брат си. Споменът, който ми се мержелее, 

отговаря на тази опаковка. 

Та Емо водеше майните, той ги и отведе. В един момент  се отцепиха и 

спряха да идват. Защо ли?  

Елементарно – софиянци и пловдивчани не мелят дълго заедно. 

Първите ги гони величието, вторите – комплексът.  



Столичани винаги искат да дърпат конците. Майните викат – ама ние с 

какво сме по-долу! Вярно - вторият град на България, но парите се 

разпределят в София. Големите шефове и те са там. Ясно е  кой 

поръчва музиката. 

И така – разправии и компромиси,  докато една година след 10-ти 

ноември нишката се скъса. Майните си направиха алтернативна Равда 

другаде по морето.  

Споменът за бате Емо обаче си остана – той беше ярка личност. Такъв е 

и сега, доколкото знам, макар че не съм го виждал, откакто стана Брат 

на президента. Нарочно не съм му се обаждал. Страх ме е, да не си 

разваля романтичния спомен. 

Казват, че откакто е в големия бизнес, и отчасти в политиката, е друг 

човек. Не бил оня готин тип от Равденските години. Но нали всички се 

променихме, включително аз.  

Може и бате Емо да не е същият весел интелекуалец. Но направи една 

европейска телевизия и едно добро издателство. Остана си Емил 

Стоянов, макар и често да го наричаха просто “брата на президента”. 

Други  щяха направо да се смачкат под такава братска тежест. 

Групата, която водеше тогава, също бъкаше от силни люде. Анатоли 

Илиев стана зам.-главен редактор на “Труд”. Бог да го прости, отиде си 

толкова нелепо млад. Страхотен мозък беше, и най-свестният човек, 

когото съм срещал.  

И Симо Русев бачкаше за “Труд”, но в Пловдив. След това мина във 

вестник “Марица” и стана  шеф там. Изключително напорист тип и 

работохолик. Имаше едно стихотворение,  с което винаги хвърляше 

публиката в оркестъра: 

“...И се любим във копъра като диви прасета, 

и е толкова готино, че луната се сепва”. 

Другият Емо – Тонев, написа сценария за “Граница”. Беше един от 

първите филми, които срутваха преградите. Извади всички безобразия, 

трупани с години в родната казарма. Някои хора се отвратиха от филма 

– много кръв имало, много гадости. Глупости, беше си абсолютна 

истина. И досега в казармите убиват. 

Освен това “Граница” беше френска копродукция, майсторска работа. 

С великите Наум Шопов, Кръстьо Лафазанов, Мариус Куркински, 

първата роля на Елена Петрова... И жестокия  кавал на Теодоси Спасов. 

С малко не им стигнаха парите, за да направят филма перфектен. Но 

все пак стана толкова готин, че Емил може цял живот да лежи на 

лаврите си. Обаче не – той продължава да пише все по-добри неща. От 

няколко години е и шеф на културния отдел в “Сега”. 



Уважавам го много, защото е индивидуалист, двамата сме от Стара 

Загора и беше първият човек, който навремето ме вкара в редакцията 

на  “24 часа”. Той бачкаше тогава там, а аз, студентчето, мечтаех да 

видя светая светих на най-страхотния вестник в България. 

Емо Тонев дойде на Равдата само веднъж – не си падаше по колективни 

срещи, а и предпочиташе компании от ВИТИЗ. Мразеше да ходи на 

плаж. Изкара Равдата с чалма на главата, полегнал в сянката на едно 

бунгало. Общуваше предимно с разказите на Борис Виан – тогава 

целият лагер беше луднал по хулиганчето на френската литература. 

От Пловдив – чешити да искаш. На една по-късна Равда се запознах с 

Георги Календеров, който бачкаше за “Марица”. Шефът на  КТ 

“Подкрепа” – Константин Тренчев, го съдеше вече втора година. 

Жоро написал, че Тренчев ползва услугите на пловдивски клуб за 

запознанства. Гадничко – нали съпругата на синдикалиста от години 

живее в САЩ. 

Тренчев идваше за всяко поредно дело в Пловдив. Жоро – обратно, 

гледаше да изчезне. Обаче взеха да го водят в съда с полиция. Накрая 

Тренчев успя да го осъди. 

- Добре бе, Жоро – викам му – вярно ли беше това за клуба за 

запознанства? 

- Може и да е вярно, кой знае... - казва той – но пък ми е доста 

трудничко да го докажа! 

- Защо бе, идиот такъв, – го написа? 

- Ами тези от клуба ми бяха приятели, та реших да им направя 

реклама – усмихва се той невинно.  

Такъв си е  Жоро, но пък Тренчев не прощава. Съдил е и други 

журналисти. Даже и на мен се канеше през 2002 г. Описах историята 

с една белгийка, международна измамничка. Месеци наред 

завличала бизнесмени от офис не къде да е, а в централата на 

“Подкрепа” на площад “Гарибалди”. 

Но за това – по-нататък.  

Колкото до присъдата на Жоро – тя не беше тежка. Сума, която 

отчисляваха като процент от заплатата му.  На месец – колкото за 

един сладолед “Boss”. Той всеки ден си купувал по един, за да си 

лекува махмурлука, а веднъж месечно пропускал и казвал “Това е за 

Докторчето, майна. Повече никога няма да правя така”.  

Плюс поправителен труд. При това във вестника, в който и без това 

си работи. Тук вече Календеров удари десетката, защото му 

предстоеше влизане в казармата. Присъдата го задължи да остане в 

цивилизацията. И досега е благодарен на Тренчев. 



Все пак не правете като Жоро – не е честно да пишеш неща, които 

не са ставали, освен ако не правиш художествена литература. 

Календеров малко ги бърка тези понятия. Иначе пише хубави 

разкази – талантлив е. Но в журналистиката с измислици не бива. Не 

е здравословно. 

Жоро не се задържа в “Марица”, нито в Пловдив. Нито в България. 

Дълго се чудеше къде да емигрира, свали сума ти тайванки по 

Интернет, за да замине за там. Обаче не му се отвори парашута и 

накрая  изприпка в Гърция. За по-лесно – през Италия. Пращаше ми 

имейли, че “бичи вестници” в Атина.  А след това се върна в 

Пловдив и продължи с други авантюри. 

От  него съм научил какъв е критерият за успешна публикация: 

Засегнатото лице пребледнява, прехапва устни  и успява да каже 

само “ъъъ”.  

И аз обичам да търся такъв ефект и съм сигурен, че от време на 

време го постигам.  

Но за разлика от  Жоро намирам достатъчно доказателства, за да не 

ме осъдят. 

 

 

БОЙКО ИЗГАРЯ, ЗА ДА СВЕТИ 

 

24 април 2003 г.:  По БТА изтича информация за някакви подвизи на 

Георги Гелеменов и в първия момент очаквам да е поредния майтап. 

Отчето току се забърква в скандали - ту се заканва да прави циганите 

на сапун, ту призовава към диктатура и вечна дружба със Саддам, ту 

води поредната булка в дома си, по-млада с двайсетина години от него. 

Този път обаче нещата изглеждат сериозни - районното управление в 

Пазарджик го обявява за издирване. В местната прокуратура имало 

преписка срещу Гелеменов за източване на ДДС. Споменават се фирми 

фантоми и комбинатът за производство на хартия в Белово. 

Да не би зад клоунската маска на отчето да се е притаил изпечен 

мошеник? Струва си да го поразследвам малко. Предлагам темата на 

вечерна планьорка и получавам картбланш. 

Междувременно пристигат първите данни от румънската ми заявка. 

Колегата е свършил чудесна работа. На първо място става ясно, че в 

Румъния, където според управителя Мариан Плохи е фирмата майка, 

няма регистрирана  "Глобал маркетинг сървисис".  Има 6 други, с 

подобни имена. В нито една от тях обаче не присъства въпросният 

Плохи. 



Две от шестте структури са закрити, а една е сменила 

местонахождението си. Не е изключено румънската фирма изцяло да е 

преместила дейността си в България. А за да го направи, значи е имала 

сериозна причина. 

В румънските съдебни регистри присъства само един Мариан Плохи, 

според информацията на колегата. Той обаче е съдружник в две други 

фирми, "Uni test market" и "Double T & P Servkom", които нямат нищо 

общо с "Глобал маркетинг сървисис". И двете са посочили адрес в 

Жилава  - селище недалеч от Букурещ. В едната Плохи е едноличен 

собственик, а в другата си поделя по половина с някой си Иван Стефан. 

И това ми изглежда малко съмнително - защо Плохи е зарязал 

румънския си бизнес и е оглавил офис в София. А има и друга 

любопитна подробност - според българските съдебни регистри два дни 

преди той да регистрира "Глобал", друга румънска фирма е получила 

офис в Интерпред. Тя се казва "Афин иншурънс", с управител Елена 

Клаудиа Вилку. 

Ще бъда много учуден, ако между двете структури няма връзка. 

Дотук с румънците - разровил съм ги достатъчно, имам тяхната 

позиция - мога да публикувам информацията. Хубаво е хората, които 

ще бъдат канени в бъдеще в офиса на "Глобал маркетинг сървисис" с 

по 1500 долара в джоба, да знаят тези подробности. Те могат да им 

спестят много неприятности...и пари. 

Прехвърлям се на темата "Гелеменов". Изваждам от системата "Сиела" 

справка за участието му във фирми и неправителствени организации. 

Според регистрите отчето участва в общо 3 фирми, една партия и две 

фондации. Една от фирмите е закрита.  

Действащи са  "Перфекта - Георги Вилхелмов" и "Агробулит" ООД, в 

която е съсобственик с 10 дяла, заедно с трима италианци и един 

българин. 

Засичам информацията чрез системата "Апис". Странно, тук няма и 

следа от участието на отеца в "Агробулит" ООД. Май има нещо гнило. 

Междувременно е станало 10 вечерта. Решавам да продължа на 

следващия ден.  

24 април, 9 сутринта: В "италианската" фирма на Гелеменов има нещо 

странно. Още не знам какво е, но някак си го надушвам. Както 

следователите обичат да казват - имам вътрешна убеденост. 

Разбрали сме се да работим заедно с колегата Георги Милков, който по 

принцип държи връзка с Гелеменов. Той е изпратил една стажантка на 

Софийските централни гробища, където е "работното място" на отеца. 

Поне той така твърди - че изкарва хляба си от билколечение, опела, 



панахиди, молитви. А също от разваляне на черна магия, психоанализа  

и още куп причудливи за едно духовно лице дейности, отбелязани 

върху визитната му картичка, заедно с номера на мобилния му телефон. 

Стажантката трябва да вземе неговото мнение по скандала. А също да 

го пита за фирмените му участия, особено с италианците. 

Междувременно откривам какво е нещото, което ме гложди около тази 

фирма "Агробулит" ООД. Има една интересна опция за търсене по 

номера на телефона, посочен във фирмената регистрация. Може да се 

ползва и при трите системи, които имам "качени" на компютъра си - 

"Сиела", "Дакси"  и "Апис". 

Пускам търсене по телефонния номер, посочен в регистрацията на 

“Агробулит”. Излизат над 10 структури, които отговарят на този номер. 

Освен ООД-то с участието на Гелеменов има само още едно дружество 

с ограничена отговорност - "Лимекс-69", останалите са еднолични 

търговци. 

В  "Лимекс-69" участват мъж и жена, имената им не ми говорят нищо. 

Все пак "кликвам" върху името на мъжа, за да проверя останалите му 

фирмени участия. Излизат още няколко структури и ...бинго - Веселин 

Найденов е и в едно сдружение на общини, заедно с кметовете на 

Пловдив, Пазарджик и др. Веселин Найденов се оказва кметът на град 

Белово. 

Значи фирмата на отец Гелеменов, разследван за източване на ДДС в 

Белово отговаря на един софийски телефон с друга, собственост на 

кмета на Белово и на съпругата му, както по-късно ще стане ясно. 

Решавам да позвъня на посочения телефонен номер. След кратък 

диалог с доста напрегнат тон от другата страна разбирам, че това е 

адвокатска кантора. В крайна сметка оттам признават, че представляват 

и едната, и другата фирма. Това обаче правели двама съвсем отделни 

адвокати, които били свързани единствено от общия си офис и 

телефонен номер. 

Все пак са достатъчно обезпокоени, за да ме поканят на среща при тях, 

някъде недалеч от площад "Гарибалди". Тръгвам веднага, за щастие 

има свободна редакционна кола. Успявам само да звънна на колегата 

Любо Илков, кореспондент на "24 часа" в Пазарджик. Моля го да се 

свърже с кмета на Белово и да вземе неговата позиция по деликатната 

тема.  

С господа адвокатите си говорим двайсетина минути. Те продължават 

да твърдят, че работят отделно, не са знаели че представляват и 

фирмата на Гелеменов, и тази на кмета. През цялото време 

подчертават, че работят самостоятелно, въпреки че са в един офис. И че 



между двете фирми няма нищо общо, не са сключвали сделки, нито са 

прехвърляли някакви суми помежду си.  

Разделяме се и разменяме визитки. На едната пише Владимир Зарков, а 

отгоре - адвокатска къща "Иванов, Зарков, Живков и Лазарова". Той е 

регистрирал фирмата и движи делата на Гелеменов и италианската 

група. Другият - Георги Иванов, е всъщност личен приятел на кмета на 

Белово и по тази линия помага за бизнесделата му в столицата. На 

неговата визитка също пише адвокатска къща "Иванов, Зарков, Живков 

и Лазарова", само че на английски. 

Ей такъв адвокатски номер не бях виждал - уж сме едно, но играем 

поотделно, когато трябва. Няма да се учудя, ако е често срещана 

практика. 

Прибирам се в редакцията. Стажантката е почти готова с интервюто.  

След малко звъни и Любо Илков - взел е позицията на кмета. Остава да 

оформим цялата история.  

Телефонът ми извънява. Марияна, секретарката на главната редакторка 

Венелина Гочева, ми заявява в слушалката: Стенли, свързвам те с 

планьорката. От десетина дни в стаята за оперативки е монтирано едно 

чудо на комуникацията, с което могат да се провеждат конферентни 

разговори. За първи път видях такова в офиса на "Ройтерс" във 

Вашингтон през септември 2002 г. 

Чувам гласа на Гочева в слушалката и си мисля, че ще ме пита нещо 

уточняващо около разследванията за Гелеменов и румънците. Най 

неочаквано обаче тя забива: Стенли, какво става с материала за БТК?  

Замръзвам. Трябваше да напиша анализ за приватизационната сделка 

още преди десетина дни. Първо източниците ми се мотаха, след това се 

мотах аз. И анализът не е готов. 

"Не е готов", успявам да промълвя и умирам от срам, защото цялата 

планьорка слуша. 

"Защо?", пита Гочева. 

"Защото нямам информация". 

"И тебе да те няма", казва тя и прекъсва. 

Вечерта и на следващата сутрин се чувствам ужасно. Не обичам да се 

дъня по този начин. Още повече, че не съм спрял да бачкам, висял съм 

до късно вечер, за да приключа с разследванията. Но Гочева си е права 

- анализът е планиран и трябваше да съм го написал. 

Междувременно навръх Разпети петък гръмва поредната 

информационна бомба. Ген. Бойко Борисов се е върнал от Русия, 

срещнал се е с премиера Сакскобургготски и малко след това е подал 

оставката си. 



Ние, журналистите, сме свикнали да не се учудваме на нищо, но тази 

новина си я бива. Все пак Борисов е човекът с най-висок рейтинг в 

държавата. А и лишаването на МВР от него в момент, в който наяве 

излизат връзки между височайши политици и мафиоти не звучи никак 

добре. Нали чрез Борисов информацията за скандалните снимки в 

Монако стигна до обществото. 

 

КАК  НАМРАЗИХ  СИСТЕМАТА 

 

Когато влезеш в Дом за сираци в теб се сблъскват две чувства. 

Първото е да избягаш презглава и да забравиш това, което си видял. 

Второто е да останеш при тези нещастни деца и да се опиташ да дадеш 

това, което им липсва. Тоест всичко. 

Аз не избягах веднага, а две години по-късно. В началото ми се 

струваше, че мога да променя нещо.  

Все пак имаше някакъв резултат – домът за сираци във 

великотърновското село Чакали вече не съществува. Закриха го след 

като ние, група студенти от Великотърновския университет, вдигнахме 

шум до бога. Начинът, по който бяха принудени да живеят децата там 

беше престъпление спрямо тях. 

Запознах се с хората от ЗОВ (“Защита, обич, възпитание”) покрай 

прощъпулника си в журналистиката през есента на 1989 г. В 

университета видях разлепени плакати, които канеха за среща с хората 

от ЗОВ – една студентска организация за помощ на децата сираци. 

Стори ми се толкова благородно и интересно, че изобщо не осъзнах 

един важен факт – до момента в България нямаше друга младежка 

организация, извън вездесъщия Комсомол.  

На срещата в една от университетските аудитории се бяха събрали 14-

15 момчета и момичета. Лидерите се набиваха на очи веднага – Пешо и 

Пролет. Тогава те започваха последната си година в Педагогическия 

факултет. Бяха гаджета, а по-късно станаха семейство. Повечето от 

останалите, включително аз, бяхме в първи или втори курс. 

Представих се като дописник от ново студентско издание, който 

проявява интерес към организацията им. 

“Това е чудесно”, каза Пешо – “Но тук ти нищо няма да разбереш. Ела 

с нас в събота – отиваме в Дома за сираци в Чакали”. 

Първото, което усещаш, когато влезеш в така наречената Зала за 

занимания в дома за сираци, е миризмата. Остра и лютива, тя те удря в 

лицето отвсякъде – от прокъсаните постелки, полуразглобените 

мебели, едва дишащият телевизор, затворен в прашасала кутия...  



Нещо средно между урина, мишки и непрани дрехи - този “аромат” е 

уникален – така миришат само домовете за сираци. 

И в тази обстановка в Дома в Чакали – скупчени около 50 деца между 7 

и 14 години. За първи път виждах наведнъж толкова хора, чиято 

единствена собственост бяха дрехите на гърба им.  

Голяма част от тях бяха останали без майки и бащи. Някои след 

нещастен случай, други – изоставени в Майчин дом веднага след 

раждането им. А най-много бяха онези, чиите родители не искаха или 

не можеха да се грижат за тях. 

Над 70% бяха от малцинствата – циганчета и турчета. 

Радостта на тези дребосъци е огромна след най-малкото внимание, след 

най-нищожния подарък. Всеки, който им  го даде, веднага се превръща 

в олицетворение на най-жадуваното от тях нещо – семейството. 

Едва не изтървахме последния автобус от Чакали – децата не ни 

пускаха да си тръгнем. Обещахме си скоро да се видим отново и след 

няколко седмици наистина бяхме в Дома. С подаръци в ръце, 

доколкото позволяваха студентските ни възможности. 

В лудите ни глави вече назряваше идеята да докажем – и на 

директорката, и на на нейните шефове от Министерството на народната 

просвета, че тези деца може  да живеят и по друг начин. Че не са нито 

глупави, нито мързеливи, както директорката, учителите и 

възпитателите ни убеждаваха. И може да се окаже, че имат и ум, и 

заложби и талант, ако някой си направи труда да се занимава повече с 

тях. 

Така решихме  – през зимната  ваканция да живеем една седмица в 

Дома в Чакали, да се грижим за децата и да им помагаме с уроците. 

Именно за да докажем, че към тях може да има и друго отношение. 

Не беше толкова трудно да получим разрешение от инспектората на 

просветното министерство. След 10-ти ноември чиновниците се 

напъваха да влязат в крак със започващите реформи, защото се бояха 

да не загубят работата си, ако бъдат обвинени за поддръжници на 

тоталитарната система. 

Директорката в Чакали обаче се опъваше до последно – тя усещаше, че 

не отиваме там за нейно добро. Така си беше.  

Но я поставихме пред свършен факт, когато в първия ден на 

ваканцията, през януари 1990 г., й се изтърсихме с ранички на гръб. Ще 

не ще тя трябваше да ни пусне и дори ни осигури легла. След като 

разбра, че сме готови да наемем квартири в селото или да спим на пода. 

Така започнах първото си сериозно журналистическо проучване. И 

макар тогава да не знаех нито какво е разследване, нито как се прави, 



интуитивно вършех нужното: Отиваш на мястото на събитието, 

оставаш колкото е възможно повече време, събираш колкото можеш 

повече информация, търсиш мненията на всички засегнати страни.  

Вероятно нямаше да имаме твърдостта да влезем и останем в Дома при 

свирепата съпротива на директорката,  ако вече не бяхме минали през 

бойното си кръщение. А то беше малко преди 10 ноември, когато се 

опитахме да организираме във Велико Търново национална среща с 

директорите на Домове за сираци от цялата страна. Идеята беше всеки 

да си каже проблемите, за да може да се подадат предложения към 

просветното и социалното  министерства, към Министерски съвет и 

Народното събрание.  За законодателни промени,  за помощи, за 

подобряване на условията за живот в Домовете за сираци. 

Бяхме толкова ентусиазирани, че изобщо не ни пукаше,  ако и това да  е 

първата среща от подобен род. Още повече организирана от първата 

студентска организация извън Комсомола. Така увлечени, за малко не 

изгубихме всичко, включително студентските си права. 

Ето как – в един момент комсомолците надушиха,  че се каним да 

правим нещо без тяхната благословия. Тогава това бе равно на 

престъпление. Особено в случая – та ние се канехме да обсъждаме 

тежките проблеми в Домовете за сираци. Проблеми в нашия идеален 

социализъм? Никога! 

Вече бяхме получили потвърждението на много директори на Домове в 

страната. Осигурихме зала, определихме ден и час. 

Тогава Комсомолът удари. И на местно ниво, и чрез хора от  

Централния комитет, които пристигнаха на пожар от София. 

Събраха ни в една аудитория всички от ЗОВ и ни заявиха 

недвусмислено – или спирате срещата, или сбогом на университета. 

Повечето си бяхме зайчета и  вероятно щяхме да се огънем бързо, ако 

не бяха Пешо и Пролет.  

Те бяха най-твърди, а имаха да губят най-много – оставаха им броени 

месеци до университетските дипломи. И двамата бяха пълни 

отличници. 

Пролет и Пешо обаче бяха създатели на ЗОВ. Някой искаше да смачка 

детето им преди още да е проходило.  

Запънаха се като магарета на лед – както само те си знаеха. Не 

помогнаха никакви заплахи. 

А особено срещу Пролет натискът беше повече от гаден. Баща й беше 

полковник, преподавател във великотърновското военно училище. 

Човекът бил някъде в командировка. Връщат го по спешност  и му 

заповядват: Спри дъщеря си, иначе ще те уволним. 



А той им казал: “Вижте какво, може да ме уволните, може и на парчета 

да ме нарежете. Но аз познавам Пролет най-добре и ще ви кажа – тя 

няма да ме послуша при никави обстоятелства. Нито мен, нито някой 

друг. Просто си е такава”. 

Точно това им казала Пролет: “Изключете ме, уволнете баща ми! Но аз 

срещата няма да я спра!” 

Тогава комсомолчетата разбрали, че насила няма да станат нещата. А 

сигурно вече са усещали накъде духа вятърът. Затова обърнаха 

тактиката в  “со кротце, со благо”. Обещаха ни всичко – и среща, и 

помощ за домовете. Но настояха  да отложим всичко за месец, за да се 

организирали нещата по-добре. Разбирай всичко да мине под шапката 

на Комсомола. 

След часове караници бяхме готови да се съгласим. Все пак 

алтернативата беше да няма нито среща,  нито ЗОВ. 

Само Пешо докрай отказваше да се подчини. Той имаше най-голям 

опит с комсомолците и разбираше, че те искат да откраднат идеята ни. 

А след това да си пишат актив чрез нея. 

Пешо склони чак след като всички дълго го убеждавахме. В името на 

запазването на идеята и на организацията. В името на децата. 

Ако знаехме какво ще стане през ноември, само месец по-късно, никога 

нямаше да отстъпим. 

Обаче не знаехме. Предадохме Пешо и го принудихме да се примири. 

Така аз намразих системата. Тя искаше да унищожи бъдещето ни, да ни 

зачеркне като хора, само защото се опитвахме да помогнем на едни 

нещастни деца.  

Вероятно много хора имат защо да мразят тоталитарната система. 

Моята причина е тази. 

 

ОТНОВО В КОПЕНХАГЕН 

 

Има шум и аромати, които се усещат само по аерогарите. Вдишвам 

внимателно въздуха на летището в Прага и за пореден път се убеждам, 

че е така.  

Иначе аерогарата на чешката столица не се различава много от 

посестримите си в западните страни, освен че е по-нова от тях. Същите 

многобройни терминали с лъскав мрамор и никел, същите усмихнати 

служители с перфектен английски. Нищо чудно – нали само след 

година Чехия ще бъде част от Евросъюза.  

Минавам  през Прага пътьом, защото няма директен полет София-

Копенхаген. 



На следващия ден, 1 май 2003 г., в датската столица започва Втората 

световна конференция на разследващите журналисти. Извадил съм 

късмета да съм отново сред поканените. Този път няма да изнасям 

доклад – обикновен участник съм, заедно с колеги от 51 държави.  

Преди две години по същото време стъпих в Копенхаген за първи път. 

Ужасно притеснен, говорих пред известни журналисти от цял свят за 

организираната престъпност на Балканите.  

Тогава ние, българите на конференцията в Копенхаген, се радвахме на 

засилен интерес. Имаше защо – за първи път в света един бивш цар 

беше решил да опита късмета си в политиката, разделяйки се с 

короната. Симеон Сакскобурготски вълнуваше умовете на 

чуждестранните журналисти със съдбата си на изгнаник и с 

нетрадиционния си за българската политика подход. Социологическите 

изследвания вече му предсказваха  бляскава победа на изборите.  

От друга страна България беше пропита от престъпност, корупция и 

разочарование, въпреки относителния  напредък и стабилност след 

управлението на кабинета “Костов”. За чужденците и особено за 

безкрайно честните скандинавци това си беше чиста екзотика. 

Малко неща в Копенхаген са се променили, поне на пръв поглед, мисля 

си, докато излизаме от самолета и поемаме из блестящите зали на 

аерогарата, която си има съвсем нов терминал.  

Посреща ни Хенрик, журналист от водещия датски вестник 

“Политикен” и представител на DICAR – организацията на датските 

разследващи журналисти.  

Води ни към паркинга, където ни чака неговата “Шкода”. Тя е 

сравнително нова, но все пак изглежда странно за датския стандарт, 

където всички таксита са мерцедеси. 

“Колите в Дания са страшно скъпи” - Хенрик явно е забелязал 

изненадата в очите ни. – “200 процента налог”. 

Навън вали проливен дъжд – нормално за Дания по това време на 

годината. На предишната конференция дъждът почти не спря през 

четирите дни на престоя ни. 

С полета през Прага пристигаме с Йово Николов от “Капитал” и Зоя 

Димитрова от “Монитор”. С по-късен полет каца колежката ми от “24 

часа” Алексения Димитрова и Константин Иванов от софийския офис 

на  Би Би Си. 

На втората конференция интересът към България е намалял 

значително, установяваме на следващия ден. В политиката не се 

очакват сериозни изненади. Нито в икономиката. Престъпността и 



корупцията държат стабилните си нива. Драмата около оставката на 

главния секретар на МВР Бойко Борисов е завършила с хепиенд. 

За първи път усещам, че страната ми става скучна за погледите на 

чужденците, а други държави с повече проблеми пред свободното 

слово като Русия, Беларус и Украйна са в центъра на вниманието. 

Донякъде липсата на засилен интерес ме дразни, защото е необичайна. 

От друга страна усещам, че това е първата стъпка към така очакваната 

нормалност. 

За щастие големите имена на разследващата журналистика не са 

изгубили интерес към конференцията. По традиция я открива датският 

премиер Андерс Расмунсен, който се оказва и министър на печата. 

Следва приветствие от шефа на DICAR, Нилс Мулвад, върху чиито 

плещи пада основната тежест по организацията.  

Сред говорителите отново е Дейвид Каплан от “USA News and World 

Report”. Преди две години американецът водеше сесията, в която имах 

изказване и аз – той ни представи пред колегите, събрани от цял свят, 

заедно с Андрей Шчекошчикин от “Литературная газета”, който беше и 

депутат от руската Дума. 

Миналата година отново се засякохме с Дейвид, но във Вашингтон, 

където срещата с него бе организирана от Държавния департамент на 

САЩ по една програма за разследващи журналисти, в която бях  

включен. Това беше среща-обяд в сградата на “Уотъргейт” – 

комплексът, от който тръгва прословутата афера, разплетена от 

журналистите на “Вашингтон поуст” и довела до оставката на 

президента Ричард Никсън. 

И тази година Дейвид представя в Копенхаген руснак – Олег Люри от 

“Новая газета”. Същият,  който взривява скандала с изпраните руски 

милиарди долари през “Банк ъф Ню Йорк”.  

Олег не говори английски и чрез преводача си обяснява как е научил за 

далаверата. Малцина в залата  разбираме думите му в оригинал: 

“Получих по пощата пакет с документи. Цялата схема беше обяснена 

вътре. Шест месеца проверявахме дали документите не са фалшиви. 

Оказа се, че всичко е вярно и го публикувахме”. 

Това с документите по пощата е доста позната история. Не само за нас 

– българските журналисти. И депутатите ни често получават разни 

компромати в пощенските си кутии в парламента. Изобщо доста от 

нещата, които Олег ни разказва за Русия, са почти същите и у нас. 

Трансграничната контрабанда,  трафикът на хора, организираната 

престъпност и корупцията отново са главните теми, около които се 

въртят докладите на “спийкърите”. Важен гост на конференцията е 



бившата френска прокурорка Ева Жоли, която  разследва скандала 

“Елф” и успява да вкара в затвора не един и двама висши френски 

политици.  

Всъщност с г-жа Жоли вече съм се виждал при визитата й в България, 

където бе представена на среща в Центъра за изследване на 

демокрацията. В Копенхаген тя ни обяснява, че от известно време 

живее и работи в Норвегия, защото след разкритията й във Франция 

“вече не съм много популярна там”. За съжаление често това е съдбата 

на хората, които се борят с корупцията.      

Докато през 2001 г. основен акцент в Копенхаген беше цигарената 

контрабанда, сега повече се говори за натиска от фармацевтичните 

гиганти, приватизацията на водните дружества (която си тече през 

последните години по цял свят, а не само в България и по правило е 

придружена от скандали).  

Нормално е след атентатите срещу нюйоркските кули темата за 

тероризма също да бъде засегната обилно. Отново Дейвид Каплан, 

който е специалист именно в тази област, обяснява надълго и широко 

какви са новите предизвикателства към журналистите. От една страна 

финансирането на подобни разследвания е засилено, което може да се 

очаква, след като дълго време темата беше относително загърбвана. 

Почти навсякъде обаче, и най-вече в САЩ, една от най-откритите 

държави преди, властите са се капсулирали на тема тероризъм и трудно 

нещо може да се изкопчи от тях. 

За първи път в копенхагенската конференция участва и човек от  

влиятелното германско списание “Шпигел”. Доминик Чиш е един от 

18-те журналисти в разследващия екип, който “Шпигел” сформира 

часове след трагедията с небостъргачите в Манхатън. Половината 

работят в САЩ, а останалите в Германия и други точки по света. 

Първи те разкриват хамбургската връзка на повечето от камикадзетата, 

отвлекли и взривили самолетите в нюйоркските кули. 

След сесията разменям визитка с Доминик. Въпреки че работя във  

вестник “24 часа”, собственост на издателска групировка от Германия, 

връзките ми с журналисти от тази страна не са особено богати. 

Голяма част от докладите на конференцията са с чисто практическа 

насоченост. Например Стив Стиклоу от лондонския офис на 

“Уолстрийт джърнъл” подробно споделя опита си как да проследиш 

една история в разследването си и как, в крайна сметка, да я завършиш 

успешно. Той говори дълго и за убития в Пакистан негов приятел 

Даниел Пърл, специалист по тероризма в “Уолстрийт джърнал”, докато 



ни разяснява как журналистите трябва да продължават работата на 

свой колега, ако нещо се случи с него. 

Успявам да разменя няколко думи с г-н Стиклоу след изказването му. 

Питам го за Кристофър Купър, негов колега, с когото се видяхме 

миналата година в България, след като ми се обади във връзка с едно 

мое разследване за Ал Кайда и оръжейния търговец Виктор Бут.  

Журналистът ми обяснява, че са изтеглили Кристофър във Вашингтон 

около войната в Ирак и обещава да му предаде много поздрави като се 

чуят. 

“Ефективни техники и методи за разследване”,  “Как да разкриваме 

безобразията на правителствата”,  “Как да достигаме до документи със 

забранен достъп”, Как да разкриваме пране на пари”,  “Как да 

разследваме и публикуваме под заплаха” – всички тези теми, по които 

се говори в Копенхаген, се обсъждат и на повечето семинари за 

разследваща журналистика, включително в България. Разликата е, че в 

Дания ценните указания дават звезди от величината на шефа на 

Центъра за обществена интеграция  в САЩ Чарлс Луис, Мерилин 

Томсън от “Вашингтон поуст”,  директорът на Международни 

репортери и издатели Брант Хюстън, Джон Улман от Световния 

пресинститут. И разбира се Дънкан Кембъл – британското светило на 

разследващата журналистика, който първи разкрива подробности за 

проекта за глобално подслушване “Ешелон”, първи писа за участието 

на цигарените концерни в контрабандата по цял свят и какво ли още не. 

Изобщо, ходенето в Копенхаген си струва. А със сигурност така ще е и 

в Амстердам през май 2004 г., за когато се решава да е следващата 

конференция. Това става ясно на прощалната вечеря на 3 май вечерта в 

един от луксозните ресторанти на прочутия копенхагенски 

развлекателен комплекс “Тиволи”. Холандците са грабнали 

организацията на срещата в люта конкуренция с белгийците. 

На другия ден тръгвам към летището, качвайки се на чисто новото 

метро. Малко след като маршрутът му излиза на повърхността трябва 

да го сменя с влак. Изглежда сложно, не не е чак толкова. Стига да не 

пропусна жп спирката на аерогарата, защото следващата е вече в 

шведския град Малмьо, който е само на трийсетина километра от 

датската столица по най-дългия европейски мост над пролива  в 

Северно море, разделящ двете държави. 

Когато лъскавите вагони на метрото излизат на светло, установявам, че 

мотриса няма. Няма и машинист. Копенхагенското метро се движи 

само, управлявано от компютри.  
 



 

КАК ПРЕМЕСТИХМЕ СИРАЦИТЕ ОТ ЧАКАЛИ 

 

Седемгодишното хлапе лежи с голяма лепенка на челото и засъхнала 

кръв около нея. Малчуганът от Дома за сираци във великотърновското 

село Чакали се е сборичкал с другарчето си,  паднал и си сцепил челото 

върху острия ръб на нощното шкафче. И сега една добра какичка 

студентка е почистила внимателно раната, сложила е марля и нежно 

приглажда косата на детето. 

Не помня името, но погледът му на ранено животинче няма да се 

изличи от паметта ми никога. В него бяха събрани всички терзания на 

тези забравени от Бога дребосъци. Радост от ласката, кратка надежда и 

огромен страх, че всичко ще изчезне като сън. 

Януари 1990 г.: Втори ден ние, студентите от ЗОВ, живеем в Дома за 

сираци в село Чакали. Първият минава почти изцяло в грижи за 

хигиената и го изнася на гърба си женската част от групата ни.  

Зимата е в разгара си и във всяка стая има по едно чудо на техниката – 

чугунена печка на дърва и въглища. Децата от Дома, момчета и 

момичета, са длъжни да “управляват” тези “машини”, когато се 

наложи. Тоест през около час.  

С печките трябва да се оправят и най-малките деца, които са едва 

няколко сантиметра по-високи от тях. Всеки път когато дойде време да 

хвърлят в горящата паст порция въглища, малчуганите изиграват нещо 

като ритуал. С ловък замах придърпват ръкава върху свитата китка на 

едната си ръка и така “обезопасени” дръпват нажежената вратичка на 

печката. С другата ръка вече трябва да са загребали лопатка въглища. 

Бързо ги изсипват сред пламъците и хлопват вратичката обратно. 

Ловкостта на дребосъците е забележителна, но нерядко късметът им 

изневерява. Само миг невнимание и се чува писък, присвиване и 

поредният червен белег върху малката ръчичка.  

Повечето деца имат десетки подобни “спомени” от китките до лактите. 

Намазването на раните с някакъв обезболяващ мехлем е нещо, за което 

дори не са чували. 

Преди да облекчим болката обаче трябва да измием черния пласт 

мръсотия върху ръцете им. Няма сапун. Топла вода се пуска само 

сутрин за малко. Налага се да притиснем директорката на Дома 

Елеонора Димитрова. 

Отначало тя се опитва да ни убеди, че всяко дете вече е получило 

полагащия му се за месеца сапун. Показва ни тетрадка, в която всеки 

питомец е удостоверил това с подписа си. 



Все пак отстъпва  и изважда от склада нови сапуни. Правим 

елементарното,  за да ги запазим  – увиваме ги в марли и ги завързваме 

за тръбите на чешмите. След това какичките поемат най-малките и 

започва миене ръка по ръка.  Големите се справят сами. В този ден 

децата влизат да се хранят с чисти ръце за пръв път от дълго време. 

Още на втория ден започваме занимания с тях – първоначално след 

училище. Хубавото е, че в групата сме събрани студенти от почти 

всички университетски специалности. Бързо става ясно, че някои от 

децата са доста добри математици, други четат и пишат с много по-

малко грешки само след час-два занимания. Откриваме любители на 

биологията, историята, литературата, географията, малки художници.  

На следващия ден успяваме да пробием и в училището на Дома. Първо 

вземаме часовете, за които няма преподаватели – а те са доста. 

Спечелваме на своя страна част от учителите и те ни отстъпват 

катедрите си.  

Пристига екип от търновския регионален център на БНТ,  

кореспондендът на  БТА Пламен Цветков и хора от радиоцентъра. 

Снимат ни как преподаваме и същата вечер ни излъчват по късните 

новини.  

Чудесно – успели сме да вдигнем шум, което към момента е основната 

ни цел. Още след първия  ден сме далеч от всякакви илюзии, че 

условията в дома могат да станат поносими. Сградата е твърде стара, за 

да издържи прокарване на парно, както обещава директорката. 

Тоалетните на приземния етаж са запушени и от месеци стоят 

заключени. И в най-лютата зима  малчуганите са принудени да ходят 

до външната тоалетна, на около 150 метра от Дома, в сняг и страшен 

мрак. Не е странно, че доста от тях се напикават в леглата, докато спят. 

Един от тъй наречените възпитатели измислил “гениална” тактика да 

“спаси” децата от нощното напикаване. Събуждал ги през нощта, малко 

преди да започнат да “се изтърват”. Бил направил специално 

изследване кога започва “процесът”. 

Строявал всички “пикльовци” и им давал 10 минути норматив – да 

стигнат до тъмната външна тоалетна, да си свършат работата и да се 

върнат. Ако закъснеели и секунда, им давал старт отново. И 

отново...докато влязат в норматива. 

Една нощ децата започнали да припадат от изтощение – надзирателят 

бил толкова пиян, че изгубил всякаква мярка. Ръководството на Дома 

научило и дало пътя на изверга. Малко по-късно той започнал да 

работи в друг Дом за сираци. А и повечето от колегите му, които бяха 

останали в Чакали, не бяха по-стока от него. 



“Велик е нашият войник! Велик! Велик! Велииииик!” Добре познатият 

рефрен за всеки минал през казармата звучи меко казано странно, 

когато излиза от гърлата на шестдесетина деца. Придружен със звучно 

набиване на крак. Това се случваше при всяко хранене - сутрин, обед и 

вечер, пред столовата на Дома за сираци в Чакали.  

Маршировка и песен за заздравяване на дисциплината. И още куп 

порядки, включително подписи за получаване на сапун и бельо. Неща, 

които дори мъжете в казармата трудно възприемат. А как трябваше да 

свикнат онези мъничета? 

Особено както живееха в пълна мизерия, само с едни дрехи на гърба си. 

Не че държавата не отпускаше средства. Макар и оскъдни, те стигаха за 

най-важното. Даренията също не заобикаляха Дома в Чакали – нерядко 

добри хора пращаха храна, и дрехи, и пари. Само че след това 

мистериозно изчезваха. 

Директорката ни убеждаваше, че децата са прахосници и унищожават 

всичко. Някак си не можех да й повярвам. Особено като поразпитах и 

децата, и хора от селото. 

Не, нямахме право да оставим тези деца там след като видяхме начина, 

по който се отнасяха с тях. Затова и за секунда не съжалявам, че 

направихме всичко възможно Домът за сираци в Чакали да бъде закрит. 

Писах статии в търновския “Борба” и в “Студентска трибуна”. Говорих 

по местното радио. След ваканцията ни в Чакали за децата от дома бяха 

направени две телевизионни предавания по БНТ.  

Макар и пълно с характерната за онзи период публицистика, моето 

първо разследване се оказа ефективно. Много хора научиха за съдбата 

на нещастните деца. Отделно всички ние от ЗОВ обикаляхме по 

инспекторати и министерства.  

След по-малко от година успяхме да преместим Дома. Бяхме 

набелязали една чудесна база в град Угърчин. Ново спортно училище с 

общежитие, което така и не беше отворило врати, покрай неразбориите 

след 10-ти ноември. Успяхме да вземем тази нова-новеничка база за 

“нашите” деца. Прясно мебелирана и боядисана, с локално парно 

отопление. 

В нея дребосъците нямаше да намерят така желаното семейство,  но 

поне щяха да живеят по-човешки. Не ни пукаше, че техните 

възпитатели и учители в Чакали щяха да останат без работа. Те бяха 

достатъчно големи и силни, за да се борят с живота. 

И без това още през 1973 г. Домът “Митко Палаузов” в Чакали е бил 

създаден, за да спаси от закриване училището на обезлюдяващото село. 

Поколения сираци бяха дали своя дан на мизерията, за да изпълнят 



мъдрата партийна повеля. Благодарение точно на БКП хиляди деца 

бяха натъпквани в мизерни Домове по най-затънтените кътчета на 

родината. Защото бяха срам за “идеалната” ни държава. 

Ние предпочетохме да пукнем този срамен цирей на челото на 

обществото, за да не отрови крехките детски организми още в зародиш. 

Да им дадем шанс за живот в малко по-добри условия, за да могат по-

лесно да се адаптират към света. Иначе няма  защо да се чудим че 

огромна част от тях попълват директно редиците на кримиконтингента. 

Те нямат друг избор. 

Любящата директорка на Дома в Чакали и верните й помощници обаче 

не можеха да оставят “скъпите им  деца” да си тръгнат просто така. Те 

им подготвяха поредица от изненади за сбогуване. 

Още месеци преди заминаването започнали да им обясняват какъв ужас 

ги очаква в Угърчин. Например циментовият завод, който веднага щял 

да отрови бъбреците им. Освен това Домът там бил заобиколен от 

триметрови огради като концлагер. 

За да направят ужаса на децата истински, от дома и местната община 

решават да им отрежат полагащата се годишна издръжка от 43 000 

лева. Нищо, че вече е отпусната от министерството именно за 

отглеждане на тези деца. 

От 5-те телевизора в Дома (от тях децата имаха право да гледат само 

този в Залата за занимания) не им е даден нито един. Техните 

касетофон и грамофон не им се полагат. От наличните 10 велосипеда са 

им връчени само три, но нито една от шейничките “Чук и Гек”. 

От фирма “Малашевци” бяха купили за децата спортни комплекти, 

пуловери и бельо за 2650 лева. Всички тези неща изчезнаха - децата 

бяха изпратени с по едно сакче от “родния” Дом към  “циментовия” 

Угърчин. 

И току малчуганите да тръгнат по страшния път към неизвестноста, 

когато се чува: “Стооой!”. И друга заповед – отваряй саковете! 

Започва проверката, пардон – тарашът. Политат фланелки, ризи, гащи... 

“Мислехме, че после ще приберат всичко, а те само вадеха и ровеха, а 

накрая ни накараха да подреждаме наново”, разказваха децата по-

късно. 

Направих си труда да попитам някои от “героите”, ровили детския 

багаж в Чакали: “Поне това не можахте ли да им спестите?” 

“Ама как така” – отговориха ми – “Знаете ли ги как крадат, бяха 

свалили фасунги, крушки, кой каквото набара. Трябваше да ги 

изтарашим”. 
 



СИНДИКАТ МИ ДАЙ 

 

“България вече е в период на възход”, изтърсва  на 10 май 2003 г., на 

път за Сливен министър-председателят Симеон Сакскобургготски. 

Поне два вестника, включително “24 часа”, изнасят премиерските слова 

като водеща новина – толкова невероятно звучат.  

Дали Симеон си вярва или за пореден път е пуснал в ход специфичното 

си чувство за хумор? 

Ако става въпрос за възход при лицемерието – няма съмнение, че е 

прав. Огромният яхтен скандал с министрите Милен Велчев, Пламен 

Петров и депутата Мирослав Севлиевски е потушен до мижава 

докладна записка от МВР. Депутатите я изискват гръмогласно в 

парламента, колкото да се убедят, че всичко е замазано за пореден път.  

В текста на докладната, според различни медийни версии, прехвърчат 

няколко имена на прокурори, митничари, Косьо Самоковеца, Иван 

Доктора и толкова. Никакви връзки на политици с мафията. Че кога 

пък е имало такова нещо в България. 

Според друга версия в докладната пишело нещичко за бизнеса на 

групировките, включително на ВИС. Докъде се били разраснали 

легалните им структури. Ей това вече е страхотна новина. Колко жалко, 

че документът на МВР е суперсекретен...  

Само че още две години по-рано извадих на светло целия легален 

бизнес на хората около ВИС. Не ми трябваха нито секретна 

информация, нито специални разузнавателни средства.  

Тогава използвах информационната система “Апис”, която отразява 

публикациите в “Държавен вестник”. Включително в тъй наречения 

неофициален раздел, в който са фирмените регистрации, дяловите 

участия, излизането или влизането на нови партньори. 

Ясно можеше да се проследи, че основната структура на ВИС – “ВАИ 

инвест холдинг”, контролира поне 15 големи български фирми. 

Отделно хора, свързани с ВИС, държаха още десетки структури, във 

всички сектори на икономиката. Една малка държава в държавата. 

Между висаджийските фирми бе и най-известният  разпространител на  

кино- и видеофилми в България – “Ара аудио видео”.  Като разбраха 

какво ровя, оттам  изпищяха, че вече нямали нищо общо с ВИС. ВАИ 

им били съакционери преди две години. 

Аз обаче се съмнявам Георги Илиев и компания да са държали 80% от 

такава апетитна структура и да са я пуснали по живо по здраво. Не е в 

техен стил. 



Очаквах в “Апис” да има някои неточности и неактуална информация, 

но това е проблем за българския търговски регистър като цяло. Затова 

публикувах данните на системата, заедно с мнението на собствениците 

на “Ара аудио видео”. 

Най-трудно беше да взема коментар от висаджиите – както е известно, 

те пресаташета нямат.  

Не вървеше някак да тупна Георги Илиев по рамото и да му кажа: “Абе 

Жоро, ти помниш ли как бяхме заедно на плажа край Равда едно време. 

Хайде кажи сега за бизнеса!”  

Всъщност аз Илиев съм го виждал на живо само веднъж, случайно. Но 

от студентските години край морето нямам такъв спомен. Макар че със 

сигурност той е минавал през равденските “Олимпийски надежди”, а и 

сме почти на една възраст и с него, и с брат му, Бог да го прости. 

С помощта на Виктор Радулов, бивш колега от “24 часа”, успяваме да 

получим коментар от ВИС по разследването. Макар и не от Георги 

Илиев, нито пък в официален вид. Все пак е от висш висаджия и звучи 

горе долу така: “Абе по-различни са вече нещата с фирмите ни, ама 

горе долу данните са верни”. 

Година  по-късно случайно научих, че Георги Илиев доста се 

забавлявал, като ми чел материала. “Ах, и тази е още моя! И тази! И 

тази!” – посочвал той фирми, които съм определил като негови.  

Дори и да ги е напуснал формално обаче,  повтарям – не е в негов стил 

да  загърбва нещо добре работещо и печелившо. Има хиляда начина 

пак да държи контрола, дори формално да е изключен като съдружник.  

Още повече, чи нито една от посочените структури, освен “Ара аудио 

видео”, не опроверга информацията ми. 

Толкова засега по бизнеса на ВИС и възхода на Симеон. За мен няма 

съмнение накъде са тръгнали нещата пак. Едва ли политиците ще се 

лишат от парите на ВИС, СИК, ТИМ и други подобни и при 

следващите избори. Може суперсекретният доклад на МВР даже да им 

свърши добра работа – да знаят колко пари и как да си поискат. 

От “възхода” на Симеон и от обвинението му към журналистите, че му 

пречат с черногледостта си, виждам, че той придобива един твърде 

познат симптом. През него минаха в различен период от мандата си и 

Жан Виденов, и Иван Костов.  

Когато започнат журналистите да ти пречат, а ти ставаш все по-

непогрешим – тогава нещата тръгват към естествения си завършек. 

А поредното правителство става все по-слабо и податливо на натиск. 

Ясно е кой ще се възползва от тази слабост. Първи ще са отново 

икономическите групировки и синдикатите, които винаги успяват да 



получат добър дивидент от подкрепата си към поредното слабо 

правителство. След което финансовата мощ на една малка клика, която 

от години е яхнала българските профсъюзи, расте с огромна скорост. 

Не, тук не говорим за защита на работнически права. Това е съвсем 

отделен и твърде неразвит сегмент от иначе процъфтяващия 

синдикален бизнес в България. 

Миналата година президентът на  КТ “Подкрепа” се оказа свързан с 

бизнеса на една белгийска мошеничка. Така и щяха да я екстрадират от 

България без да излезе нищо наяве, ако случайно не бях я открил в 

Сливенския женски затвор. Очаквах някаква човешка история – все пак 

измамничката Лиан Корвелейн беше майка на 5 деца. Неочаквано тя ми 

разкри цяла мрежа от свързани помежду си синдикалисти, магистрати, 

полицаи, бизнесмени... 

Но за това по-нататък. 

От Лиан Корвелейн насам обаче много ми се прииска да поровя 

повечко в бизнеса на българските синдикати. Например мастодонта 

КНСБ. Вярно, и други са го ровили.  По вестниците излизаха снимки на 

лидера Желязко Христов с неговата луксозна къща, публикуваха и 

доста пикантни подробности за личния му, включително интимен 

живот. 

Аз обаче не се занимавам с такива неща, въпреки че някои от тях са 

доста пикантни. Да видим какво притежава “корпорацията” КНСБ. 

Убеждавам се, че е грандиозна структура от една съвсем бегла справка 

в системите “Дакси” и “Сиела”. Трябва да се признае, че шефът 

Желязко Христов се е постарал да бъде чист откъм бизнесотношения – 

той присъства само в организации с идеална цел. 

Същото обаче не може да се каже за заместниците му – Иван Кокалов, 

Йордан Иванов, Юри Аройо.Всеки от тях има участие в някаква 

структура, а Аройо даже в 5-6. 

Всъщност това не е забранено на синдикалните дейци. Напротив – в 

устава им изрично пише: Чл. 43. КНСБ и нейните членове могат да 

извършват всяка позволена от закона стопанска, финансова, 

застрахователна и друга дейност. 

Така постепенно се е получила мрежа от десетки свързани структури, 

образуващи по моя преценка една от най-мощните български 

корпорации. Тя има присъствие във всеки по-важен сектор на 

българската икономика. 

В някои от фирмите КНСБ участва пряко като конфедерация – това 

също й е позволено и от устава, и от закона. В други структури нейни 

членове са съдружници или заемат ръководни постове.  



Шефове на структурите на КНСБ в Димитровград, Кърджали, 

Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник,  Разград, Видин, Ботевград, 

“Марица-Изток 2”, Велико Търново, Габрово, Разлог, Силистра, 

Сливен, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол също имат различни 

фирмени участия. 

Всички столични фирми са регистрирани или са посочили като 

допълнителен адрес  пл. “Македония” 1  – там е централата на КНСБ. 

Всъщност това е един 20-етажен бизнес офис.  

Конфедерацията държи малко над 1% от дяловете в регистрирания  

също там “ТК-холд” – бившият приватизационен фонд “Труд и 

капитал”. Въпреки нищожното си участие обаче, цели трима от зам. 

председателите на КНСБ участват в ръководните органи на “ТК-холд”.  

Юри Аройо е изпълнителен директор, а Пламен Димитров и Йордан 

Иванов  де факто контролират работата му като членове на надзорния 

съвет. Странно, като се има предвид, че над 80% от собствеността в 

“ТК-холд” е анонимна, според данните от търговския регистър. 

Пак според него “ТК-холд” има дял или контролира изцяло 31 големи 

български предприятия.  

В ръководството на холдинга все още участва депутатът от НДСВ 

Димитър Ламбовски. Името му е и в 5-6 фирми, свързани с КНСБ, 

както и в други, свързани с бившата СИК. За тях писах преди известно 

време, когато извадих на светло 32-ма депутати, които участват в 

ръководствата на фирми и по този начин нарушават парламентарния 

правилник, респективно Конституцията. 

Тогава Ламбовски заяви, че е направил нужното, за да бъде освободен 

от управителните органи – така, както изисква правилникът на 

Народното събрание. Въпреки това  продължава да фигурира като 

директор и по нищо не може да се разбере дали е напуснал наистина.  

Отделно на адрес пл. “Македония” 1 излизат още десетки фирми, 

свързани пряко или индиректно с КНСБ. Този път използвам в 

информационните системи “Дакси” и “Сиела” опцията търсене по 

адрес. По същия начин както чрез общия телефон открих връзка между 

отец Гелеменов и кмета на Белово. 

Какво ли ще излезе този път? На 14-я етаж е регистрирана една 

интересна фирма. Я да видим кой е собственик. Аха, “Интергруп” 

държи над 90%, според информационната система “Дакси”. Ами че 

това е СИК. Да не би сикаджиите освен опосредствана връзка чрез 

Ламбовски да имат и пряк контакт с КНСБ? 

 

 



НА ОРУЖИЕ, БРАТЯ! 

 

“Трябва час по-скоро да окупираме университета! Трябва да помогнем 

на колегите от Софийския. Иначе ще ги смачкат!” 

Без майтап - обявяването на студентската стачка във Велико Търново 

приличаше на Априлското въстание. Поне така, както си го представях 

покрай “Записки по българските въстания”. 

Думите на Димитър, брадатият петокурсник историк, още звучат в 

ушите ми от онази юнска вечер на 1990 г. край паметника на Майка 

България в центъра на Велико Търново. “Кървавото писмо” донесе от 

София Александър Каракачанов, тогава член на ръководството на СДС. 

Колегите от СУ “Климент Охридски” от няколко часа се бяха 

затворили в университета. 

Във Велико Търново предишната вечер бяхме окупирали  улицата пред 

общината. Направихме барикади от подръчни средства. Опънахме 

палатки. Появиха се китари. 

Всичко започна от митинга на СДС, на който бе обявено, че изборните 

резултати са фалшифицирани.   

Присъединих се почти неволно към протестиращите. Симпатизирах на 

СДС, но не участвах в политически акции. Само веднъж отидох на 

митинг и се чувствах нелепо. По принцип не обичам масовките. Освен 

това смятах, че е достатъчно да гласувам със синята бюлетина и 

обречената тоталитарна система няма начин да не рухне сама. 

Точно това стана в Чехия, Полша, Унгария, балтийските републики. Но 

там бяха правили стачки и бяха проливали кръвта си в борба с 

комунистите десетилетия по рано. В България нямаше как да се 

прескочи този етап. 

Затова побеснях, когато разбрах, че комунистите са манипулирали 

изборите. Отърсих се от илюзията, че нещата могат да се променят по 

еволюционен път. Но и тогава не се чувствах седесар, а гражданин. 

Затова се зарадвах, когато край паметника на Майка България ние, 

студентите от “ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” решихме да  окупираме 

университета. Наистина част от колегите настояваха да останем пред 

общината с хората от СДС. Надделя обаче мнението, че сме студенти и 

мястото ни е в университета. 

Разбрахме се всеки да мине през квартирата си и да вземе одеала и 

дрехи – среща час по-късно пред университета. Когато се събрахме при 

Алма матер на хълма Света гора, наближаваше 4 сутринта. 

Няма спор – две трети от стачниците бяха от СДС – със сините шапки, 

значки и знамена. Останалите бяхме “обикновени” граждани. Но бързо 



се разбрахме – стачката не е на СДС, а на студентите. Затова никакви 

отличителни политически знаци. Знамената и значките с надпис “СДС” 

бяха скрити. 

Звъннахме на вратата и учтиво помолихме портиера да ни отвори. Той 

ни заплаши с полиция. Точно за това настоявахме – да звънне на 

ченгетата, но да ни пусне в сградата. 

Веднага след като влязохме, се обадихме в районното управление и 

съобщихме, че поемаме контрола и отговорността за сградата на 

ректората. Имах ключ от редакцията на студентския вестник. Извадих 

тежката пишеща машина и я пренесох в стая 310, която определихме за 

щаб на стачката. По ирония на съдбата това беше бившата 

Комсомолска стая. 

Първо натракахме декларация към студентите и ръководството на 

Великотърновския университет. Призовахме ги да подкрепят стачката. 

След това – писмено обяснение до полицията – кои сме, какво и защо 

правим. Предадохме я на патрулната кола, която дойде да види какво 

става. 

Избрахме ръководство на стачката. Нормално беше Димитър да стане 

председател.  

Към 6 и нещо настръхнали очаквахме появата на първите 

преподаватели, на ректора. Страх ни беше. До вчера бяхме обикновени 

студенти. Днес вече залагахме всичко на карта. 

Можеха да ни изключат от университета, да загубим завинаги 

студентските си права. Можеше да ни се стовари и нещо много по-

неприятно. Беше тръпнещо, нервно и страшно интересно. Правехме 

историята! 

“Ааа, какво правите вие тука, бе?”,  стресна ни дрезгав глас в сумрака. 

Пред нас се изправи индианецът Херардо в пълно бойно снаряжение – 

с лента на челото и  наметнат с вечното си карирано одеало. 

Колегата Херардо от Еквадор учеше история в университета. Преди 

това беше опитал безуспешно медицина в Плевен – цели три години. 

От Еквадорската комунистическа партия го изпратили в България да 

учи за депутат. 

Вместо това индианецът беше станал гуру на търновската хипария.  

Живееше от купон към купон и дори завърши накрая. А почти не 

изтрезняваше. Коронният му номер беше да приседне обилно наквасен 

до някоя девойка и да я забие с: “Ти искаш спи с истински индианец!”. 

И в онази паметна сутрин Херардо не беше от най-трезвите. “Стачка 

правим, стачка”, осведомихме го ние.  



“Ааа, стачка! Чудесно!”, възхити се той и отиде да спи, за да се включи 

по-късно бодър в нашите редици. Заради него и някои чернокожи 

колеги, които идваха при нас по-късно, в града тръгна слух, че 

индианци и негри превзели университета. 

Започнаха да пристигат служители и преподаватели. На всички 

казвахме, че сградата е окупирана и не могат да влязат. Че 

протестираме срещу фалшифицираните избори, че гражданските ни 

права са погазени. И искаме президентът Петър Младенов да подаде 

оставка, заради репликата си “най-добре е танковете да дойдат”. 

Някои ни разбираха веднага и си тръгваха. Други ни поздравяваха и 

оставаха поне малко, като израз на подкрепа. Повечето обаче 

настръхваха и започваха да сипят обиди и заплахи. Всъщност ВТУ си 

беше един много червен университет. 

“Ама как няма да ме пуснете?! Аз съм ректорът! Веднага ме пуснете да 

вляза!” - проф. Георги  Данчев направо щеше да се пръсне от 

възмущение. За първи път откакто беше на поста, не можеше да влезе в 

университета, да стигне до уютния си кабинет на втория етаж. Да го 

спират някакви си келеши... 

Келешите обаче бяха непреклонни и проф. Данчев, известен в 

студентските среди като Жоро Змея, накрая трябваше да се примири. 

Връцна се назад и мърморейки се изнесе към сградата на библиотеката, 

където организира ректорския си щаб за извънредната ситуация. 

Това пречупи страха ни. Щом спряхме ректора, значи никой не може да 

ни се опре. Един доцент от катедра “Психология” успя да се промъкне 

през отворен прозорец на първия етаж. Комендантът на стачката Юри с 

няколко колеги го залови след кратка гонка по етажите на 

университета. Изведоха го навън под охрана. 

Междувременно се свързахме по телефона с колегите от Софийския 

университет. Казахме им, че и Великотърновският е окупиран. Че не са 

сами. От другата страна на жицата се чу страхотен рев. 

Нашият университет бе вторият, превзет от студенти. През следващите 

дни се включиха и други, софийски вузове – Техническият, ХТИ, 

ВИТИЗ, Библиотекарския... Колегите започнаха да окупират  и в 

страната –  в Пловдив, Варна, Шумен, Габрово...Над 30 висши и 

полувисши заведения участваха в първата стачка. 

Смятам, че беше много важно колегите от Софийския да бъдат 

подкрепени навреме. Можеше и друг да го направи,  но първи бяхме 

ние, великотърновци. По-късно именно нашата стачка щеше да се 

прочуе с най-твърдата позиция.  



“Педерасти! Педерасти! Педерасти!” – няма да забравя зачервеното от 

ярост лице на един бабанка, мъж на задочничка, която отказвахме да 

пуснем на очни занятия в сградата на Ректората. Около него бързо се 

събираше групичка от съпрузи на задочнички – мрачни и едри, с вид на 

трактористи. 

Начело с бабанката те бесняха близо час и накрая започнаха да хвърлят 

пейки срещу нас. 

В отговор излязохме петнайсетина по-едри момчета пред университета 

и се строихме в колони. Пред нас застана комендантът Юри и започна 

да демонстрира източни бойни изкуства. Той беше бивш редови 

полицай - старшина,  приет да учи история. 

Юри вдигна високо крак и изкрещя: Кяи! 

Всички повторихме с “кяи” движението му. Повечето и бъкел не 

разбирахме от източни бойни изкуства, но усърдно следвахме хватките 

и виковете на коменданта. 

Бабанките се дръпнаха назад. След няколко минути площадчето пред 

ректората опустя.  

  

  

УРОК ПО БЪЛГАРСКИ СИНДИКАЛИЗЪМ 

 

Бързам към срещата в КНСБ в необичайната за началото на май 

горещина. Според първа страница на "24 часа" температурите можели 

да стигнат и до 50 градуса през настоящата 2003 г. - така предвиждали 

синоптици. Точно така стана през август, само че в Испания. 

Влизам най-после в прохладното фоайе на величествената сграда на пл. 

"Македония" 1. Хващам асансьора за 8-я етаж и търся стаята на Чавдар 

Христов, изпълнителен секретар на КНСБ. След двудневни преговори с 

пресаташето на конфедерацията Мария Костова г-н Христов ми е 

посочен като човек, който може да отговори на въпросите ми за 

бизнеса на КНСБ. 

- Г-н Христов, защо КНСБ и нейното ръководство участват в 

толкова много частни фирми? - питам около петдесетгодишният мъж, 

след като сядаме в кабинетата му. 

- Когато става въпрос за защита на интересите на работниците, 

винаги става въпрос и за финансов ресурс. В действащия закон за 

организациите с идеална цел е предвидена възможност те да развиват 

стопанска дейност, без да формират печалба. Тоест всички приходи да 

се реинвестират обратно в дейността на организацията. КНСБ издава 

книги, провежда обучения... 



- Извинявайте че ви прекъсвам, но може ли да приемем, че КНСБ е 

някаква форма на голяма корпорация? 

- Абсурд! - подскача той - По смисъла на Търговския закон ще 

бъде груба грешка да се възприема КНСБ като корпорация. 

- Все пак всяка година КНСБ има приходи? 

- Основните приходи са от членски внос и от съвместни програми, 

по които синдикатът работи с външни организации. Но единствената 

дейност, която сме развивали е, както казах, издателска и провеждане 

на обучения.  

- Щом  отчитате приходи, значи всяка година имате финансови 

отчети. Възможно ли е да се запозная с тях? - питам невинно, макар да 

съм сигурен в отговора предварително. 

- Не мога да ви отговоря, ще трябва да попитате стоящите в 

иерархията над мен.  

- А по закон кой осъществява контрол върху дейността на 

синдикатите в България?  

- Никой. Няма такъв закон. Има конвенция 87 на Международната 

организация на труда, ратифицирана от българската държава, която 

създава изключителна самостоятелност на синдикатите. 

Е, не че не го знаех, но чак толкова ясен отговор не очаквах. Това е то - 

никой в България не контролира синдикатите. Никак не е странно, че 

правят каквото си искат.  Все пак уточнявам: 

- Тоест да речем Сметната палата няма право да ви проверява? 

- Абсурд. Но при съмнения за закононарушения може, разбира се, 

да се правят данъчни проверки. И се правят. Правят ни проверки и от 

осигурителния институт. 

- Според Търговския регистър КНСБ участва като съдружник в 

застрахователна компания "Орел". 

- Нямам представа. Знам, че имаме малки участия в холдинга 

"Труд и капитал" и в пенсионноосигурително дружество "Доверие" - 

отговаря Христов. 

А, това за "Доверие" не го знаех - такова нещо в регистъра няма. По-

интересно ми е обаче друго: 

- В "Труд и капитал", което е преобразувано в "ТК-холд", КНСБ  

има малко повече от 1%. Не е ли странно при такава малка собственост 

цели трима от ръководството на КНСБ да са в ръководните органи на 

"ТК-холд"? 

- "Труд и капитал"  беше създаден с усилията на КНСБ. 

Собственикът преценява кой да участва в ръководството на 

дружеството му. - отговаря невъзмутимо секретарят. 



- А знаете ли, че над 80% от собствеността в "ТК-холд" е 

анонимна. Знаете ли кои са реалните собственици? 

- Нямам предства. От три месеца Юри Аройо вече не е зам.-

председател на КНСБ и е извън органите за управление на синдиката. - 

изтърсва ни в клин, ни в ръкав Христов. 

- Вероятно знаете, че "ТК-холд" контролира или има участие в 31 

български предприятия? - продължавам  да го притискам. 

- Нямам представа. - дърпа се той. 

Става ми ясно защо не ми позволиха да се срещна с Желязко Христов 

или някой от заместниците му, а ме прехвърлиха към Чавдар Христов. 

Очевидно за много от делата на КНСБ той просто "няма представа". 

Все пак продължавам с въпросите си: 

- Знаете ли, че на адреса на централата на КНСБ на пл. 

"Македония" 1 има регистирани много фирми, в които КНСБ участва 

пряко или индиректно чрез свои членове, предимно на ръководни 

длъжности? 

- Една голяма част от тези фирми тук са в типични договорни 

отношения, нещо като ползватели на помещенията. - предполага той. 

- Тоест са ви квартиранти? Но КНСБ държи в доста от тях немалка 

част от собствеността? - опровергавам го аз. 

- Нямам представа за това нещо. - минава той на стария си рефрен 

- Една част от данните ви, може би към 90%, въобще не са актуални. Но 

аз не мога да ви кажа как стоят нещата към момента - може би някой от 

заместник-председателите на КНСБ. 

Започвам последната атака: 

- Г-н Христов, основната цел на КНСБ не е ли да защитава правата 

на работниците?  Оказва се, че синдикатът е и крупен работодател. 

Няма ли сблъсък на интереси? 

- Не смятам, че участието на някой в търговски дружества го 

превръща в работодател. Може да го превръща в капиталист, но това не 

е мръсна дума. Никой не е казал, че капитализма и синдикализма са 

антагонистично противопоставени. 

Ей това е авангардно обяснение на български синдикализъм. Нещо като 

съвременен Робин Худ - бори се с лошите работодатели, а сам той е 

добър такъв. Или не е? 

- Кой тогава, г-н Христов, е работодател? 

- Работодател е предприятието. 

- Но ако вие сте собственик на предприятието? 

- Не съм работодател, ако съм собственик. Независимо дали 

притежавам 100% от дяловете или по-малко.  



- Все пак няма ли да ви е трудно като собственик да защитавате 

правата на работниците? 

- Аз въобще не защитавам права на работници. Нито пък права на 

капиталисти. Аз съм просто собственик на предприятието в теоретичен 

план. 

Е, сега нещата вече ми се изясниха напълно. Оттук нататък КНСБ 

спокойно може да продължи да трупа финансов ресурс, да заплашва и 

подкрепя правителства, когато си иска. И от време на време, защо не, 

да защитава по малко и правата на работниците. 

Все пак не съм получил отговор на главния въпрос - каква собственост  

притежава КНСБ. Нося си разпечатка с всички фирми, в които според 

регистъра КНСБ или негови хора имат участия. Оставям данните на г-н 

Христов. Той обещава да ги покаже на шефовете на КНСБ, които да 

посочат какви са реалните фирмени участия на синдиката към момента. 

Ден по-късно от пресцентъра на КНСБ ми пращат обещания коментар. 

Ето го: "Предоставените материали  са общи извадки от 

информационни системи, по-голямата част от които не са актуални. 

Достатъчно доказателство е да се проследи капиталът на дружествата и 

ще стане ясно, че при близо 80 на сто от тях той не е деноминиран и 

АКТУАЛИЗИРАН ПО РАЗМЕР, поради което тези дружества следва 

служебно да се считат заличени от 1999 г. насам, тъй като не отговарят 

на изискванията  на действащото законодателство.  Така поднесена, 

информацията не откроява актуалното състояние на част от фирмите и 

създава впечатление за тенденциозно представяне на участието на 

синдикалисти в бордове и капитал. Така например, за част от фирмите 

са изредени всички, които са участвали в управлението, без да се 

фиксират датите на тяхното влизане и излизане от управлението. 

Доказателство за това може да послужи фактът, че някои от фирмите 

имат в управителните си тела повече от седем души - нещо, което 

Търговският закон не позволява.  

 Участието на синдиката в повечето от фирмите е символично. То 

става винаги с решение на колективен орган за управление и е било 

допуснато, за да се направи дейността на компанията публична и за да 

се потърси гаранция за членовете на КНСБ, участващи под някаква 

форма в нея. Такъв е случаят с "Орел"- 0,06% от собствеността, "ТК 

холд" - 1,09% и др. 

 С малки изключения участието на синдиката във фирми е пряко 

свързано с неговата собствена дейност. Това са осигурителни, 

застрахователни, здравни, медийни и други дружества, без които 

дейността на синдиката би била непълна или дори немислима. 



 Участието на синдиката в някои от дружествата е свързано със 

съвместни дейности от взаимен интерес. Такива са например 

дружества, занимаващи се с износ на работна ръка, с рекламни 

материали и др. На част от тях КНСБ е предоставяла помещения, 

срещу което нейните членове са се ползвали с преференции. 

 Част от дружествата съществуват от първите години на 

създаването на КНСБ, т.е. решение за тях е вземало друго ръководство, 

но и тогава, и сега решение за всяко участие на КНСБ се взема от 

колективен орган на КНСБ и се потвърждава от висшия орган между 

конгресите -Координационният съвет." 

Значи от КНСБ отричат участието си в над 80% от десетките фирми от 

Търговския регистър, но явно не са склонни да посочат в кои все още 

имат дялове. Това със служебното закриване е много стар номер, но 

истината е, че за да закриеш една фирма са нужни съвсем точни и 

определени действия. Доказателство за това е, че фирмите, които 

наистина са закрити излизат в системата "Сиела" зачертани с кръстче.  

Ако някой в КНСБ или в съда не си е свършил работата, това не е мой 

проблем. Затова публикувам имената на всички фирми с участие на 

конфедерацията, които според регистъра са действащи.  

Интересно е да поровя и около депутата Димитър Ламбовски, който 

очевидно се явява свързваща фигура между КНСБ и "Интергруп", тоест 

бившата СИК. 

 

   

СКРОМНИЯТ ВЛАДИ ВЪРГАЛАТА 

 

- Какви сте вие, бре! – пита заплашително високият студент с 

широкопола каубойска шапка, охраняващ  бариерата към 

вътрешния двор на  СУ “Климент Охридски”. До него ръмжи 

огромният черен дог Дик, нахлупил слънчеви очила на и без това 

страховитата си муцуна. Кучето е един от символите на стачката 

в СУ. 

- Ние сме от Стачния комитет на Великотърновския университет. – 

казва му наперено Димитър, председателят на нашата стачка. 

Пазачът ни поглежда  смаяно и се провиква към останалите, които 

охраняват окупирания Софийски университет през юни 1990 г.:  

- Ехей, отваряйте, търновци дойдоха! 

Следва радостно оживление и желязната врата е отключена 

светкавично. Минаваме без обичайните щателни проверки – на 

вратовете ни висят карти, удостоверяващи че сме от търновските 



стачници. След като първи подкрепихме столичани и издържахме на 

силния натиск на комунягите да ни изхвърлят от Великотърновския, 

в София сме се превърнали в нещо като легенда. 

Повеждат ни към сградата на Ректората през вътрешния двор, пълен 

до краен предел със стачници. Голяма част идват само през деня за 

купона - ядрото, което е постоянно в университета, е доста по-

малочислено.  

- Гладни ли сте? - пита ни момичето от стачния комитет на СУ, 

което ни поема от стражата.  

Измърморваме нещо, но е очевидно, че сме каталясали от нощния 

път и сме прегладнели като вълци. Всъщност стачката ни има 

сериозен проблем с прехраната и това е една от причините да 

пристигнем в София. Иначе сме извикани за среща на стачните 

комитети от цялата страна за координиране на действията. 

Колежката ни води в една от аудиториите на първия етаж. Ахваме с 

влизането – в просторното помещение е струпано огромно 

количество храна: пити с кашкавал, сирене, колбаси, бисквити, каси 

с хляб...Завива ни се свят. 

В Търново сме я закъсали яко. Докато над 90% от преподавателите в 

СУ подкрепят студентите и стачката, с нас е единствено английската 

катедра на Великотърновския. Плюс тук там по някой преподавател 

от историческия и филологическия факултети. 

Университетът ни е на хълма Света гора, далеч от центъра на града. 

Софиянци ни разказват как всяка вечер отец Христофор Събев, 

познат като Фори Светулката, прави шествия и прекарва хората край 

университетските врати. На студентите остава само да сложат 

касичките си на входа. 

И ние опитахме  с касички в центъра на Велико Търново но 

резултатите бяха мижави. Истината е, че умираме от глад.  

Вярно, в един момент 13 от нашите обявиха гладна стачка и така ни 

спестиха сума ти храна. Някои от тях обаче го дадоха толкова хард, 

че едва не ги изтървахме – спасяваха ги с линейки и на системи. 

Затова почти принудихме гладуващите да спрат след 11-я ден – все 

пак някой трябваше да пази денонощно университета, да почиства и 

да прави митинги. Поради мизерния бюджет и ние, негладуващите, 

хапвахме от време на време, спяхме по 3 часа на денонощие и 

буквално бяхме на предела на силите си. През първата седмица на 

стачката свалих 7 кг, повечето от другите минаха през същата 

“диета”. 



Може би нямаше да издържим, ако някои хора не ни бяха 

подкрепили. Например майка Иустина, игуменката на 

Килифаревския манастир. Чула по радиото, че сме се затворили в 

университета и веднага тръгнала към Търново. Пътьом минала през 

манастирската изба, където пазеше специално приготвени свински 

бутове, сланинка и други божествени нещица.  

Никога няма да забравя как майка Иустина излезе от червената 

манастирска лада пред университета - с безукорно изгладено расо, с 

висока черна капела. Как гордо мина между беснеещите пред входа 

задочници, носейки в ръце две тежки чанти: “Дошла съм да ви 

помогна, деца!” 

Виждахме се доста пъти след стачката с майка Иустина. Като божи 

служител тя не ни допусна прекалено близо до същността си, макар 

че от самото начало не криеше обичта си към нас. Сръбкиня по 

рождение, тя е доведена в България едва четиригодишна и целият й 

живот преминава по манастири. Бе изключително чист човек и 

когато години по-късно срещах и бандити, и безчестници в расо, си 

спомнях майка Иустина и си казвах: “Не, всъщност истинските 

божи служители са като нея, другите са някакви издънки”. 

Когато дойде при нас за първи път, не успяхме да опитаме от 

прочутото вино от избата на Килифаревския манастир – на стачката 

алкохолът беше забранен. Пихме от него месец по-късно, когато 

отидохме на гости на майка Иустина, за да отпразнуваме победата 

си над комунистите. През годините червените бяха ограбвали 

скъпоценности от манастира многократно и когато майка Иустина 

заговореше за тях, произнасяше и слова, несвойствени за устата на 

един свят човек... 

Хапваме набързо в аудиторията на Софийския и излизаме отново 

във вътрешния двор. Камионетка на КТ “Подкрепа” точно дава на 

заден ход, за да разтовари нови хранителни припаси. Е, добре са 

софиянци! 

Казваме си мъката. Колегите ни разбират от половин дума. Спешно 

събират стачния си комитет в Яйцето (ресторантът с яйцевидна 

форма в мазето на СУ) и ни отпускат парична сума. Не е много, но 

ще изкараме поне седмица в Търново. След това ще му мислим. 

Вечерта ще спим във ВИТИЗ – препоръчват ни го от СУ като “добра 

база”. Действително в подземния етаж, където е учебният театър, 

има голям дунапренен дюшек и одеала. 

Свикнал съм да спя на удобно – във Великотърновския имам най-

доброто легло, всички ми завиждат. Не къде да е, а в изложбената 



зала, в едно от фоайетата на университета. Събрах шест кожени 

табуретки, широки метър на метър. Получи се страхотна спалня. 

Като ни идваха гости от София – там  ги слагахме да спят.  

И във ВИТИЗ не беше лошо. Преди да си легнем, се качихме да 

поговорим с колегите от техния стачен комитет. Те тъкмо бяха  

отворили касичката си, с която събираха по цял ден пари на 

“Раковски”. Броиха, броиха – и почнаха да мърморят. За първи път 

паднали под 1000 лева на ден. 

Като чухме, щяхме да припаднем. С 1000 лева можехме да вдигнем 

на стачка целия Великотърновски окръг! Ударихме едно коляно и 

пред витизчии. Оказаха се страшно печени – аз дотогава ги смятах 

за сноби и лигльовци. Веднага ни гласуваха една сума, която ни 

спаси за още седмица напред. Ако не беше помощта от софиянци, 

вероятно нямаше да издържим. Все пак ние първи ги подкрепихме – 

редно беше да ни върнат жеста. 

Промених отношението си към ВИТИЗ и покрай Владо – слабо, 

тъмнокосо и изключително скромно момче. Остана доста време с 

нас, търновци, докато бяхме в София. Помогна ни за сума ти неща, 

включително за отпускането на парите.  

Сигурно щеше да остане в спомените ми като един изключително 

скромен и мълчалив актьор – нещо рядко срещано, като се има 

предвид че само витизчиите имат по-голямо его от нас, филолозите. 

Години по-късно Влади Въргала правеше шоу от телевизионния 

екран, окичен с ланци  и превъплатен в образа на мутра. Гледах го и, 

разбира се, се забавлявах много. Един ден прочетох в някакъв 

вестник, че всъщност се казва Владислав Карамфилов. И си обичал 

повече точно тази същност, а не натрапеният от шоуто мутрафон. 

Светна ми нещо в паметта - погледнах в тефтерчето си с телефони 

от времето на стачката. Точно така – Владислав Карамфилов, 

телефон в жк “Младост”. Значи това скромно, мълчаливо и 

безкрайно учтиво момче от стачката се беше превърнало в шоумена 

Влади Въргала. Невероятно! 

Не съм му се обаждал след стачката. Може би и при него, както при 

Емил Стоянов, не искам да си развалям романтичния спомен. Но за 

мен Влади си остава един безкрайно точен пич и се радвам много на 

неговите успехи. Нека  хора като него успяват. 

Във великотърновския  стачен комитет бях в ролята на говорител – 

заради “връзките” си в медиите. Току що завършил втори курс, 

работех в студентския вестник и сътрудничех на местния 

радиоцентър и на вестник “Борба”, държах връзка с 



кореспондентите на БНТ, БНР и БТА. Пишех статии в подкрепа на 

стачката, говорех по радиото и дори на един митинг в центъра на 

града. Вярно, на първата стачка се чувствах повече революционер, 

отколкото журналист. 

На другата стачка, през есента на 1990 г., когато сваляхме второто 

правителство на Андрей Луканов, вече бях отрезвял – не исках да 

участвам в ръководството на стачката, макар че ми предлагаха да 

ставам председател. Приех да правя само стачния вестник, за да е 

нещо, свързано с попрището ми. Всъщност оттогава избягвам да се 

включвам активно в исторически събития. Приех, че ролята ми е да 

стоя отстрани, да ги отразявам и анализирам. Нека и други 

ревюлюционерстват малко. Полезно е.   

Върнахме се с парите във Велико Търново и веднага вдигнахме 

купон – имахме храна за цели две седмици. След това заздравихме 

дисциплината – разкарахме онези, които идваха само за купона и 

мъкнеха алкохол. Употребата дори на бира в университета бяхме 

забранили още от първата нощ.  

Няма спор,  тук-там из университета се пиеше. За  секса е ясно– все 

пак там бяха събрани млади хора. Даже девет месеца по-късно се 

родиха “стачни” бебета. Нямаше как всичко да е под контрол, а и 

такъв спомен от стачката пожелавам на всеки – адски романтично е. 

Беше ужасно горещ юни и единственото, което можехме да правим 

срещу жегата бе да се гоним пред университета с маркуча за 

поливане на градинките. В един момент мислехме да превзем и 

Спортната зала на университета, за да се разхлаждаме в плувния 

басейн. После се отказахме – силите ни едва стигаха да поддържаме 

охрана на Ректората. 

Пълна лъжа беше слухът, който ръководството на университета и 

близки до него колеги се опитваха да наложат – че стачниците са 

мързеливи студенти, двойкаджии, които не искат да учат и не дават 

на другите. Лъжа! На стачката двойкаджии нямаше – те се 

занимаваха с далавери и правеха пачки. На стачката с нас бяха 

всички по-изявени студенти от ВТУ – театралния състав на Тамара, 

който първи и единствен постави “Образ и подобие” на Радичков 

преди 1989 г., когато нито един театър в България не смееше. С нас 

беше попгрупата на ВТУ и даже още на втората вечер след 

превземането на университета направиха концерт само за нас.  

ВТУ “Св.св. Кирил и Методий” беше окупиран от хора, които имаха 

авторитет сред колегите си, бяха сърца на студентските компании, 



всички им имаха доверие. Затова издържахме и стачкоизменниците 

не успяха да ни изхвърлят от университета. 

Но най-големите гуляйджии ги разкарахме. Те надуваха музиката в 

4 през нощта, когато стачниците имаха единствен шанс да поспят - 

лягаха към 2 часа, а в  6 сутринта трябваше да са на крак, да 

почистят и да пазят вратите цял ден. През нощта момчетата даваха 

почасови дежурства като охрана. 

За да намираме за наряд пръснатите из целия университет хора, 

направихме списък кой къде спи. Получи се весело: в мазето,  в стая 

310,  в еди коя си аудитория, в изложбената зала... Почти като в 

хотел. Една голяма група спяха пред кабинета на ректора, на 

изтъркания персийски килим. После се шегуваха, че хванали бълхи 

от него.  

В един момент на килима бяха всички 13 в гладна стачка  – те 

трябваше да лежат, без много движения. Събрахме ги там, за да не 

хвърли топа някой без да го усетим.  

Сред най-активно гладуващите беше първокурсничката Елизабет 

Радкова от специалност “Английска филология”,  дъщеря на 

популярния проф. Радко Радков. Понеже беше много хард й викахме 

Бети Терористката.  

На стачката имаше само един преподавател, който не се отдели от 

нас до края. Всъщност асистентът от английската катедра Христо 

Кьосев винаги беше повече в студентски компании, отколкото сред 

преподавателите.  

Години по-късно той се премести в София и започна работа в “24 

часа”, където  през международния отдел стигна до шеф на важния 

мегаотдел “Култура” & “Оживление”.  

Сега Ричката, както му викахме, е зам.-главен редактор на 

“Плейбой”. Бети Терористката пък работи в международния отдел 

на “Стандарт”. Двамата с Христо станаха семейство преди няколко 

години и си имат чудесна дъщеря Калина. 

 

ПОДКРЕПА ЗА "ПОДКРЕПА" 

 

- Г-н Манолов, участва ли "Подкрепа" или нейни членове в частни 

фирми? - задавам на вицепрезидента на конфедерацията същия въпрос, 

както в КНСБ. Отчасти знам отговора, защото в началото на май 2003 

г. съм поровил във фирмения регистър. "Подкрепа" има значително по-

малко фирмени дялове от КНСБ, макар че се срещат и доста структури 

със странни участници още от 1993 г. насам.  



Но има и нещо друго, доста по-интересно. Предпочитам да си 

поговорим с вицето на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов за по-общи 

неща, докато стигнем до главното. 

- Това за фирмите е по-скоро морален, отколкото икономически въпрос 

– започва той - Нашият устав забранява да бъдеш едновременно 

работодател и ръководен сидикалист. Единственото изключение е за 

хората в трудови правоотношения в рамките на конфедерацията. Аз 

съм работодател на моите хора тук. 

Когато се правеха приватизационните фондове ние също бяхме 

изправени пред дилема да участваме или не. В крайна сметка решихме 

да не правим фонд. Самата масова приватизация беше разбойническо 

упражнение - от началото ни беше ясно какво цели и как ще приключи. 

Затова решихме да не участваме - вярно че ще сме бедни, но поне ще 

сме с чиста съвест. 

- Вие не участвате в частни структури. Не знам доколко мога да ви 

питам за участията на г-н Тренчев... 

- Питайте, сигурно ще мога да отговоря. - Димитър Манолов махва 

щедро с ръка, сякаш ми предоставя цялото си време и целия си 

кабинет, в който протича интервюто. 

- "Деметра-Гея"? 

- Да, това би трябвало да е единствената. Всъщност навремето той 

участваше и в Осигурителна синдикална каса "Подкрепа". 

- Има и една пенсионно-осигурителна компания "Съгласие". 

- А, това е отскоро. Сега ще ви ги обясня едно по едно. "Деметра-Гея", 

това е около отоплителните системи с висок коефициент на полезно 

действие. От "Деметра-Гея" много настояха да ни прехвърлят някакъв 

дял, и аз не помня точно колко, минимален пакет. Настояха и д-р 

Тренчев да влезе в управата на тази фирма, но тя в никакъв случай не е 

наша.  

Колкото до осигурителната каса, тя отдавна е закрита. Фактически 

дейността й бе прекратена със закона за застраховането. Може би  

продължава да съществува в правния мир, но не развива никаква 

дейност. 

Решавам да се заям малко, колкото да притъпя вниманието на Манолов 

и да го изненадам с въпросите, които истински ме интересуват. 

- Последната й пререгистрация е от октомври миналата година. Явно не 

е закрита. 

- Трябва да питате доктора. Нищо чудно да е преструктурирана 

дейността, а да е останало само името. 

- А пенсионната компания "Съгласие"? 



- Случаят е следният: при тях има един човек, който произхожда от 

нашите среди. Беше председател на една от нашите федерации, сега е 

изпълнителен директор там. Той почна да си сътрудничи с хора от 

"Подкрепа" с идеята да  си помагаме в привличането на членове. В 

един момент дейността толкова се разшири, че подписахме договор за 

сътрудничество. А преди 2-3 месеца г-н Гущеров ни предложи да ни 

прехвърлят един малък пакет акции и докторът да влезе в съвета на 

директорите. Защото в това дружество има осигурени хич да не е около 

80 000 наши членове. 

 - Г-н Добромир Гущеров е съдружник и с КНСБ. Значи той е някаква 

обединителна фигура между двете конфедерации? 

-Твърде е възможно. Дори сега преговаряме да ни прехвърли и малък 

пакет от дружеството им, което се занимава с допълнително здравно 

осигуряване. 

Ясно. Гущеров им дава акции, те съветват своите членове да се 

застраховат и осигуряват в неговите дружества. Както се казва, дай 

боже всекиму. Но е време да мина наистина в атака. 

- Направих една справка какви фирми са регистрирани на адреса на КТ 

"Подкрепа" - ул. "Ангел Кънчев" 2 - може и да ми се е сторило, но 

виждам как Манолов стисва устни. - Доста структури излязоха. В някои 

"Подкрепа" участва, в други не. 

- Хайде ме подсетете - имаше такива на времето - веселата небрежност, 

с която Манолов отговаря на въпросите от самото начало, изглежда все 

по-изкуствена. 

- "Елсин" ООД,  регистрирана е през 1993 г. 

- В нея участва нашата федерация "Енергетика". Не, това не е на 

конфедерацията, а на нашите съставни структури. Поредица наши 

федерации имат такива търговски дружества, за които ми е трудно да 

ви кажа. 

- Те не са ли длъжни да ви се обаждат, когато правят нещо такова? 

- Не, те са самостоятелни юридически лица и много държат на това. Но 

това са мънички такива фирмета, които премятат по някой лев да си 

подпомагат дейността и да получават помощи от чужбина при 

облекчен режим.  

Хмм, премятат по някой лев, значи! 

- А "Ефес" ООД? 

- Това е с една строителна федерация, аз съм я основал. Федерацията 

издава свой печатен орган - фирмата помага за набирането на реклами, 

например. 

- "Интрейд 93" ЕООД? "Подкрепа" е съсобственик. 



- Отдавна замина тази работа, няма я. Имаше още една - "Привекс" - и 

тя трябва да е заминала. 

- "Прес" ООД? 

- Историята с него е следната: Преди много години получихме от наши 

колеги от Америка една печатница.  

- Дарение? 

- Не, те я вкараха в България на временен внос, защото нямаше как да 

ни я подарят. Тази печатница трябваше да задоволява както наши 

нужди, така и външни поръчки, за да се издържа. Затова създадохме 

"Прес" ООД. Възможно е то също да не съществува вече - най-малкото 

никой не отчита при нас някаква негова дейност. Представлява се от 

един къдрав, как му беше името...И той от години не е при нас. 

Не знам дали Манолов е напрегнат, както изглежда, но със сигурност 

моето напрежение расте. Почти съм стигнал до главните си въпроси. 

- "Юнити"? "Подкрепа" е съдружник в нея? 

- Нищо не ми говори. Това е на някоя от нашите федерации пак. 

- Тук започват едни други фирми. "Тема нова" ЕООД? 

- Нищо не ми говори. 

- Всъщност тази сграда ваша ли е цялата? - старая се въпросът ми да 

прозвучи небрежно. 

- Е, ние обитаваме цялата сграда, да. Но в различни периоди от време 

сме имали договори за съвместна дейност с кого ли не. И това не пречи 

някой да си е регистрирал нещо на този адрес. 

- Ибрахим Юсжел и Ферхат Куруджу участват в "Тема нова". 

Познавате ли ги? 

- Да. Случаят с Ферхат го знам, той наистина беше тук известно време. 

Сега офисът му е на друго място. Няма нищо общо с нас. 

- Квартирант ли ви беше? 

- Нещо такова. Имали сме договор за съвместна дейност. А защо си е 

регистрирал фирмата тука - трябва него да питате. 

- Редно ли е това или не? 

- Мисля, че не е забранено от закона. Но ако ни беше питал, щяхме да 

му кажем, че не е хубаво да я регистра на този адрес. 

- "Блик енд Бланк" ООД? 

- Нее.  

- Бернд Бетцихе участва в нея. От Германия. 

- Такъв човек никога не съм виждал. Не съм и чувал за него. 

- "Лонгман консултинг"? Лиан Корвелейн? 

- Е, за нея си знаем - вие писахте доста. - подхилва се Манолов. 

Наистина за Лиан написах поредица в седем части през 2002 г. от 



момента, в който се срещнах с нея в Сливенския женски затвор. От 

офис в централата на "Подкрепа" тя бе завлякла сума ти бизнесмени с 

обещания за лесни банкови кредити от чужбина. Тръпки ме побиват 

ако и 5% от фирмите, регистрирани на “Ангел Кънчев” 2 са въртяли 

същия бизнес като Лиан. 

- "Дапи М" ООД? Данчо Кънев? Петър Караиванов? 

- Не, нищо не ми говорят.  

- Те са на третия етаж. 

- А, знаете ли, ние тук, персонала, обитаваме само до втория етаж, 

всичко нагоре са наши федерации. Може тези фирми да са техни. - 

усещам, че вицето на "Подкрепа" започва да се оплита. 

- "АК-2" ООД? 

- Като Автомат "Калашников"? /смее се/.  

- Тази година е регистрирана, през февруари. Константин Ганчев? 

- Не съм чувал и за тези. 

- "Екан-БГ" ООД? Данчо Кънев? 

- Не, нищо не ми говори. 

- "Кади бест"? С Мирко Драганович - югославянин? 

- Не. 

- "Идико 2000"? Елена Пападопулу, Гърция? 

- Айдеее.  

- В стая 211? 

- Е, тя е била 211, ъгловата стая. може да е била известно време тук, но 

не мога да си спомня. 

- "Кади бест" е в стая 203. 

- Коя ли ще е 203. Може би в късия коридор. Там има една ъглова стая, 

но не може и 203 и 211 да са едновременно. - почти съм готов да 

съжаля Манолов, толкова ошашавен изглежда. 

- "Надин 2000", пак с Елена Пападопулу"? Тя е в стая 208. 

- В 208 е абсурд, тя е над мене. Горе е същото разпределение - там ни е 

касата. 

- Значи е регистрирана в касата на "Подкрепа"? 

- Не, това е абсурд. 

- "БГ вилас"? Тази година през март е направена, с Бриджит Гордън от 

Великобритания? 

- Препоръчвам ви настойчиво да поговорите с доктор Тренчев по тази 

тема. Ако аз му ги разкажа тези неща, той ще се хване за главата. Ние 

ще си направим наше, вътрешно разследване. 

- А Николай Лъвчиев познавате ли го? Участва в доста фирми на ваша 

територия. 



- Не. Но това е абсурдно. То просто няма толкова място в сградата - 

трябва да е 6 пъти по-голяма. 

Оставям всички фирмени разпечатки на Манолов. Той ги грабва и 

хуква към кабинета на Тренчев, с нови обещания за вътрешно 

разследване и т.н. Продължава да се кълне, че за първи път чува за тези 

фирми. 

Кой знае защо не му вярвам много. 
 

 

ЗАЩО НЕ МЕ Е СТРАХ ДА ПИША 

 

Разбира се, че ме е страх, понякога много. Почти при всяко по-голямо 

разследване ми треперят гащите, защото засягам интереси. Често те са 

големи, става въпрос за много пари или власт. 

Имах един критерий за смелост - журналистът Димитър Пеев от 

вестник "Капитал". Неведнъж се бях възхищавал на негови силни 

разследвания и анализи, в които не жалеше никой - ни ВИС, ни СИК, 

ни който и да е от силните на деня. 

Казвах си - щом Димитър Пеев може да пише толкова смело за тези 

неща, трябва да мога и аз. И се напъвах да го ударя в земята по 

решителност. 

Колко пъти са ме предупреждавали през годините - не помня. Че 

минавам границата. Че някои хора не се шегуват. Че нещо ще ми се 

случи. 

Аха да се уплаша - и изскочи поредната публикация на Димитър Пеев. 

Още по-остра. И аз се хвърлям да го надскоча по храброст. 

"Ама ти не знаеш ли, че Димитър Пеев е псевдоним? В "Капитал" го 

използват, когато не смеят да подпишат нещо с истинско име" - думите 

на Юри Велев, шефа на отдел "Мнения" на "24 часа" направо ме 

смразиха. 

Димитър Пеев не същестувал!? Аз съм се състезавал  с един призрак! И 

сега всеки от засегнатите може да ме намери, за разлика от митичния 

Пеев. 

Направо ме втресе. И така час-два, след което си продължих работата. 

Мина ми. Пак треперя при всяко по-хард разследване, но не се 

състезавам с никой.  Не смятам, че съм голяма работа, но колегите, 

които действително рискуват, се броят на пръсти. 

И ние си ги знаем, а някои даже пострадаха. За щастие всички сме 

живи.   



Не смятам, че в България се поемат по-малко рискове, отколкото да 

речем в Русия. Вярно, че там става въпрос за по-голям пазар, съответно 

за по-сериозни пари и интереси. Но истината е,  че сме по-

цивилизовани от руснаците - там човешкият живот не струва и 

копейка. Затова избиха сума ти техни журналисти, политици, 

бизнесмени.  

За себе си смятам, че поемам умерени рискове. Че се страхувам 

достатъчно, за да не направя някоя голяма глупост. Но и че имам 

достатъчно решителност, за да си върша работата. 

Мисля, че я дължа до голяма степен на участието си в стачки и 

протести като студент. След превземането на два пъти на 

Великотърновския университет, след свалянето на президента 

Младенов и премиера Луканов, събрах достатъчно смелост, за да не 

треперя пред някое депутатче в лъскав костюм. 

Не ме разбирайте погрешно - уважавам и политиците, и бизнесмените, 

които заслужават уважение. Но и към другите отношението ми е 

подобаващо. 

Помня например Каменчо - едно високо, едро момче. Не блестеше с 

нищо, освен с ръста и килограмите си. Може би затова и двете 

студентски стачки в Търново изкара като охрана на вратата. Просто си 

беше внушителен. 

След победата на стачките той продължи да се занимава с политика. 

Навираше се постоянно около координационния съвет на СДС в 

старата столица. Дори аха да го вкарат в депутатските листи. 

Но нещо му направиха номер и го шкартираха. Каменчо се обиди и 

влезе в листите на ДПС. Избраха го за депутат от Шумен. Стана много 

близък с Ахмед Доган. С Христо Бисеров. 

На последните избори не влезе в парламента. Но продължи да се 

отърква о Доган и лидерът на ДПС продължи да го лансира. Дори 

когато Сокола обеща да назначи за свой партиен заместник българин, 

се заговори, че това ще е Камен Костадинов.  

Междувременно го вкара в една стратегическа комисия по 

телекомуникации. Няма данни той да разбира нещо от този сектор, 

нито пък да е свършил нещо полезно там. Но вероятно Каменчо ще 

влезе и в други комисии, а защо не и в други парламенти. 

Гледам възхода на това момче, което тихо и внушително пазеше на 

вратата по време на стачката. За мен той е една идеална рецепта за това  

как се успява в българската политика.  

Когато беше член на Демократическата партия,  Каменчо говореше, 

съзнателно или не, точно като Стефан Савов. Със същата интонация 



произнасяше "г'усин". Сигурен съм, че сега прави точно движенията, 

които неговите партийни приятели очакват. 

Не мога да го виня за това. Всеки има свой път в живота. Може да е 

глупаво, но аз продължавам да се гордея, че нито един от 

великотърновския стачен комитет не влезе в политиката. Нито един не 

употреби стачката, за да замине за чужбина. Единствен Павката Ботев, 

който смени като председател Димитър, емигрира за малко. За да стане 

учител в Бесарабия. 

Владо Мандров, един от най-твърдите в стачния комитет, стана 

бодигард на Иван Костов. Поне пет години беше като сянка зад него. 

Но аз не смятам, че това беше влизане в политиката. Най-малко с 

користна цел. 

При нас на стачката имаше и анархисти - с черни дрехи и черно-

червени знамена. Един от тях - Иван Спиридонов, в последствие стана 

един от най-гъвкавите сини апаратчици във Велико Търново. Заедно с 

бившия син депутат Тодор Великов приватизираха каквото успяха да 

докопат в региона. Сестрата на Великов беше включена в прословутите 

водни сдружения, които взеха водата на Велико Търново, Габрово и 

Севлиево. Впоследствие законът за сдруженията беше отменен със 

скандал, а Великов почнаха да го разследват. 

Аз обаче си мисля за Иван, който уж беше против държавата, против 

собствеността, а в един момент награби толкова нещо. Ето това също е 

резултат от студентските стачки - някои хора осребриха участието си в 

тях. Това не бива да се загърбва, но нещата трябва да се разделят. 

Защото мнозина други бяха там като граждани и не взеха нито 

стотинка. Точно благодарение на тях нещата мръднаха  и  България в 

крайна сметка ще стане и член на Европейския съюз, и нормална 

държава.  Иначе можехме да си останем задунайска република. 

Няма как да не мисля за онези, които осребриха своята революция. Има 

толкова интересни случаи. Помня например Крумчо, един адски 

отворен първокурсник по операторско майсторство във ВИТИЗ. След 

стачката се събрахме всички комитети във Велико Търново, за да 

мислим как ще продължим нататък. Точно тогава в старата столица 

заседаваше Великото народно събрание и ние, студентите,  бяхме нещо 

като гаранти, че комунягите няма да извъртят пак някой номер.  

Помня как приветствахме Жельо Желев и той, смутено усмихнат, ни 

помахваше по калдъръмените улички около бившия Конак, където се 

събираха великите депутати. 



Та в Търново, когато по-късно дебатирахме в аулата на университета, 

този Крумчо от ВИТИЗ беше най-активен. Постоянно предлагаше 

блестящи идеи, всички ръкопляскаха и ги приемаха. 

Оправно момче. Може би затова не се учудих много, когато след 

години  видях, че Крум Мануилов е станал съсобственик и шеф на цяло 

съзвездие от фирми. Знаете ли кой му беше съдружник? Бившият шеф 

на Първо главно управление на Държавна сигурност - ген. Любен 

Гоцев. Между другото той бе и външен министър в първото 

правителство на Луканов. Как стана так, че Крумчо, с когото заедно 

сваляхме Пешо Танкиста и се борехме против Луканов, стана 

бизнеспартньор с негов министър? Навярно съвсем случайно. 

Дълго време исках да си поговоря с някой по този въпрос, защото не 

престава да ме човърка. Преди три години срещнах случайно 

председателят на националните студентски стачки – тогавашния 

студент юрист Атанас Кирчев. Наближаваше десетгодишнината от 

стачката и направих интервю с него Той бе  вече 34-годишен адвокат, 

занимаваше се с финансови консултации и с частен бизнес. 

Завършваше второто си висше образование - "Финанси". За разлика от 

други студентски лидери не бе заминал след стачката за чужбина. 

-  Наско, през 1990 г. имаше възможност за отличен старт в политиката. 

Защо не го направи? 

- Беше въпрос на мое желание дали да стана депутат още във Великото 

народно събрание или на следващите избори - през 1991 г. Не пожелах. 

Не използвах и другата алтернатива - да отида да уча навън, за което 

понякога съжалявах. Сега вече не. Ако тогава бях влязъл в политиката, 

щях да се превърна в еднодневка, както се случи с доста хора.  

- Какво те отблъсква от политиката сега? 

- Това изобщо не е политика, а елементарна борба за кокала. Тази 

вълна псевдополитици, които не зная защо наричат себе си елит, ще 

отшуми с края на приватизацията и преразпределянето на благата. 

Тогава ще дойде времето на истинската професионална политика. 

- Кога ще стане това? 

- След 5-6 години, може би малко по-рано. 

- Какъв ще станеш тогава - депутат, министър, президент? 

- Виждам се по-скоро пряко в държавното управление - тоест в 

изпълнителната власт. Напоследък пак се заговори за президентска 

република - смятам, че при едно добро стечение на обстоятелстювата 

може да се увеличат правомощията на президента. Тогава бих се 

кандидатирал, но трябва първо да навърша 40 години (смее се). 



- През 1990 г. беше популярен изразът "едни правят стачки, а други - 

пачки". След като направи стачките си, успя ли да направиш и пачката, 

която ще ти трябва за влизане в политиката? 

- По време на стачката пускаха слухове, че всеки ден получаваме по 25 

долара от американското посолство. Всъщност един от мотивите ми да 

не вляза в политиката тогава беше именно липсата на пачка. Политикът 

трябва да бъде финансово обезпечен - иначе става това, което сега 

виждаме в България. 

- Има ли някой от 33-годишните във властта, за който можеш да 

кажеш: този е успял? 

- Не виждам някой в Христова възраст да е успял да се легитимира 

убедително в политическия живот. По-скоро някои млади хора успяха 

да постигнат временно положение, като следват "вярната" линия. Това 

са еднодневките. 

- Все пак имат ли бъдеще 33-годишните? 

- Абсолютно съм убеден, че да и то в недалечно бъдеще. Сега ни 

управляват 40-60 годишни, които са отрасли в комунизма. Как е 

възможно точно те да изградят коренно различна система? А нашето 

поколение беше на границата - то видя и от старото време, и беше 

достатъчно зряло, за да приеме и наложи промените. 

- Не изгоря ли ентусиазма му през 1990 г., когато разбра, че са го 

използвали? 

- Използвани бяха студентите през 1997 г. и е нормално сега те да са 

много разочаровани от действителността. Ние също бяхме отчасти 

манипулирани, но реално имахме много повече възможности да влияем 

върху процесите. Вярно, и ние бяхме само пионки от една голяма игра, 

макар да ни се искаше да вярваме, че сме много повече? 

- Кога разбра това? 

- Когато Петър Младенов подаде оставка. При нас имаше студенти, 

които учеха в Чехия. Те постоянно настояваха да бъдем по-радикални, 

да стигнем докрай. Затова след оставката излязохме с една декларация, 

с която призовахме за радикално продължение на стачката, спиране на 

вестник "Дума" и т.н. Тогава дойдоха двама от обкръжението на 

Луканов и ни поканиха на среднощна среща с него. 

- Луканов заплаши ли ви? 

- По-скоро ни предупреди, че преминаваме границата. Каза ни: "Дотук 

беше каквото беше, но сега вие вече заплашвате устоите на държавата". 

Тогава не се почуствах заплашен, но разбрах, че сме скромни 

участници на една много широка шахматна дъска. 



- Ако влезеш във властта и децата ти направят стачка срещу теб -  

какво ще правиш? 

- Не бих ги подкрепял, но бих ги приел сериозно. 

Съгласен съм почти 100% с Кирчев.  На стачките бяхме отчасти 

манипулирани, но направихме и много неща, които изненадаха 

“плановиците” на прехода. Повтарям, благодарение на стачките и 

протестите, България успя да се отлепи  полека-лека от съветската ос. 

Идете и вижте как е сега в Украйна и в Беларус – това щеше да е 

България, ако не бяхме стачкували. 

А онези, които осребриха участието си, се изплюха  върху лицето на 

останалите  - някои от тях едва не умряха по време на гладните стачки. 

И  наистина бяха готови да умрат, за да се промени нещо в  скапаната 

комунистическа държава. 

Защото истината е, че в страните, които сега са на прага на Евросъюза, 

мнозина проляха кръвта си, други се самозапалиха, трети страдаха по 

затворите. И по нашите зандани гниха почтени хора, дълбок поклон 

пред тях. Но нещо се скапа после. Нещо не стана както трябва. И до 

днес досиетата не са отворени и ченгетата от ДС са на всеки ъгъл. 

И това стана, защото дори много от онези, чиите ръце бяха чисти, не се 

посвениха да бръкнат в кацата с меда. А обществото не само че им 

позволи, но и досега е толерантно към тях. 

Помня как на стачката във Велико Търново ни дойдоха на гости от 

габровския технически университет. В техния стачен комитет бяха 

интелигентни, свестни момчета. Успели да си уредят дарение от 

чужбина - печатна техника. Правеха си стачния вестник и 

агитационните материали с нея. Отракани типове. А най-много - 

председателят Емил Попов.  С дарената техника по-късно той и 

сръчните  му другари завъртяха добър бизнес.  

Емо влезе активно в политиката, не пропускаше сбирка на габровското 

СДС. Така бизнесът му се разрасна още, докато в един момент фирмата 

му "Демос" стана акционерно дружество. И заля пазара с ценни книжа 

без покритие. 

Така бившият стачник Емил Попов направи втората по големина 

пирамида в България и завлече милиони. Избяга в чужбина и след 

години го върна Интерпол. Съдът обаче го пусна.  

През 2002 г. реших да проверя какви ги върши моят стачен съратник, 

все още недочакал присъда. Бръкнах в регистъра - Емил Попов беше в 

ръководството на холдинг от над 40 нови фирми. Не смятам, че 

дейността им е по-различна от тази на "Демос". Но за това - по-нататък. 



А знаете ли, кой стоеше зад регистрацията на новите структури на 

Емо?  

ВИС. 

 

 

ПЪРВА СРЕЩА С ИВО НЕДЯЛКОВ 

 

“Въгленов, ти ще отразяваш дейността на фондовата борса” – гласът на 

Максим, главният редактор на “Бизнес поща” не търпи възражения. Аз 

и не мисля да възразявам. Нищо, че само преди няколко месеца съм 

завършил българска филология. И като бивш аматьор поет  дълго време 

съм смятал “бизнес” за мръсна дума, а за “ценни книжа”  не съм и 

чувал. 

Стара Загора, 1993 г. Върнал съм се в родния град с университетска 

диплома в джоба и надежда, че ще си намеря работа. Месеци преди да 

завърша съм водил предварителен разговор с Матей Бонев, главния 

редактор на най-добрия ежедневник в Стара Загора – “7+7”. Всъщност 

те си бяха цяла пресгрупа, създадена по подобие на “Пресгрупа 168 

часа”. И правеха много приличен ежедневник,  а и седмичник. Затова 

бях страшно горд, че веднага след завършването ми ме взеха на работа. 

Проблемът обаче беше с мениджмънта на пресгрупата. Само два 

месеца след като започнах работа там, фалираха. Адски унизително. 

Точно бях набрал скорост – пишех за политика, синдикати, правех по-

големи материали за седмичника. И изведнъж край на всичко. 

Бях толкова отчаян, че веднага заминах за морето. Там успях да си 

подобря настроението и когато седмица по-късно се върнах, разбрах, че 

лично главният редактор на “Бизнес поща” ме е търсил вкъщи. А това 

беше най-мощният седмичник в Стара Загора. Разпрострянаваше се и в 

целия регион – Сливен, Ямбол, Нова Загора... Всъщност и досега си е 

най-мощният. 

Затова когато ми предложиха да започна работа за тях  и за секунда не  

помислих, че мога да откажа изпълнението на задача. Искат да пиша за 

фондовата борса? Ще пиша и пушек ще се вдига! 

Отидох във финансовата къща на старозагорската борса “Болкан 

ексчейндж”. Влязох в стята на брокерите, вдигнах ръце и заявих: 

“Предавам се! В “Бизнес поща” искат да пиша за фондовата борса, а аз 

съм филолог и бъкел не разбирам!” 

Брокерите умряха от смях, брокерът Дани, който години по-късно се 

удави при един нелеп нещастен случай, ми подхвърли ухилен: “Ти 

какво мислиш – че аз не съм филолог ли.”  



Тогава бизнескадрите бяха дефицит навсякъде. Който усещаше накъде 

отиват нещата, бързаше да се преквалифицира. Затова започнах да  

чета икономическа литература като луд и да променям отношението си 

към бизнеса. 

Никога не бях предполагал, че може да бъде толкова интересно и 

вълнуващо. 

За да дръпна в бизнеса ми помогна Стефан Русинов. Тогава беше шеф 

на финансовата къща на борсата. Завършил прословутата Пловдивска 

английска гимназия и международни икономически отношения във 

Варшава – най-престижното бизнесобразование в бившия соцлагер.  

Повечето студенти в полския вуз въртели далавери на дребно. Стефан 

продавал маратонки “Ромика” – поляците се изтрепвали да ги вземат. 

След като завършил, бачкал няколко месеца по строежи в Лондон, но 

не му понесло. Затова се върнал в България и почнал да продава акции, 

които към този момент бяха хит. 

“Ийст-уест интернешънъл холдинг груп” на Иво Недялков, “Лекс” на 

Георги Аврамов, “Демос” на Емил Попов и още десетки подобни 

структури постоянно пълнеха вестникарските страници. Предимно с 

обещания и тупане по гърдите, но това щеше да стане ясно по-късно. 

Тогава акциите наистина бяха хит – цената им непрекъснато растеше, 

лихвите скачаха до небето, а дружествата пускаха емисия след емисия. 

Народът се редеше на опашка да купува. 

Образовах се в движение. Първо прочетох книгата на един английски 

журналист с над 20 години практика  в лондонското Сити. Адски 

полезно четиво – от нея схванах основни понятия като акция, 

облигация, фючюрс, дисконт...Обяснени по много човешки начин. 

Отново много ми помогна Стефан, с когото често излизахме вечер. 

Докато сваляхме мацки по дискотеките си говорехме, предимно по моя 

инициатива, как се продават акции. Какви далавери се въртят. Най-

хубаво е да научаваш нещата от кухнята – иначе пишеш глупости и 

кокошките ти се смеят. 

Постепенно минах към по-специализирани четива, учебници по 

макроикономика, та чак до изследвания за динамиката на движението 

на паричните потоци, пълни с графики, таблици и прочие щуротии. 

В един момент почти се бях навил да завърша курс за фондов брокер, 

толкова се запалих. Изобщо ми е присъщо да се увличам – къде по 

помощ за сираци, къде по сваляне на правителства, къде по търговия с 

акции. Но и този път успях да спра навреме и да си остана журналист. 

 “Утре пристига Иво Недялков – ще прави презентация на “Ийст-уест 

интернешънъл” – отиваш и отразяваш, нарежда Максим.  



Недялков вече беше легенда в България – с огромния си линкълн, 

лъскавите офиси и мрежата от структури – финансова къща, 

застрахователно дружество, клонове по света... 

Огромна тълпа се изсипа на презентацията – залата в профсъюзния дом 

се пръскаше по шевовете. Първо влязоха бодигардовете на Недялков – 

два огромни гардероба. Застанаха в двата ъгъла на сцената, облегнаха 

се на стената и застинаха с ръце в джобовете, където бяха пистолетите 

им. Не мръднаха през цялата среща – като статуи, само очите им 

шареха из публиката. 

Влезе Иво Недялков, дребно мустакато човече. С безукорен костюм и 

олисяло теме, въпреки че беше на не повече от 27-28 години.  

Отговаряше на въпросите бавно и наперено. Чертаеше грандиозни 

перспективи. Обясняваше внимателно на всеки въпрос, дори и да беше 

тъп. Хората му ръкопляскаха. Същия ден борсата направи рекорден 

оборот с неговите акции. 

Недялков си беше убедителен. Не знам колко добър беше в бизнеса, но 

като актьор си го биваше. Също и като юрист – неслучайно още не са 

успели да го осъдят. 

И неговият случай е като с Емил, шефа на “Демос”. Когато опря ножа 

до кокала, Иво избяга. Година по-късно Интерпол го спипа във 

Франция, в разкошна вила на Лазурния бряг, и го е екстрадираха. 

Съдът обаче го пусна и до ден днешен няма присъда. А междувременно 

се забърка с едни много интересни структури, но за това – по-късно. 

Тогава той беше на върха на славата си. Току що се беше оженил. 

Вечерта даде пищен коктейл във “Верея”,  най-известния хотелски 

комплекс в Стара Загора. Посрещаше лично, заедно със съпругата си,  

всеки гост. Ръкуваше се с усмивка. Този човек определено знае как да 

измъква парите от джобовете на другите. Правил го е още като 

комсомолски активист – избягал на морето с общите пари от 

студентската бригада. 

Заедно с него от София пътуваха цяла група журналисти от 

централните медии. Той си ги водеше при всеки гастрол из страната. 

В “Бизнес поща” направих първите си по-сериозни разследвания. 

Създадох си и първите врагове. С издателя на вестника Станимир 

Стоянов бяхме адаши  - всъщност аз трябваше да се казвам по същия 

начин, ако бях приел за фамилия името на дядо ми Стоян, на когото 

съм кръстен. Голям майтап. 

Някои обаче, недоволни от разследванията ми, говореха из града, че 

всъщност разкритията са дело на издателя Станимир Стоянов. И че 

Станимир Въгленов не съществувал. 



Голяма обида! Не съм съществувал! Постарах се с поредица от 

разследвания да им докажа, че ме има. Истината е, че с адаша 

Станимир Стоянов и досега имаме сходни разбирания по доста 

въпроси. Само че той си има един стил на изразяване, а аз друг. 

За моя стил, през 12-те месеца, в които работих в Стара Загора, 

получих 13 заплахи за съд. И нито едно реално дело – в провинцията 

кучетата повече лаят, отколкото хапят. 

Имах и една боксова среща с местни мутри, защото засегнах 

интересите им, като си написах мнението за една от дискотеките им. Не 

го броя за побой над мен, защото и аз удрях.  

Групата, с която се заядох, беше доста опасна и влиятелна в Стара 

Загора, а беше и доста близка с тогавашния шеф на подразделението в 

РДВР за борба с безредиците. Мили родни картинки. Затова  реших да 

потърся защита. Случайно в този момент шеф на полицията беше един 

братовчед на майка ми. 

Поисках среща с него и с известни трудности успях да вляза в кабинета 

му. Обясних му случая и помолих за съвет. А той веднага разби 

илюзията ми, че мога да разчитам на него. Каза ми, че каквото и да 

направя, онези хора не забравяли. Ако съм искал да имам семейство и 

т.н. – да си кротувам. 

Най-обидно обаче беше когато наблегна, че всъщност ние не сме никак 

близки роднини. Истината беше, че неговият баща и моят дядо са 

израсли като братя. И семействата ни бяха много, много близки. 

По-късно този човек напусна МВР и стана адвокат – смятам, че тази 

гъвкава роля му отива много повече. Аз пък получих урок и никога не 

разчитам на друг, освен на себе си. Най-малко на ченгета. 

Не след дълго се преместих в София като кореспондент на “Бизнес 

поща” – и досега съм адски благодарен на издателя й, който ми 

помогна в най-трудните първи месеци в столицата.  

А там ме чакаха истинските съдебни дела и срещата с приятелския кръг 

на Жан Виденов – мафията “Орион”.    
 

 

МИТКО–МЕНТЕТО,  ПРЕЗИДЕНТ И БАНКЕР 

 

“Добър ден. Аз се казвам Курт Ейлерс и не съм мозъкът на далаверата, 

както сте писали, а съм един от измамените” – белгиецът говори 

толкова чист български, че в първия момент си мисля, че някой се 

шегува с мен. 



Все пак лекият акцент, прокрадващ се в телефонната слушалка, ми дава 

да разбера, че  наистина говоря с чужденец, явно живеещ отдавна в 

България. 

“Тук съм от 14 години, фирмите ми имат офис в пловдивския жк 

“Тракия”, потвърждава г-н Ейлерс няколко часа по-късно, вече на 

живо. Русоляв, с очилца и хитра физиономия, около 45 годишен. 

Поканил съм го в редакцията, за да изясним претенциите му. Никъде в 

публикацията си не съм писал, че е мозък на далавера. Изброен е като 

един от участниците в акционерното дружество МТБ “Еврокапитал”. 

Мозъкът на далаверата е Митко Енчев Димитров – два пъти кандидат 

за президент на България и веднъж за депутат. Всеки път – неуспешно. 

Та този Митко се специализирал в покупка на банки, затворени от БНБ. 

Намирал разни балъци и им обещавал да купят евтин трезор. Така 

успявал да ги залъгва и да ги цеди за пари години наред. 

Накрая му разбили далаверата – на 29 април 2003 г. полицаите 

нахлуват в последния му офис в безистен на столичния площад 

“Славейков”. Арестуват неколцина от съратниците на “президента”, но 

самият той успява да се укрие. 

Първите публикации за банката-менте “Еврокапитал” излизат в средата 

на май. Пишат и други вестници освен нашия, но “24 часа” първи 

публикува пълния списък на управителния и надзорния съвет. Заедно с 

белгийците, чиито цели имена са Курт Мария Карла Артур Ейлерс и 

Морис Йозеф де Блок. Свят да ти се завие. 

Каква всъщност е далаверата? Оказва се, че в България има сума ти 

народ готов да даде мило и драго, за да стане акционер в банка. От БНБ 

обаче затегнаха здраво надзора след Великата криза от 1996-1997 г. И 

сега е по-лесно камила да мине през иглено ухо, отколкото да получиш 

банков лиценз. 

Особено ако си някоя екзотична птица. Този Ейлерс например бил 

белгийски принц. Някой му подшушнал, че много по-лесно може да си 

има банка, ако купи някой от затворените трезори. И като по поръчка 

изскочил Митко Димитров с цял букет от оферти. 

Като се поразрових из делата на този юнак първата аналогия, която ми 

дойде, беше с Митко Шашмата. Онзи, дето с дилъра Павел Тренев 

прилъгаха даже Майкъл Чорни да им преведе 6 млн. долара, за да 

направят орионската Българска земеделска и промишлена банка. 

Шашмата пък беше се правил на граф  Монте Кристо. 

Митко Димитров обаче беше къде-къде по-сериозен. Още през 1996 г. 

създал партията Обединение за запазване богатствата на България. 



Както се шегува един мой познат – в скобички трябва да се допълни (за 

себе си). 

Същата година се кандидатирал на изборите за президент и за него 

гласували 1414 човека - 0,03% от гласовете. 

През   2001 г. опитал отново на парламентарните избори. Извадил 

листа от 15 кандидат-депутати в София окръг  и още две кандидатури в 

Сливен.  

Но и този път подкрепата на електората му изиграла кален номер. Още 

по-малко балъци били готови да дадат гласовете си за него – само 112 в 

Сливен и 91 в София. 

Мислите, че Митко се е отчаял? Няма такова нещо, защото покрай 

изборите бизнесът му вървял на бързи обороти. За мнозина било 

достатъчно да видят името му в листите или лика му  в предизборните 

реклами, за да се изръсят с 10-20 хилядарки в зелено. Нямали пари 

българите, а! 

“Как да не му повярваме” – кърши ръце Ейлерс – “Даваха го по 

телевизията!”  

Те и мене ме дават от време на време, но пари – никой. 

Първо Митко Димитров се засилил да купува обявената в 

несъстоятелност Кредитна банка, от структурите на “Мултигруп”. 

Дори като бъдещ купувач сключил договор със синдика на банката и се 

нанесъл с “екипа” си в лъскавия пловдивски офис на трезора.  

Пререгистрирал МТБ “Еврокапитал” на този адрес в квартал 

“Кършияка”.  

Благодарение на импозантната сграда Митко успял да продаде доста от 

акциите на “Еврокапитал” с номинал от 1000 лева. Всъщност той ги 

шитнал на доста по-ниска цена, за да се лъжат наивниците. И така сума 

ти народ се простили със спестяванията си, само и само да станат 

акционери в банка. 

“Преди малко ми се обади един човек от Пирдоп - дал 15 000 марки на 

Митко. Казва ми: Утре ще женя дъщеря си. Къде са парите ми!” – 

продължава да се вайка Ейлерс. Ясно е, че е доста уплашен да не го 

впишат и него в графата измамник и да тръгнат да си искат авоарите. 

Аз пък се чудя на акъла на българите. Мислех, че след номерата, които 

им спретнаха Иво Недялков, Майкъл Капустин, варненските фараони и 

т.н., вече няма да се подлъгват по “безплатните” обяди. 

Да, ама не, както казва Петко Бочаров. И тази пирамида се е оказала 

успешна. И неслучайно отново е родена в Пловдив – там е хвърлен 

пъпът на всички големи пирамиди. 



А оттам, като обрали този-онзи,  пренесли купона в София. Митко 

решил, че след Кредитна банка (естествено до никаква сделка не се 

стигнало) е време да насочи интереса си към  затворената Капиталбанк. 

Същата, която бе собственост на бившите членове на Г-13 – шефът на 

“Фърст файненшъл” Ангел Първанов и на “Трон” – Красимир Стойчев. 

Бащите на системата GSM в България и на първия оператор от този тип 

– “Мобилтел”, преди да го продадат на Майкъл Чорни през 1997 г. 

Както и на вестник “Стандарт”. 

Когато виждам адреса на “Фърст файненшъл” върху акцията на 

“Еврокапитал”  първо си мисля, че нашият Митко просто е посочил 

красивата сграда на  “Хан Крум” 31, за да прилъгва шеметите. Още 

повече, че оттам категорично отрекли да познават Димитров, когато 

репортерка на “24 часа” попитала. 

Белгиецът Ейлерс обаче разпръсва заблудата ми. Според него не само 

че Митко се е канел да купи “Капиталбанк”, но и шефът на “Фърст 

файненшъл” Ангел Първанов активно участвал, домакинствал и на 

срещите на “директорите” от “Еврокапитал”. 

Време е да задам въпросите си на самия Ангел Първанов. Звъня във 

“Фърст файненшъл” – там от рецепцията на офиса винаги отговарят 

мъже. Свързват ме  се с шефа си и започвам небрежно: 

- Г-н Първанов, защо набъркаха сградата на Капиталбанк в цялата 

каша? 

- Ами ето – глъсът му звучи истински възмутено – в България 

всеки може да регистрира всичко навсякъде. И на “Дондиков” 1 

да поиска – ще му разреши съдът – шефът на “Фърст 

файненшъл” се пали като най-несправедливо забърканият честен 

бизнесмен... 

Решавам да го върна към реалността: 

- Днес при мен намина един белгиец... 

- Ейлерс ли, той е луд за връзване – светкавично превключва 

Първанов – Всъщност аз този Митко Димитров го познавам, 

разбира се. Наистина искаше да купи Капиталбанк. 

А, ето това е мъжка приказка. Но ще трябва да си поговорим 

повечко. Имам и други, позабравени въпроси още от миналото лято, 

за едни фалшиви 6 млн. долара, които откриха в Москва. И се 

оказаха свързани с много близки съдружници на Първанов. Но за 

това – по-нататък. 

“Обади се утре”, склонява след кратък разговор бившият член на Г-

13. “Утре” е събота. В неделя съм дежурен по брой в “24 часа”. Явно 

и този уикенд ще си почина добре. Но историята си заслужава. 



На другия ден записвам версията на Първанов. Прибирам се в 

редакцията и започвам да търся в архива на вестника снимки на 

“президента” Митко от 1996  и 2001 г. Курт Ейлерс се кълне, че е 

виждал рекламни материали на Обединението за запазване на 

богатствата на България по вестниците. 

Усилията ми са напразни – няма и помен от подобна партия. Отчаян 

съм. Все пак решавам да бръкна в електронната информационна 

система на “24 часа”. 

Пускам търсене на “Митко Димитров” и – о, чудо, изскача снимка 

на двама мъже с текст: говорителят на ЦИК и кандидатът за 

президент Митко Димитров си приказват. Бързо разпознавам кой е 

говорителят. Значи другият - висок, с козя брадичка, без съмнение е 

нашият човек. А до него дори е заснета голяма черна чанта. Същата, 

за която Ейлерс говореше – от нея Димитров постоянно вадел 

всякакви документи за всичко. 

Така “24 часа” първи и единствен публикува снимка на измамника. 

На другия ден по телефона ме търси мъжки глас: “Това, което 

пишете, е така, но Ейлерс какво се прави на Света Богородица. Още 

малко и ще се изкара невинен, а всъщност те с Димитров замислиха 

цялата далавера”. Гласът обещава да ми изпрати документи по 

случая, които уличават белгиеца. 

След малко звъни самият Ейлерс. Малко ми е сърдит, защото бях 

обещал да му пратя интервюто да си го види, но се наложи бързо да 

направя страницата в неделя, затова не успях. Извинявам му се, а 

той е принуден да признае, че съм го цитирал коректно. 

След това ми обещава снимки на Митко Димитров и много, много 

документи. Какво ли не прави човек, за да запази името си чисто, 

когато е потънал в някоя каша. 

Аз пък най-много обичам такива истории, които се пишат самички, 

а  засегнатите страни едни през други тичат да ми дават документи и 

интервюта, за да докажат правотата си. Да заповядат. 

 

 

“ДЕМОС” – ПИРАМИДА № 2 НА БЪЛГАРИЯ 

 

Наближава 8 декември 1994 г., но едва ли ще купонясвам на 

студентския празник. Най-малкото защото е минала година и половина 

от раздялата ми с Великотърновския университет и безгрижието. След 

едногодишен престой в Стара Загора от няколко месеца работя в София  

в първия си национален ежедневник – “Континент”. 



Все пак има нещо, което ме връща към студентските години. Човекът, 

който е обект на разследването ми, е мой познат именно оттогава. С 

Емил Попов се срещнахме по време на студентските стачки от 1990 г.  

Влизам в Габрово, полегнало в пазвата на Стара планина, и се опитвам 

да си представя ситуацията през неговите очи тогава, в началото на 

демократичните промени. Емо е от Дряново - бивш състезател по лека 

атлетика – симпатично, будно момче.  

Особено популярен става, когото обявява кръстоносен поход срещу 

специалността Гражданска отбрана в габровското МЕИ. Същото 

правим ние във Великотърновския университет,  заедно с премахването 

на омразната “История на БКП”, веднага след падането на Берлинската 

стена. 

Емил дори прекъсва обучението си заради отсъствия от 

комунистическите дисциплини. Политическите сили в Габрово обаче 

се застъпват за него и студентските му права са подновени.  

Избухва студентската стачка и Попов съвсем естествено оглавява 

комитета в Габрово. С активната му помощ е осигурена предпечатна и 

печатна техника от чужбина, за нуждите на стачката.  За 

стопанисването й е създадено студентско дружество, наречено 

“Демос”. Ръководството на университета осигурява помещения  за 

революционерите.  

Стачката побеждава. Твърде малко от участниците в нея обаче 

разбират кога  “Демос” се е превърнало в студентска кооперация и как 

малко по-късно са прибавени три буквички – ООД. Лидер е отново 

Емил Попов, а най-близките му приятели от стачния комитет са вече 

негови съдружници. 

“Демос” ООД продължава да издава студентския вестник на 

габровския МЕИ. Същото правим и ние, бившите стачници от 

Великотърновския университет. Тъй като новият ректор Владимир 

Попов е избран с наша помощ и по наше предложение успяваме да си 

издействаме заповед, с която подновяваме издаването на вестник 

“Великотърновски университет”. Същият, в който като студент е 

публикувал първите си стихове  Борис Христов. 

Правим вестничето с огромен ентусиазъм. Университетът поема 

разходите за предпечат и печат. Ние трябва сами да си осигурим пари 

за хонорари. Дежурим на смени, за да разпространяваме вестничето на 

ръчна продажба – в университета и дори по улиците на Велико 

Търново. За първи път успяваме да осигурим за университетски 

вестник реклами – от клонове на банки и застрахователни дружества в 



града. Така хонорарите на студентската редколегия са прилични дори  

сравнени с  голям вестник. 

Аз съм главен редактор на студентския вестник една година. След това 

получавам покана за работа в новия великотърновски седмичник 

“Впрочем”. Приемам с известно съжаление. Романтиката си е 

романтика, но седмичникът е истински вестник, а ми трябват пари, за 

да се издържам като студент. Затова предавам щафетата по списването 

на студентското вестниче на колегите. Нито аз, нито някой от тях 

помисля и за секунда да приватизира нещо от постигнатото от всички 

нас през двете студентски стачки. 

През есента на 1994 г. обикалям из сградите на габровския вуз и се 

опитвам да възстановя чрез спомените на различни хора ситуацията, в 

която студентското дружество “Демос” се е превърнало в търговска 

фирма. Известно време то продължава да печата студентския вестник, 

но основната му дейност вече е пренасочена към външни клиенти. 

Печалбата от услугите се излива по сметките на ООД-то и се поделя 

между съдружниците – бивши стачници. 

Фирмата бързо се разраства. От чужбина са внесени сще печатарски 

машини и материали. Ръководството на вуза усеща промяната и 

настоява за наем върху заетите помещения. От “Демос” плащат два 

месеца, след което се пренасят в нов офис. 

Заедно с тях тръгва и техниката, дарена навремето от чужбина за 

студентското дружество и стачката. Тя не е тяхна собсвеност,  но явно 

няма кой да им се противопостави – те са приватизирали и стачката, и 

студентското дружество. 

“Не е имало преливане на техника и капитали”,  твърди Антон 

Антонов, преподавателят по философия, който става и съдружник на 

бившите си студенти в “Демос” ООД. 

Но Красимир Мирчев казва обратното. Той е бивш член на 

ръководството на студентското дружество и бивш шеф на печатницата 

на “Демос”. Месеци преди да пристигна за разследването си в Габрово 

той и Емил Попов се скарват и  разделят. Причината е прозаична – 

парите свършват, фирмата е затънала в дългове, предстои грандиозен 

скандал. 

- И компютрите, и печатарските машини, получени по време на 

стачката, са в “Демос” – обяснява Мирчев, когото аз добре помня 

от времето на стачката. Той, Емил и още едно момче от техния 

стачен комитет ни идваха на гости в окупирания 

Великотърновски университет. 



- Какво правят машините и компютрите  в “Демос”, нали са 

собственост на студентите? – питам го. 

- Нищо особено – усмихва се той – Работят си. 

Естествено за джобовете на новите си собственици. 

“На кого да ги оставим? Вече няма студентско дружество!”, 

обяснява Мирчев. Излиза, че са отмъкнали техниката с благородна 

цел. 

Благородна или не, тя е постигната. ООД-то прераства в акционерно 

дружество, отново под печелившата марка “Демос”. Учредяват го с 

капитал от 25 млн. лева. 

Започва бясна продажба на акции и невиждана по размерите си 

рекламна кампания. Книжата на дружеството се търгуват на борсите 

в Габрово, Казанлък, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора и 

Севлиево. Безплатно, в тираж 190 000, се разпространява вестник 

"Оферти", чиято единствена цел е да рекламира дейността на 

"Демос". 

На борсите са пуснати  поименни акции за 60 млн. лева и 

привилегировани книжа за още близо 100 млн. лева. Създадени са 

девет дъщерни дружества: финансово-брокерска къща "Зенит", 

застрахователна компания "Егида", лизингова фирма 

"Балканлизинг", печатарски комплекс "Уни принт", рекламна 

агенция "Спектър" и др.  

От всички структури реална дейност има единствено печатарският 

комплекс, с внесените като помощ за българската демокрация 

машини. 

През лятото на 1994 г. се появяват първите съмнения за 

стабилността на дружествата, които по-късно бяха наречени 

пирамиди. Въпреки това акциите на "Демос" продължават да се 

изкупуват на борсите.  

На 15 август дружеството получава срещу един лев дряновското 

предприятие "Панайот Венков". За директор е назначена майката на 

Емил Карамфила Попова, която е работила там като охрана на 

труда.  

Емил и приятелите му  обещават огромни инвестиции и съживяване 

на рухващото предприятие. Сделката стимулира нови покупки на 

акции от "Демос". 

Пари в "Панайот Венков" не са вложени. Предприятието спира 

работа и 125-те служители остават на улицата.  

“Г-н Попов е в София, Бургас, Стара Загора...” – всеки път когато 

потърся по телефона от “Континент”  шефа на “Демос”, 



секретарката му неизменно го “изпраща” в някой отдалечен край на 

България. И завършва неизменно с: “Г-н Попов се връща тази вечер, 

може да говорите с него утре”. И така ме премята три седмици. 

Този път отивам на крака в офиса. Странно, от вратата на 

апартамента, в който е централата на дружеството, е махната 

табелката с името “Демос”, никой не отговаря на позвъняването ми. 

“Всъщност ние сме друга фирма” – съобщават от съседния 

апартамент. Там се помещава едно от дъщерните дружества на 

“Демос” – рекламно-издателската къща. Естествено те не знаят и не 

искат да коментират проблемите на фирмата майка. 

Достатъчно, мога да се връщам в София. За мен “Демос” е вече 

история  като “Ийст-уест интернешънъл холдинг груп” на Иво 

Недялков, която рухна месеци по-рано. 

Емил Попов изчезва на 27 ноември 1994 г. - седмица след като 

габровското дружество спира да изкупува обратно акциите си. 

Обявен е за общонационално издирване. 

“Демос" продава общо книжа за 36 млн. лева, а успява да изкупи 

обратно само за 16 млн. лева от тях. Останалите 20 млн. лева остават 

обица на ухото за над 200 акционери. Впоследствие медиите пишат 

как някои от тях получават инфаркти и други заболявания. 

Бившето студентско дружество “Демос” влиза в списъка на 

кредитните милионери с невърнати 50 млн. лева към пет банки: 

Тексим, Експресбанк, "Славяни", Балканбанк и Минералбанк. 

Цялата сума тогава се изчислява на около 600 000 долара. Колко е с 

лихвите сега, само един господ знае. 

С  пари на "Демос" е направена дори  банка - регистрираната като 

кооперация Балканска популярна банка. Първоначално неин 

председател е Емил Попов. По-късно го сменя Николай Колев, 

който след рухването на банката е арестуван и в последствие се 

обесва. 

През 1997 г. Емил Попов е задържан в Германия. Екстрадиран е и 

му е повдигнато обвинение по чл. 202 от Наказателния кодекс за 

присвояване в големи размери. 

Днес, 6 години по-късно, съдебното му досие е все още чисто, 

делото срещу него да продължава. Емо е шеф на холдинг от над 40 

фирми.    

Той е и съдружник във футболен клуб. Негов партньор там е Георги 

Илиев, шеф на “ВАИ-холдинг” – основната фирмена структура на 

бившата силова групировка ВИС.  

  



НА ГОСТИ НА Д-Р  ТРЕНЧЕВ 

 

Едва ли съм най-желаният гост в кабинета на президента на КТ 

“Подкрепа”  Константин Тренчев. Особено днес, 22 май 2003 г., навръх 

именния ден на доктора. 

Все пак той ме приема,  дори любезно ми предлага кафе и шоколадови 

бомбони. А темата със сигурност не е приятна нито за него, нито за 

организацията, която създаде в началото на българския преход и 

управлява вече доста години. 

Журналистическото ми разследване за фирмените участия на КТ 

“Подкрепа” и лица, свързани с нея, се е натъкнало на странни факти: 

десетки фирми с участие на граждани от Германия, Великобритания, 

Израел, Турция, Гърция, Югославия и др. са регистрирани на ул. 

"Ангел Кънчев" 2 в столицата. А на този адрес е единствено централата 

на КТ "Подкрепа", цялата сграда е собственост и се ползва от 

конфедерацията. 

След като говорих преди десетина дни с  вицепрезидента на 

"Подкрепа" Димитър Манолов в конфедерацията започна вътрешна 

проверка. И сега лично д-р Тренчев ще ме запознае с резултатите от 

нея. На срещата присъстват още пресаташето на “Подкрепа” Райна 

Дормишкова, двама от юристите на конфедерацията, с малко 

закъснение влиза и Димитър Манолов. 

Още веднъж обяснявам на доктора как съм открил странните фирми. 

Има една опция за търсене по адрес – може да се прилага и при трите 

системи за фирмена информация, с които работя – “Апис”, “Дакси” и 

“Сиела”. При търсене на “София, ул. “Ангел Кънчев” 2” излязоха 

десетки фирми, за много от които в конфедерацията научиха за първи 

път. Поне така твърдят пред мен. 

Обяснявам, защото държа Тренчев да знае, че не изпълнявам поръчка 

от някого, за да ударя по “бизнеса” му. Че просто си върша работата. 

Случайно точно същия ден в “24 часа” е публикувано аналогичното 

разследване за фирмените участия на КНСБ. С една умопомрачително 

разклонена схема,  свързваща близо 100 структури.  

Идеята на двете разследвания е  да се види поне приблизително как 

тези организации финансират дейността си, кои са по-известните лица, 

свързани с тях. Така те ще станат по-прозрачни за обществото, предвид 

факта, че и двата синдиката са доста влиятелни –  в бизнеса, в 

политиката и в обществения живот като цяло. Просто и ясно, но никой 

не го е правил досега. 

Нормално е да тръгна от фирмените участия на самия д-р Тренчев: 



1. "Деметра-Гея" - това е дружеството, което произвежда отоплителни 

системи с висок коефициент на полезно действие. Дейността му бе 

рекламирана в медиите лично от д-р Тренчев. 

2. Осигурителна синдикална каса "Подкрепа". Според Димитър 

Манолов тя е закрита преди години. Според регистъра обаче е 

действаща - последната й регистрация е от октомври миналата година. 

3. Пенсионно-осигурителна компания "Съгласие". Основният акционер 

там - Добромир Гущеров, прехвърлил на "Подкрепа" малък пакет 

акции и настоял д-р Тренчев да влезе в съвета на директорите. 

Причината, според Димитър Манолов, е, че 80 000 членове на 

"Подкрепа" са осигурени в "Съгласие". 

Излиза, че бившият член на Г-13 Добромир Гущеров, който ми е и 

градски, също като Тренчев, е свързваща бизнесфигура между КНСБ и 

КТ “Подкрепа”.  Време е да чуя личната позиция на доктора.  

"Деметра гея" се създаде по мой съвет, за да промоцира едно 

изобретение, което топли цялата ни сграда. Аз и изпълнителният 

директор работим във фирмата на обществени начала”, започва шефът 

на “Подкрепа”. – “По 5% бяха ни предоставени в пенсионна компания 

"Съгласие" и в здравния фонд "Закрила". Помолиха да вляза в 

управлението им, но също участвам на обществени начала. Нямам 

личен финансов интерес.” 

Не го прекъсвам и той продължава към другите структури, в които не 

участва лично, но съдружник е самата “Подкрепа”: 

"Интрейд" е фирма, която поне от 5 години не е наша и не работи. 

"Привекс", която също беше 100% собственост на конфедерацията, 

отдавна не работи. Има друга фирма, регистрирана от нашия 

строителен синдикат. Той обаче от 6 години не е в тази сграда. 

Уведомихме ги да си пренесат регистрацията на техния адрес. 

"Кондор" - с нея имаме договор за съвместна дейност - поддръжка и 

охрана на сградата ни. Управителят на фирмата обаче имал и друга 

фирма, която записал пак на нашия адрес.” 

Стават такива неща, помислям си. За мен по-тревожно е, че 

федерациите към  “Подкрепа” са  толкова самостоятелни юридически 

лица, че могат да си правят всякакви фирми без контрол от 

централното ръководство, а и от който и да е друг. 

Изобщо и  при “Подкрепа” срещам същата ситуация като при КНСБ – 

много широк спектър от дейности, доста сериозни финансови потоци, 

липса на сериозен контрол и в крайна сметка – значително влияние 

върху процесите в обществото.  



Изводът, според мен, е един – това е опасно. Трябва да има по-сериозен 

механизъм за контрол. Дейността на синдикатите трябва да бъде по-

прозрачна. За мен връзката между КНСБ и бившата СИК, през депутата 

от НДСВ Димитър Ламбовски,  е повече от очевидна.  

А сега да видим къде ще ни заведат фирмените обвързаности на 

“Подкрепа”.  

“Фирма "Юнити" е прекратена на 28 февруари 2003 г., според решение 

на съда.” – включва се юристката на “Подкрепа” Марияна Иванова. – 

“Ликвидаторът на фирмата е поканил кредиторите да предявят 

вземанията си. Самата "Юнити" е фирма на федерация "Лека 

промишленост", обяснява тя. 

Следва интересната за мен фирма “Прес” ООД, с дарените от САЩ 

печатарски машини в помощ на българската демокрация.  По-късно 

същите машини вече са извършвали дейност в полза на други, 

включително частни лица, в продължение на години. Случаят е 

аналогичен с печатницата на пирамидата “Демос” – само дето от 

“Прес”  не са пуснали и акции по борсите. 

"Прес" ООД  е 100% собственост на КТ "Подкрепа". Не работи - Бог да 

го прости, управителят почина. Вече не извършваме такъв тип 

дейност.” – слага надгробен камък на този въпрос юристката. И 

продължава в същия лаконичен стил: “С "Блиц енд бланк" ООД сме 

имали договор за съвместна дейност, но той е прекратен и тези хора 

отдавна не са тук. С "АК-2" (според мен това не означава “Автомат 

Калашников”, а  “Ангел Кънчев” 2) имаме договор за съвместна 

дейност.”  

Толкова – без излишни обяснения. Какви са тези партньори, с какво 

всъщност се занимават? Точно покрай такава фирма, с договор за 

съвместна дейност, гръмна скандалът с белгийската мошеничка Лиане 

Корвелейн и нейната “Лонгман консултинг”. Тя завлякла десетки 

бизнесмени от офиса си, предоставен й от КТ  “Подкрепа”. А пред “24 

часа” обясняваше, че Тренчев я притискал да му осигури 8 млн. долара 

за финансиране на Демократичен алианс, че й предлагал 

посредничество при търговия с всякакви стоки срещу 10-20% 

комисионна и т.н.  

Тогава Тренчев отрече всичко, освен очевидното – че е имал договор за 

съвместна дейност с Корвелейн, а тя – офис в КТ “Подкрепа”.  

А сега се оказва, че случаят с "Изибг Пи Ай Би" е аналогичен, само 

дето засега още няма сигнали да са измамили някого, освен 

“Подкрепа”. 



“С фирмата "Изибг Пи Ай Би" имаме договор за съвместна дейност. 

Първоначално тази фирма е имала седалище в Калотина. Без никой да 

знае в "Подкрепа", фирмата се пререгистрира тук  на 5 февруари 2003 

г. В този момент ние трескаво сме подготвяли нашия конгрес.”, 

обяснява юристката Иванова. 

Кой всъщност стои зад тази фирма? Това са Роналд Дейвис Морис, 

Стоян Янев и Николай Лъвчиев. “Подкрепа” е сключила с тях договор 

за ползване на помещения за 5 години. Предметът им на дейност са 

консултантски услуги. 

Така Николай Лъвчиев регистрира от октомври 2002 г. до май 2003 г. 

22 търговски дружества на адреса на КТ "Подкрепа". Като техни офиси 

са посочени стаи, в които всъщност се помещават правният отдел на 

"Подкрепа", отдел "Синдикално развитие", касата на конфедерацията и 

др. А това си е измама. 

“Срещнахме се с г-н Лъвчиев и адвоката му, които заявиха, че това 

изобщо не е правен проблем. Обясних им защо е правен проблем. 

Защото нямат право да преотстъпват или пренаемат помещенията. И не 

могат да регистрират свои фирми на чужд адрес.”, ядосано реди 

юристката. 

“Колкото до фирмите на този Лъвчиев, с една нотариална покана ги 

уведомихме, че прекратяваме сключения с тях договор, заради 

нарушаването му от тяхна страна.”, обощава  д-р Константин Тренчев. 

Той очевидно е много ядосан, но не мога да преценя дали на Лъвчиев 

или на мен. 

Накрая добавя: Вижте, всичко около мен и “Подкрепа” е чисто, не си 

губете времето да ровите. От нас капиталисти не стават.” 

Оставям думите му без коментар. Преди да изляза от “офиссградата” 

“Подкрепа” се качвам на четвъртия етаж, за да взема мнението на 

последната засегната страна – фирма "Изибг Пи Ай Би". Тя заема три 

стаи, прясно боядисани и оборудвани с мощни компютри. За късмет 

самият Николай Лъвчиев е там. 

Говорим не повече от 15 минути. Той потъвърждава, че е регистрирал 

22 фирми, но твърди, че нарушение няма Все пак г-н Лъвчиев 

признава, че ще трябва да пререгистрира всички структи с 

“чуждестранни инвеститори” на нов адрес. Обещава да ми прати по 

електронната поща  пълния списък на фирмите, заедно с позицията на 

фирмата му по проблема. 

Действително няколко часа по-късно получавам списъка, но без 

коментар, ако не броим лаконичното: “Фирмите са надлежно 



съществуващи и легитимирани в правния мир като заявяваме, че нямат 

нищо общо с КТ “Подкрепа”.  

Следва изброяването им: “Ролдавмор”, “Нунус”,  “Найтскейп”, “Ту 

рокс”,  “Ейч дабъл ю лейжър”,  “Ханрок”,  “Джордан фишър 

ентърпрайсиз”,  “Макхейл ентърпрайсиз”, “Р. Томас ентърпрайсиз”, 

“Талкур”, “Терънс уайлдър”, “Терънс уайлдър фотографи”,  

“Бърдснест”, “Джигсоу”, “Пи ейч пропъртис”, “Октарин”, “Бг вилас”, 

“Пи Си пропъртис”,  “Пи Си пропъртис-2”,  “Пи Си пропъртис-3”, 

“Робинсън-Уулкок”,  “Форест хоумс”, “Ар енд би дриймс”, “Ей Ен енд 

Би Ей Грифитс”.  

“Последната фирма е регистрирана само преди седмица, затова не е 

излязла от вашата система”, уточнява Лъвчиев. Впечатлен съм от 

неговата прецизност. 

Междувременно съм проверил що за птици са той и съдружниците му 

от "Изибг Пи Ай Би". За английския им партньор няма нещо интересно 

извън участията му в някои от фирмите в списъка. За него ще проверя 

по късно в английските фирмени регистри и чрез един мой източник в 

Лондон. 

А българите от "Изибг Пи Ай Би" определено са интересни и със 

сигурност ще се радват на вниманието ми и занапред. Например Стоян 

Янев е бившият собственик на авиокомпанията “Зори еър”, която в 

последствие купиха други българи, с финансова инжекция от Сергей 

Бут. Който пък е брат на Виктор Бут, един от най-известните оръжейни 

търговци в света. Миналата година покрай тази авиокомпания, 

пререгистрирана като “Еър Зори”,  стигнах до една много интересна 

оръжейна сделка между Виктор Бут и ...Пентагона. Но за това – по-

нататък. 

Не е скучен и самият Николай Лъвчиев. В една от структурите  с 

негово участие  си партнира от една страна с депутата от НДСВ Камен 

Влахов, а от друга – с известния бизнесмен, шеф на “Нове холдинг” и 

бивш член на Г-13 – Васил Божков. 

Гледай ти с какви хора е сключил договор за съвместна дейност д-р 

Тренчев. И най-важното – съвсем случайно. 
 

 

НА ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА 

 

Изключително важно е да попаднеш на добри редактори и издатели. 

Ако те са професионалисти, имаш шанса да станеш като тях. Ако са 

журналистически слугинаж, не очаквай да станеш добър разследващ 



журналист. Ще приемеш техните навици и ще се навеждаш пред 

силните, а ще хапеш злобно като змия онези, които са беззащитни.  

Извадих късмета да срещна отлични редактори. Още от първия си 

вестник – студентското издание на Великотърновския университет. 

Главната редакторка – Величка, беше истински професионалист, 

въпреки че работеше за малко ведомствено издание. От нея научих 

първите стъпки както в писането, така и в редактирането.  За първи път 

влязох и в печатница, където разбрах какво е предпечатна подготовка, 

и почуствах нервно-напрегнатото и весело усещане, когато вестникът 

се завърта на печатарската машина. 

Немалко научих и от Миролюб Влахов, с когото направихме 

великотърновския седмичник “Впрочем”. Той не просъществува дълго,  

но там, през лятото на 1992 г.,  за първи път имах възможност да работя  

с компютър и прекарах сума ти луди дни и нощи, докато се обуча. От 

Миролюб научих как се строи графиката на вестника, как се изчисляват 

редовете в материала с помощта на метранпажа (това е една специална 

линийка, а не някой мустакат чичко).  

Научих още тънкости по редактирането и най-вече за мениджмънта на 

един вестник. Как се събират реклами, как се омайват рекламодатели и 

как се правят отстъпки. 

Към основната си университетска специалност “Български език и 

литература” завърших две допълнителни – “Журналистика” и 

“Редакторска и издателска дейност”. Имам и дипломи, пълни с 

шестици, но не смятам, че съм научил за журналистиката кой знае 

какво на университетските банки. Всъщност този занаят се учи 

пълноценно единствено в редакциите.  

А за да стане един журналист професионалист, ако е вестникар 

задължително трябва да мине през ежедневник. Само там можеш да 

усетиш истински сладкото напрежение около пълненето на страниците 

и трепета преди да затвориш първа страница и вестникът да поеме към 

печатницата.  

В старозагорския ежедневник “7 + 7” главният редактор Матей Бонев 

ме обучи как да откривам новината в лавината от информация, как да 

бъда напорист и да не се отказвам.  В другия ми старозагорски вестник 

– “Бизнес поща” имах шанса да се науча да пиша за бизнеса – нещо, 

което и досега е приоритет в разследванията ми.   

Категоричен съм, че не можеш да бъдеш добър разследващ журналист, 

без да си наясно с икономика и финанси. А истината е, че твърде много 

колеги са абсолютно боси в тази област и им личи. Друга огромна част 



нямат елементарна компютърна грамотност и след няколко години ще 

се чувстват като неграмотни. Всъщност ще бъдат такива. 

Като цяло, за да си добър разследващ журналист, трябва да разбираш 

по малко от всичко, но от икономика и финанси – задължително. 

В “Континент” имах шанса за първи път да изляза на националния 

медиен пазар и да се срещна с големи имена в българската 

журналистика, като Владимир Костов, който ми беше главен редактор 

известно време. 

Имах и щастието да осъществя студентската си мечта – да работя в “24 

часа”.   Всъщност първо стана като с Мохамед и планината. Не аз 

отидох в “24 часа”, въпреки че през 1996 г. ме поканиха в техния 

бизнесотдел. По това време в “Континент” главен редактор вече беше 

Валери Найденов, който беше напуснал същия пост в “часовете”. Той 

дойде, “изтегляйки” заместниците си Венелина Гочева и Росен Янков, 

заедно с около дузина журналисти.  

Научил съм доста за журналистиката и от Валери, и от Венелина, а и от 

Росен, който беше първият наистина първокласен редактор на 

текстовете ми. С тях се занимаваше от време на време и Валери, който 

ми е връщал по 6 и повече пъти статия за преработване. От него 

научих, че журналистът трябва да бъде безкомпромисен към текста си 

– да не го оставя на мира,  докато не стане брилянтен. Затова Валери и 

досега е номер едно като автор.  

Той ме научи и доста неща около журналистическите разследвания – 

най-вече как да напишеш разбираемо и интересно дори най-сложната, 

пълна с факти, термини и цифри, история. Доколко съм добър ученик, е 

друг въпрос. 

Все пак за разследванията дължа най-много на Венелина. Тя и досега 

не ме оставя на мира, докато не изровя и най-дребните детайли, които 

превръщат едно тежко разследване в интересна история. И докато не 

направя всичко възможно да намеря  засегнатите страни, за да получа 

тяхната позиция. Звучи простичко, но и досега колеги и от най-

сериозните български издания, не си правят труда да потърсят 

засегнатия.  

Това автоматично превръща разследването им в обикновен пасквил. 

Въпреки това много от тях имат самочувствието на професионалисти. 

По принцип от Венелина съм научил най-много за журналистиката – 

във всички възможни аспекти. И продължавам да уча.  

За да бъдеш добър разследващ журналист, трябва да не спираш – нито 

с четенето, нито с писането. Колкото повече, толкова по-добре.  



Но не трябва да спираш и да се движиш сред хората, защото иначе се 

превръщаш в книжен плъх, далеч от реалността. За един писател това 

може и да е подходяща творческа атмосферма, но журналистът рискува  

да се опари яко, ако изгуби границата между действителност и 

творческа измислица. Защото при всяко  журналистическо разследване 

има засегната страна или страни – ако няма такива, просто не говорим 

за журналистическо разследване. 

Засегната страна има също при всеки пасквил, който нерядко намира 

място в българските медии. Каква е разликата между пасквила и 

журналстическото разследване? 

Основните разлики са три: 

1. Журналистическото разследване се основава на факти, които 

недвусмислено доказват определена теза. За да тежат тези факти, 

те трябва да бъдат проверени внимателно, защото отхвърлянето 

по-късно на дори един от тях може да подложи на съмнение 

ефекта от цялото разследване. 

2. Както посочих по-горе в журналистическото разследване 

задължително присъства  мнението на засегнатата страна. Трябва 

да й бъде дадена възможност за защита, представяне на 

контрафакти, както и излагането на нейната версия за 

разглеждания проблем.  Другата страна може да не присъства в 

разследването само ако категорично е отказала или с действията 

си е показала, че не иска да участва. Съответно разследващият 

журналист трябва  да направи всичко възможно, за да осигури 

другата страна, а ако това в крайна сметка не стане, в 

разследването трябва ясно да е обяснено защо. 

3. След публикуването на първата част или на цялото разследване 

журналистът и медията му са длъжни да дадат възможност на 

всички засегнати страни, които не присъстват до този момент в 

разследването, да изложат своята позиция. Естествено това 

трябва да става в разумни рамки. 

Ако журналистът е изпълнил тези три важни правила, той спокойно 

може да седне и на съдебната скамейка, защитавайки разследването си. 

Съдебната покана не трябва да го притеснява излишно, ако е свършил 

професионално работата си.  

Трябва да се приеме, че немалкият брой съдебни дела срещу 

журналисти се дължат до голяма степен на преходния период, в който 

все още е България. Колкото нещата в държавата вървят към 

нормализация, толкова тази опасност намалява.  



Все по-важен за тази тенденция става и професионализмът на 

журналистите. Тоест ако те пишат глупости, измислят си или 

умишлено клеветят някого ще бъдат съдени без значение колко 

цивилизована е станала България. И така трябва да бъде, за да може 

обществото да прави разлика между качествена и поръчкова 

журналистика. 

България няма традиции в разследващата журналистика. Не говорим 

само за последните десетилетия, а за времето два века назад – когато в 

западните страни са поставени основите и е изминат най-тежкият път. 

От периода на тоталитаризма в България ще остане само едно име, 

символ на разследващата журналистика – Георги Тамбуев. Неговата 

“Корупция, облечена във власт” изглежда  маловажна в днешни дни с 

темата за един корумпиран провинциален прокурор. За да направи 

такова нещо в онези дни обаче се е изисквала истинска смелост. 

Така или иначе разследващата журналистика в България се гради през 

последните години като инвестиция “на зелена поляна”.  Това я 

превръща от една страна в рискова територия, на която се извършват 

твърде много грешки. От друга страна тази неразработена ниша е 

истинско предизвикателство за хората, които обичат да бъдат първи и 

уникални в дадено начинание. 

Към момента българската разследваща журналистика е тъжна приказка 

– с нея реално се занимават не повече от десетина човека в България, 

част от тях – все по-рядко.  Тяхната работа в повечето случаи е 

непрестижна, дори на фона на останалите им колеги. Техният труд се 

възприема като много блъскане, поемане на сериозни рискове с крайно 

нисък положителен ефект в крайна сметка. Това до голяма степен 

отговаря на реалността. 

Често за няколко часа в един вестник се подготвя материал, който 

заема същото място, колкото едно продължило месец журналистическо 

разследване и често намира по-голяма аудитория от неговата. Пример 

за това са спортните страници, които се подготвят  лесно и се четат от 

най-голяма аудитория. А авторите им получават същия хонорар като 

разследващия журналист, който е работил по темата седмици. 

Тази ситуация продължава да е актуална в повечето медии, а в други,  

например “24 часа”, се промени сравнително отскоро. 

Нормално е хора, чийто труд не се оценява добре дори в собствената 

им медия, да не бъдат достатъчно прецизни при разследванията си, да 

допускат грешки и, в крайна сметка да предизвикват съдебни дела, 

съответно загуби, за изданията си. 



Колкото по-скоро българските медии възприемат журналистическите 

разследвания като търговски продукт, толкова по-добре за медиите, за 

разследващите журналисти и за обществото като цяло.  

Търговски продукт преди всичко означава нещо, за чието производство 

е нужна първоначална инвестиция, осигуряване на добри 

производствени условия, включително охрана на труда и накрая – 

добър маркетинг. Ако тези условия са спазени, произведеният продукт 

носи печалба, а рискът от странични загуби е нисък. 

Разследващата журналистика не носи и никога няма да носи големи 

печалби на издателите в материално изражение. Дори в САЩ, където 

медийният пазар е един от най-развитите в света. Там шефът на 

разследващия екип на вестник “Сиатъл таймс” направо ми каза: “Да, 

печалбите, които екипа ни носи на вестника, не са големи, но при нас е 

важен престижът, който даваме на изданието си. Затова ни държат тук 

и инвестират в нас.” 

Престижът е основното оръжие на разследващата журналистика по 

отношение на конкуретната борба между медиите. След аферата 

“Уотъргейт” и оставката на президента Ричард Никсън издателите на 

“Вашингтон пост” много добре знаят защо вестникът им е един от най-

влиятелните  в света. Разбраха го и другите издатели и в целия западен 

свят разследващата журналистика е издигната в култ, като неделим 

инструмент от пазарното присъствие на медиите и от развитието на 

всяко демократично общество като цяло. 

 
 

МАЙКЪЛ КАПУСТИН И ОСТАНАЛИТЕ 

 

“Да, “Лайф чойс” забавя плащанията си, но това е единствено по вина 

на данъчните, които ни притискат без основание” – шефът на 

пирамидата Майкъл Капустин изглежда убедителен, както винаги. Той 

е наедрял доста през последните месеци, сложил е поне трийсетина 

килограма отгоре. Вероятно от напрежението. 

11 юли 1995 г.: едва съм се промъкнал до офиса му на ъгъла на “Цар 

Освободител” и “Раковски” в София. Пред входа се тълпят десетки 

вложители на дружеството, охраната едва ги удържа. Всички искат 

парите си веднага. 

“Предвидих подобен момент, затова заложих в договорите клауза, че 

парите се изплащат в срок от 90 дни след прекратяване на договора”, 

усмихва се спокойно Майкъл. Говорим с помощта на секретарката му, 

макар че той вече разбира български достатъчно добре,  както и аз 



неговия канадски английски. Но това е рутинна практика при 

международните измамници – използват преводачи, за да спечелят 

време докато отговарят на въпросите. 

Ясно е, че нито 90-те дни ще му помогнат да спаси “Лайф чойс”, нито 

пък му пука особено за дружеството. Неговият провал е заложен още 

от създаването му, важното е да се съберат парите. Колкото може 

повече. Майкъл успя да дръпне над 10 млн. долара. 

Вярно, че по-късно му се наложи да полежи 17 години зад решетките. 

Даже първоначално му дадоха 23, но той обжалва.  Посетих го в 

Софийския централен затвор на седмата година – беше в прекрасно 

здраве, планина от мускули, натрупани в затворническия фитнессалон. 

Пълен с нови идеи за бизнес -  парите му го чакаха в някоя офшорна 

сметка – колкото и да отричаше, че има такива. 

Все пак Майкъл ми е по-симпатичен от повечето други фараони – може 

би защото получи някакво възмездие за делата си. Очаквам и други да 

ми станат симпатични. 

Повечето действително са играчи от висока класа. Те обаче не биха 

събрали и стотинка, ако нямаха толкова много съучастници – от 

обикновените наивни акционери, които напълниха банковите им 

сметки, през МВР, следствените органи, прокуратурата, съдът, няколко 

поредни парламента и правителства и, разбира се, медиите. 

Всъщност пирамидите бяха продукт на неуспешния преход, на 

провалената приватизация, на липсата на стабилна банкова система и 

въобще на нормална среда за инвестиране. Затова стотици хиляди 

българи, много от които неглупави и предприемчиви хора, им дадоха 

парите си. Защото това беше нещо нормално в зараждащата се пазарна 

среда – да намериш място, където да завъртиш парите си, особено 

когато инфлацията ги топи като сняг. 

Затова така наречените пирамиди или понзи схеми получиха 

благодатна почва само на Балканите и в Русия – 

централноевропейските държави почти не пострадаха от тях. Точно 

защото при тях пазарната среда се зароди и разви по правилния начин. 

Всъщност в България  източването на спестяванията на хората бе 

предразположено още преди 10 ноември. Първи бяха пловдивските 

“игри” – който изпратеше пари на определен адрес получаваше 

неколкократно по-голяма сума. Скоро пощенските клонове бяха 

задръстени от опашки, а всеки се стремеше по-бързо да изпрати своя 

плик. 



Не помогнаха нито усилията на тоталитарната машина да спре играта, 

нито липсата на масирана реклама, както при по-късните пирамиди. 

Хиляди хора бяха завлечени още от първите “игри”. 

Схемата беше ясна  – печелят само първите, включилите се по-късно 

винаги губят. Въпреки това за всички по-късни схеми, та чак до наши 

дни, се намираха достатъчно участници, които се надяваха, че ще са в 

категорията на първите. И си казваха: точно на мен ли ще се случи да 

изгубя всичко. 

Затова 8 хиляди човека паднаха в мрежата на Иво Недялков и неговия 

“Ийст-уест интернешънъл холдинг груп”. Той успя да ги впечатли с 

огромния си “Линкълн”, който бе открит край София  разбит до 

неузнаваемост малко след рухването на пирамидата.  

Иво използваше елементарни психопохвати, присъщи на нароилите се 

тогава водачи на религиозни секти. Това, заедно с алчността на 

вложителите и страхът от галопиращата инфлация накара мнозина да 

изтеглят събирани цял живот спестявания. Други продадоха по едно, че 

и второ жилище. 

След като пусна няколко емисии ценни книжа на пазара и вдигна 

капитала си до 1 млрд. стари лева, ръководството на “Ийст-уест” 

направи номера на номерата – внезапно свали капитала на 100 млн. 

лева, като по този начин обезсили акциите на повечето дребни 

вложители. Всъщност нещо подобно направи и държавата в края на 

1996 г., но по “законен” начин. 

Обяснението на шефовете на “Ийст-уест” беше, че всъщност реално 

активите на дружеството били само за 100 млн. тогавашни лева. 

Всъщност и тази цифра беше твърде голяма  – активите бяха 

линкълнът, още няколко лъскави коли и толкова. Всички луксозни 

офиси бяха взети под наем. А дъщерните дружества на пирамидата 

бяха абсолютно кухи структури, с единствена цел да събират и 

превъртат парите на наивниците.  

Например основната функция на финансовата къща “Темекс” беше да  

прехвърля събраните пари по сметки на Иво Недялков в чужбина, 

предимно във Франция. По-късно не  бе намерена и стотинка от тях, 

нищо не е върнато и до момента на вложителите. 

Няколко месеца преди рухването на “Ийст-уест” до централния му 

офис на ул. “Шипка” в София се появи нова финансова къща. Красива, 

но позападнала сграда на два етажа  бързо-бързо се превърна в лъскав 

офис. По-късно тръгнаха слухове, че голяма част от парите на 

Недялков са се преляли в новата ФТА. Тя успя да отвори 12 офиса в 



страната и когато на 27 март 1996 г. рухна, изчезнаха вложения за над 

1,5 млрд. лева.  

Това, което Иво Недялков правеше в цялата страна, момчетата от 

“Демос” въведоха като “ноу-хау” предимно в Централна България. 

Затова пък продължиха да продават книжата си дори след рухването на 

“Ийст-уест”. 

Майкъл Капустин беше единак, с нетрадиционна рекламна кампания и 

нетипичен начин за набиране на средства. На неговите събрания с 

вложителите се виждаше, че повече от всеки друг фараон в България 

владее методите на  корпоративната презентация. Той имаше стил и 

знаеше как да хвърля прах в очите, включително с антиспин лекарство 

“Респивакс”, което така и не бе пуснато в производство и продажба. 

Основната част от активите на “Лайф чойс”  бяха “интелектуална 

собственост”. Но това не му попречи чрез прословутите депозитарни 

разписки  да вдигне капитала си до 2 млрд. лева. И в крайна сметка да 

изчезне в чужбина, заедно с милиони  долари, които в последствие 

обяви за изгубени в сделки. 

Още през 1995 г. равносметката показа, че в България са се нароили 

над 90 пирамиди, изградени с вложенията на над 100 000 вложители. 

Точно като в стиха на Вазов сред тях имаше хора от всякоя възраст, 

пол и занятие.  

Фараоните стигнаха буквално до всички. Например софийската 

финансово-брокерска къща “Сузи” беше открила свой клон дори в 

родопското село Сърница - там успяла да завлече 80 човека.  

При рухването на всяка структура в инициативният комитет по 

търсенето на парите неизменно влизаха адвокати, лекари, учители, 

инженери и други представители на цвета на обществото. Основният 

“градивен материал” на пирамидите бяха хора между 50 и 65-годишна 

възраст, които изгаряха със спестеното за цял живот. 

Борческите структури бяха сред най-активните първоначални 

вложители в пирамидите, всъщност доста от тях започнаха “работа” с 

техни пари. За разлика от останалите вложители обаче мутрите винаги 

прибираха парите си навреме, многократно умножени с лихвите. 

В началото на пирамидалното движение се смяташе, че полицейските 

служители подпомагат фараоните индиректно, чрез бездействието си. 

Когато рухна пловдивската “Интермид” обаче стана ясно, че 200 млн. 

лева са завлечени под ръководството на бившия капитан от службите за 

сигурност Илко Младенов. Заедно с него в схемата са действали бивши 

служители на ДС. Ченгета имаше и в доста други понзи-схеми. 



Само до 1995 г. седем от завлечените вложители починаха от 

притеснение. Шест от тях умряха от инсулти и инфаркти, а един 

четиридесетгодишен мъж се обеси на варненското пристанище. Много 

други бяха настанени в психиатрия с неврози и агресивни 

поведенчески реакции. Те минаха през всички форми на протест – от 

митинги, до блокиране на влакови композиции. 

Вероятно трябва да бъдат съжалявани, защото повечето не биха 

допуснали да бъдат ограбени по такъв баламски начин, ако държавата 

имаше нормална икономика и финансова система. 

И все пак някои си го заслужаваха – например една жена, която 

настойчиво ме молеше да й помогна да си върне сумата, вложена в 

“Лайф чойс” през юни 1995 г. Тя беше дала парите си на Капустин след 

като ясно беше видяла какво става с вложителите при Иво Недялков, в 

“Демос” и в още десетки схеми. 

Майкъл, естествено, не й отказал – взел парите.  

 
 

КОРУПЦИЯТА И ЕДИЗ ЛЮТФИ 

 

“Организираната престъпност се старае да си създаде добри условия за 

съществуване  и едно от тях е  добра медийна среда. А тя се постига 

било чрез корумпиране на журналисти, било чрез придобиване на 

медии, за да може да се влияе върху медийната политика. Това 

съществува навсякъде по света и у нас също – ние не сме изключение” 

– Директорът на Агенцията за финансово разузнаване Васил Киров 

прави заключението си без излишен патос. То не е и нещо, което ще 

смае или раздразни особено аудиторията, въпреки че две трети от 

присъстващите на срещата в столичния хотел “Шератон” са 

журналисти. 

И преди са правени подобни заключения - проблемът е, че голяма част 

от медиите в България въпреки това  си остават в сивия сектор на 

икономиката.  

27 май 2003 г.: поредна среща на тема “Икономиката на престъпността 

и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи”.  

Организатор е Центърът за изследване на демокрацията, с който често 

работя по различни инициативи, свързани с борбата с корупцията. 

Около дългите маси в зала “Сердика”, подредени в правоъгълник, са 

насядали десетки експерти от различни служби на МВР, данъчни, 

икономисти, журналисти...Даже и за мен е определено място – виждам 



табелка с името ми и надпис “24 часа”.  Решавам да не си пробивам път 

натам и оставам между колегите, дошли само да отразяват срещата. 

Следват думите  на Бойко Борисов и всички наострят уши -  генералът 

обикновено не си поплюва и със сигурност някой ще отнесе  гнева му. 

За пореден път той обяснява колко беззащитен е българският полицай, 

как всеки го притиска и иска от него почти невъзможното. Макар че 

позасилва краските, до голяма степен е прав – всяка власт прави своята 

чистка в  МВР веднага след като спечели изборите.  

Затова много от най-добрите кадри на полицията изтекоха в частния 

бизнес, а немалка част – направо в подземния свят. Това е и  една от 

причините да имаме толкова добре организирана престъпност. 

Борисов призовава и представителите на западните спецслужби, които 

участват в срещата, маскирани под различни длъжности в агенции и 

посолства, да настояват пред своите държави също да засилят борбата с 

контрабандата и корупцията. Защото в България контрабандните 

канали действително са проблем, но те осигуряват преди всичко 

транзитно преминаване на стоки през страната. А крайната им 

дестинация е отново Западът, където тези стоки се появяват без да са 

платили дължимите налози и съответно осигуряват солидни печалби за 

организаторите на трафика.  

Казано простичко, много по-малко контрабанда, а и наркотици, щяха 

да търсят път през България, ако не им беше осигурен печеливш и 

сигурен пазар в Западна Европа. 

Един от крещящите примери в това отношение е цигарената 

контрабанда, си мисля, докато слушам експерта на Центъра за 

изследване на демокрацията и на програмата “Коалиция 2000” 

Тихомир Безлов. Преди три години той ми помогна за разследването 

ми около цигарената контрабанда през Балканите. От центъра бяха 

направили проучване, според което делът на легално внесените цигари 

в България не надхвърля 10-12%. Започнах да ровя в тази посока и с 

помощта на други експерти, данни от министерството на финансите и 

различни източници, между които и един бивш член на Г-13, направих 

сметка, че държавата ни губи средно по 100 млн. долара годишно само 

от контрабандата на цигари.  

Две години по-късно един авторитен канадски институт направи свое 

проучване за същия проблем на територията на Балканите. Сумата, 

която посочиха оттам като загуба специално за България беше толкова 

близка до моята, че чак се уплаших.  

Но какво от това – нищо не последва от разследването ми, макар че 

направих продължение във връзка с тайнствената смърт на един 



митнически инспектор и от НСБОП ми пратиха официален отговор 

какво са открили по темата. 

Всъщност истинското “откритие” дойде, когато взривиха мерцедеса на 

Доктора. Тогава в медиите се появи една стара разработка за бизнеса 

му от Националната служба за сигурност – там беше описана 

абсолютно същата схема за трафик на цигари , която представих и дори 

проследих през Македония и Косово до Черна гора. Е, да не би да има 

някой осъден?  

Това си мисля, докато слушам изказванията на срещата в “Шератон” – 

едни и същи заключения се правят вече години наред, а реални 

резултати почти няма. Но след като само от цигари някои хора печелят 

десетки милиони в зелено всяка година,  е ясно за какви пари говорим 

като цяло в черната икономика. Ясно е, че подземните босове, а и 

някои много известни в България бизнесмени, ще се борят докрай за 

правото си да печелят огромни суми, за сметка на всички нас. 

Вицепремиерът Николай Василев успява да събуди интерес на 

конференцията, въпреки че изказването му е безкраен низ от хвалби. 

Между тях той хвърля новината, че  през 2002 г. вътрешните 

инвестиции в България са нараснали с 2,2 млрд. лева – от 3,5 млрд. на 

5,7 млрд. лева. Веднага заваляват предположения какви всъщност са 

тези пари.  

И аз имам идеи за произхода им  – част от тях са от онези над 10 млрд. 

долара, които бяха откраднати още по времето на Андрей Луканов и 

Огнян Дойнов, предимно чрез задграничните търговски дружества. 

Други са от печалбите, натрупани през годините у нас и в чужбина, пак 

чрез тези откраднати пари. Трети са от събраните с бухалки от 

“застраховки”,  контрабанда и обикновени кражби – собственост на 

мутрите. 

Сигурно има и някаква част, създадена от реалната българска 

икономика. Тя обаче едва ли е голяма, а и няма как да се раздели от 

останалото – всичко е преплетено като свински черва. 

Затова разбирам добре шефа на Агенцията за финансово разузнаване 

Васил Киров, който обяснява колко трудно е да се конфискуват 

капиталите, натрупани по нечестен път. Трудно е, но в САЩ го правят 

постоянно, така че който има желание – и начини има. 

Иначе не е ясно колко време ще си останем в ситуацията, очертана от 

директора на Центъра за изследаване на демокрацията Огнян Шентов. 

Според него обемът на сивата и черната икономика в страната е между 

30 и 36 на сто от брутния вътрешен продукт  - приблизително 5-6 млрд. 



евро годишно. Ясно е, че при толкова голям финансов интерес битката 

за изваждането на светло на поне част от тези пари ще бъде жестока. 

Прибирам се в редакцията, за да продължа разследването си около 

новия шеф на Агенцията за чуждестранна помощ – Едиз Лютфи. Той е 

син на депутата и зам.председател на ДПС Юнал Лютфи, поради което 

се вдига голям шум около назначението му. И сини, и червени беснеят 

в парламента при гласуването, сякаш БСП и ОДС никога не са 

назначавали на братовчедски принцип. Хайде, моля ви се! 

Мен роднинската връзка не ме интересува, нито пък етническия 

произход. По-интересно ми е какви икономически интереси са 

концентрирани около новия шеф на агенцията, през която минават 

стоки за милиони левове. 

Правя справка в информационните системи за фирмените участия на 

Едиз Юнал Лютфи. В медиите вече е излязла информация, но доста 

неточна. Трябват ми няколко часа ровене, за да установя, че Лютфи-

младши участва със сигурност в три фирми, а общо е бил в седем: 

“”Бултрейд”, “Еткон”, “Интекс трейд”, “Кембо трейд”, “Памабо”, 

“Амброзия” и “Дафнис инс”. Всички, с изключение на последната, се 

оказват действащи. А по-интересното е, че и тези, от които е излязъл, 

все още се намират под някаква форма под контрола му. 

В “Интекс трейд” ЕООД Лютфи е управител и едноличен собственик. 

Фирмата е регистрирана на ул. “Раковски” 145, вх. В, ет. 2, ап. 8. 

Всъщност офисът в кооперацията над ресторант “Хепи” ще се окаже 

ключов за целия бизнес на фамилията Лютфи. 

Там е регистрирана например фирмата “Еткон” ООД, която Лютфи е 

напуснал. Негови съдружници са Зафир Николов и Красимир Георгиев, 

който е бил директор в хотел “Хемус” през 1994 г. и в грандхотел 

“София” през 1996 г.  Тримата са напуснали заедно “Еткон” и на 

техните места са влезли Нино Петров и Светослав Димитров. Странно 

защо обаче новият телефон, посочен за връзка с фирмата 

същевременно обслужва и фирма “Гюлтен Хафъз Мустафа-

Касимоглу”. А това е преводаческата фирма на майката на Едиз 

Лютфи, която често изпълнява поръчки на българския парламент. 

Фирмата е регистрирана на адрес в столичния квартал “Младост”, 

който депутатът Юнал Лютфи е посочил в имотната си декларация. 

Когато след малко отивам до кооперацията на “Раковска” 145 се оказва, 

че фирма “Гюлтен” всъщност е настанена там – в същия апартамент. А 

на другия телефон, посочен в регистрацията та на  “Гюлтен Хафъз 

Мустафа-Касимоглу” отговаря и фирмата “Мерал стил”. Тя е 



собственост на сестрата на Едиз Лютфи – Мерал, и търгува с мебели, 

осветителни тела и стоки за домакинството. 

Трудно ще е на новият шеф на агенцията да пази държавния интерес и 

същевременно да не загърбва семейния бизнес.  Трябва да му задам 

няколко въпроса по този проблем. 

Звъня в Агенцията за чуждестранна помощ и се свързвам със 

секратарката на Едиз Лютфи. Неочаквано бързо тя ме прехвърля на 

неговия телефон. Чувам гласа му в слушалката и накратко обяснявам 

защо ми е нужен коментар. 

“Ама нали бях помолил за няколко дни отстрочка, преди да отговарям 

на журналистичиски въпроси”, въздъхва тежко Лютфи. Но след това 

добавя: “Пратете въпросите си по факса, ще видя какво мога да 

направя”. 

Така! Бях сигурен, че информацията ще го заинтересува. А като му 

изпратя въпроси, си развързвам ръцете да публикувам материала си. 

Ако отговори до ден-два – чудесно, ще имам неговата позиция. Ако не 

отговори – значи не иска, негова си работа. Нека пише “право на 

отговор” след като публикацията излезе. Изборът е негов. 

В края на въпросите си прибавям един, почти невинен. Работата е там, 

че на същия адрес на “Раковски”, в същия апартамент, е регистрирана 

още една интересна фирма. Според данните в регистъра “Интер инс” е 

била там и по времето, когато са регистирани някои от фирмите на 

Лютфи. 

В “Интер инс” участват Борислав Динев и Боряна Тимарева. Според 

системата “Дакси” същата Тимарева е собственик на “Булмар 

холдинг”. А това е структурата, в която активно участва моят любим 

приятел от времето на студентските стачки – фараонът от “Демос” 

Емил Попов. Както и ВАИ холдинг, тоест ВИС.  
 

 

ПЛОВДИВСКИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА МММ 

 

Докато се промъквам по тесните пловдивски улички, успоредни на 

главната пешеходна артерия с лъскавите витрини, си мисля как ли 

изглеждат местните представители на може би най-голямата пирамида 

от последното десетилетие – руската МММ. 

Хората на руския фараон Сергей Мавроди са открили български офис 

преди три седмици. Неслучайно в  града под тепетата – оттам  по 

традиция  тръгват по-известните понзи схеми.  



“Бизнесмените” от МММ идват в една доста изнервена 

“инвестиционна“ среда – няколко техни колеги вече са рухнали, 

завличайки спестявания на хиляди българи. Дори пословичните със 

своята бавност държавни органи са вече нащрек. Преди дни, в началото 

на юни 1995 г., пловдивската митница задържа пратка с книжа на 

МММ –  с лика на самия фараон върху тях. С тяхна помощ Мавроди  

успя дори да стане депутат в руската Дума – избират го вложителите, 

за да му осигурят имунитет, уплашени че властите могат да го затворят 

и така да загробят парите им. 

Е, до такава висота българските фараони не успяха да стигнат. Но 

руският пазар е къде-къде по-голям. 

“Ние не сме пирамидална структура, защото не предлагаме висок 

лихвен процент”, обяснява ми с хитра усмивка шефът на българската 

МММ Андрей Богданов. Българският му е перфектен, акцентът – почти 

незабележим. Андрей идва от Москва – дете от смесен брак. 

Слушам го разсеяно, защото от обявите на фирмата в медиите вече съм 

изчислил каква е тяхната далавера. Продават книжата си по един курс, 

а след фиксиран период ги изкупуват по друг, доста по-висок. 

Простичка сметка показва, че доходът от разликата в курсовете е равен 

на лихва от 23%. А най-щедрата пирамида към момента – варненската 

“Пирели”, дава “едва” 14,5% месечно. 

Но откъде всъщност имат книжа за продан в офиса на МММ, след като 

пратката им от Русия е задържана на митницата? Елементарно – 

пловдивският офис само изкупувал книжа, които неизвестни българи 

вече били си купили от касите на МММ в Русия. А след три седмици 

изкупуване пловдивското бюро вече събрало достатъчен запас от 

книжа, за да може и да продава. Както се казва, дай ни някаква 

законова пречка, за да ти покажем колко бързо ще я преодолеем. 

Въпреки щедрата печалба обаче се оказва, че пловдивчани са 

резервирани към местния МММ. А може би вече нямат и свободни 

пари за влагане – нали го правят по-рано от всички в България, оше 

отпреди 1989 г. В Града под тепетата в крайна сметка бяха завлечени 

най-много пари.  

Вярно, Иво Недялков и неговата “Ийст-уест интернешънъл холдинг 

груп”  по принцип  държат палмата на първенството с “приходи” от  

над 2 млн. долара. Покрай шума около неговата пирамида обаче някак 

неусетно пловдивският сараф Бисер Танев успява да събере цели 5 млн. 

долара, обещавайки 30% месечна лихва. Голяма част от “вложителите” 

му давали суми от 100 000 и повече долара без какъвто и да е документ. 

В чейнчаджийските среди по принцип не е прието да се пита  за какъв 



бизнес става въпрос, след като  е предложена подобна космическа 

лихва. В средата на юли 1994 г. Бисер Танев изчезва безследно. 

Оказва се, че “сериозните” пирамиди избягват широката гласност – те 

действат тихо, в определени среди и с умерени рекламни средства. Във 

времето, когато големите фараони гърмяха по медиите и събираха 

пари, пускайки на пазара емисия след емисия, техните “скромни” 

колеги натрупаха в пъти по-големи приходи срещу обикновена 

разписка или дори само срещу мъжка дума.  

Някои от “вложителите” дори били по-спокойни заради липсата на 

документ, защото виждали как другите ценни книжа изгубват 

стойността си за една нощ. 

Успявам  да си купя едно от билетчетата на МММ, преди да разкрия, че 

съм журналист от вестник “Континент”. След това няколко седмици 

следя цената му – печалбата наистина си я бива. Но не се връщам в 

Пловдив, за да осребря талона – предпочитам да си го запазя за спомен 

от срещата с хората на най-големия фараон и депутат едновременно в 

Източна Европа.  

Структурата на Сергей Мавроди  така и не пусна корени в Пловдив.  

Три месеца по късно, през септември 1995 г. рухнаха пирамидите на 

чужденците, които издържаха най-дълго и събраха най-много пари –  

Майкъл Капустин и Миролюб Гаич. Сега първият е в затвора, а вторият 

на свобода, но и двамата все още водят съдебни битки за всяко 

парченце от бившите си империи. 

Последващото фалиране на финансово-брокерските къщи и на банките 

показа  колко малък всъщност е бил проблемът с пирамидите.  

А държавата в крайна сметка се оказа най-големият фараон. През 

пролетта на 1996 г. вътрешният й дълг към гражданите надхвърляше 

600 млрд. лева, които тогава се равняваха на около 9 млрд. долара.  

През декември същата година дължимата сума изведнъж се срути на 1 

млрд. долара. 

Как се получи този чудовищен фокус-бокус. Само с едно действие – 

министър-председателят Жан Виденов подаде оставка. Това беше 

достатъчно, за да се срине българския лев и изкупените огромни 

количества държавни ценни книжа да се превърнат в почти ненужни 

хартийки. А причината населението да стане толкова голям кредитор 

на държавата бяха именно фараоните – те принудиха хората да търсят 

сигурен пристан за спестяванията си. Какво по-сигурно от държавата, 

казваха си мнозина. 

А най-сигурно всъщност се оказа, че през декември 1996 г. държавата 

открадна от всеки свой гражданин по над 1000 долара. Ако имаше 



класации на банкови обири от държави, България щеше да е в 

топлистата. Макар че през последните години Аржентина вероятно я е 

засенчила. 

Такава кражба нямаше как да бъде извършена, ако управлението на 

страната не беше се оказало главен мениджър на операцията. Например 

само в първите 6 месеца от идването на власт на БСП и на Жан 

Виденов банките отпуснаха над 70 млрд. лева кредити на частни 

фирми. На пръсти се брояха онези, които направиха и най-малкия опит 

да върнат парите. Останалите, голяма част от които от приятелския 

кръг “Орион”, светкавично изнесоха, предимно в швейцарски банки, 

около 1 млрд. долара. Тези пари не са намерени и досега – част от тях 

влязоха нелегално в приватизацията, изпрани през офшорни централи. 

Други продължават да осигуряват на “мениджърите” си луксозен 

живот в райски кътчета по земята като ЮАР. И вече няколко поредни 

правителства, парламенти и прокуратури не правят нищо, за да върнат 

поне част от откраднатото и да накажат виновните. 

И преди управлението на Жан Виденов избори се печелеха с 

откраднати или просто мръсни пари. При БСП през 1994-1997 г. обаче 

този метод се превърна в класика, защото се събраха  четири поредни 

години с избори: парламентарни през 1994 г., местни през 1995 г., 

президентски през 1996 г. и извънредни за Народно събрание през 1997 

г. Възможно е, разбира се, да стават и случайни неща, но ето какво се 

случи  преди всеки от тези вотове: 

1. Структурите от първата пирамидална вълна – “Ийст-уест 

интернешънъл холдинг груп” и “Демос” спряха да плащат през 

лятото и окончателно се срутиха през есента на 1994 г. Малко по-

късно – през декември, бяха проведени парламентарните избори. 

2. Втората пирамидална вълна – във Варна и в цялата страна, се 

срути през лятото и есента на 1995 г. Над 200 000 българи 

изгубиха около 30 млрд. тогавашни лева. И дойдоха местните 

избори. 

3. На 23 септември 1996 г. БНБ затвори 9 банки, рухнаха и десетки 

финансови къщи, между които мощни структури като ФТА.  

Няколко месеца по-късно бяха проведени президентските избори. 

4. Най-големите политически сили на извънредните парламентарни 

избори през 1997 г. бяха спонсорирани от групировки. И то точно 

от тези, които натрупаха най-голям ресурс през поредицата от 

финансови кризи  в предходните години. 

На същия принцип бяха спонсорирани и следващите избори през 

2001 г.. Вече е ясно  кои политически сили в сегашния парламент на 



кои икономически групировки са заложници. Още по време на 

предизборната кампания се видя кой дава най-много и кой се кани 

да командва парада. И го командва. 

След президентските избори през 2001 г. един от най-щедрите 

спонсори, международен търговец с оръжие,  дори в последствие бе 

награден с орден от новоизбрания президент. 

Въпреки всички обещания и този парламент не направи нужното, за 

да осигури прозрачност при финансирането на политическите 

партии. След много сладки приказки бе оставена възможността 

анонимни лица да им правят дарения. 

Така и за предстоящите местни избори е сигурно, че във властта ще 

се влеят хора, финансирани от анонимни, а вероятно и от 

криминални структури. 

А ще има ли още пирамиди? Защо не, след като ще има още и още 

избори. Все по-често се говори за предсрочен вот за парламент – 

нали и там ще се изсипят пари по изпитания през годините метод. 

Да, сега липсват популярните понзи схеми, банките са с почти 100% 

с чуждестранно участие и са стабилни. Има обаче странни 

осигурителни и пенсионни дружества, има и акционерни компании 

на глинени крака.  

Може да се окаже, че великите фараони Майкъл, Емил, Иво, Гаич и 

другите са били скромни пионери на едно чудовищно разграбване, 

което едва сега започва истински.  

Огледайте се – всъщност има ли институция в България, която би 

могла да го спре? 

 

 

НЕВИННИЯТ ЖАН ВИДЕНОВ 

 

“Проблемите в банковия сектор през 1995-1996 г. се дължаха на 

няколко фактора – подновяването на обслужването на външния дълг от 

края на 1994 г., сложната политическа ситуация и по-конкретно 

въвличането на някои банки в предизборните кампании през 1995-1996 

г., както и общото недоволство към банковата система тогава.” 

Слушам с интерес думите на бившия министър-председател Жан 

Виденов пред съда и се чудя докъде ще стигне наглостта му. Той обаче 

не е обвиняем, а само свидетел на поредното дело около фалита на “ТС 

Банк” на 27 май 2003 г. 

Обвиняеми са банкерите Любомир Гибински, Николай Златев и Стефан 

Тодоров. И тримата ще бъдат оправдани от съда.  



Жан Виденов също смята, че е невинен - неговото правителство нямало 

отношение към частните банки, занимавало се само с държавните 

трезори и предприятия. Де да беше наистина така! Сега Виденов се 

опитва да хвърли вината върху банкерското съсловие като цяло 

(чорбаджиите изедници) и отчасти към тогавашното ръководство на 

БНБ – свидетел заедно с него е бившият шеф на централната банка 

Любомир Филипов.  

Само че ние, журналистите, които отразявахме събитията тогава, си 

спомняме добре, как правителството се месеше постоянно в политиката 

на частните банки и ги притискаше именно чрез БНБ.  

Възможно ли е Виденов да не помни каква всъщност беше играта на 

БНБ  спрямо частните банки в онзи период? 

Искате рефинансиране? Няма проблем, но ще трябва вие пък да 

отпускате кредити на държавните предприятия, а и на някои наши 

приятели частници. Нямало шанс да си върнете парите, ако им дадете 

заем? Че какво ни интересува нас. 

Така именно кабинетът “Виденов” загроби сума ти частни банки, 

заедно с държавните. А срещу някои от трезорите, като например 

Банката за земеделски кредит, поведе открита война. 

БЗК беше под контрола на емигранта Атанас Тилев, който беше и 

мажоритарен собственик в застрахователното дружество “Витоша”, 

вносителят на BMW “Дару кар”, вестник “Континент” и др. Да, беше 

ми работодател и няма как да съм безпристрастен. Признавам, че името 

на Тилев като бизнесмен и до момента е спорно. Но няма спор, че 

именно той доведе през 1995 г. в България концерна БМВ, заедно с 

английската фирма “Ровър”.  

Няма спор също, че в съдружие с Тилев мощната международна фирма 

купи цеховете на бившия завод ВАМО във Варна и ги оборудва за 

производство на автомобили “Ровър”. Не след дълго  колите слязоха от 

конвейъра във Варна и тръгнаха по пътищата на България. Вярно, че не 

се произвеждаха  от “а” и “б”, а се сглобяваха от вече готови 

компоненти. Но това беше началото – БМВ беше стъпила в България. 

Също така не подлежи на съмнение какво се случи по-късно – на 5 

април 1996 г.: “Ровър” напусна България. БМВ - един от най-

уважаваните инвеститори по цял свят  направи тази жестока стъпка, 

след като се убеди окончателно, че бизнесът му няма перспектива в 

България. След като правителството на Жан Виденов, неразривно 

свързано с мафиотската групировка “Орион”, му показа категорично, 

че ще попречи на всичките му проекти в страната ни. 



След като вицепремиерът Румен Гечев, сполучливо наречен от 

журналистите Поразяващата уста, има наглостта да предложи  на 

“Ровър” да остане в България, но да смени Тилев като партньор. И 

досега не съм сигурен дали той изобщо осъзнаваше нелепостта на 

ситуацията – да поставя подобни условия на БМВ.  

“Надяваме се, че “Ровър” не напуска страната окончателно”, успя да 

измърмори Гечев на пресконференция 3 дни по-късно. Той вече 

виждаше как вложените 20 млн. долара от международната групировка 

се изпаряват безвъзвратно. Но какво му пукаше на него – той и след 

това продължи да си кара “Нива”-та и дори да преподава икономика в 

университет. Между другото, същото прави и бившият му шеф Жан 

Виденов. 

Затова не е странно, че вицепремиерът Николай Василев опита без 

успех  да привлече в страната някоя автомобилостроителна групировка. 

Големите фирми само помирисват  българския опит на БМВ и бягат 

като попарени. Да не говорим, че тази групировка не е единствената с 

горчив нашенски опит – и “Рено” имат какво да разкажат, а и други. 

Казват, че два от основните признаци за цивилизованост на една 

държава са да има собствено производство на автомобили и собствена 

авиокомпания. Е, в тази игра резултатът е два на нула срещу България. 

Все пак имало възмездие - произнасят една от малкото присъди срещу 

човек от кръга “Орион” – банкерката Цецка Петрова получава 7 години 

затвор. Цецка беше шефка на клона на “Софиябанк” в  Хасково и един 

от основните финансисти на “Орион”. Завлечени от нея пари станаха 

част от учредителния капи тал на орионската Българска земеделска и 

промишлена банка. А самата  Цецка беше възнаградена с директорски 

пост в нея за заслугите си. 

Само че нито банката, нито “Орион” просъществуха дълго. Малко 

преди правителството на Жан Виденов да се срути окончателно и 

Цецка, и приятелката й Веска Меджидиева, известна като “примата на 

“Орион”, изчезнаха от страната. По-късно двете заедно бяха дадени за 

издирване от Интерпол. 

Години по-късно обаче Цецка Петрова неочаквано се предаде сама на 

граничен пункт Калотина. Отслабнала до неузнаваемост тя предпочете 

да се остави в ръцете на българското правосъдие. Предполагам, че е 

разбрала една простичка истина – “приятелите” от “Орион” крадоха 

заедно, но само някои от тях получиха свободата да харчат печалбата. 

Други се оказаха обикновени изпълнители, които, на всичкото отгоре, 

ще оберат и парсата на Темида. 



Присъдата на Цецка обаче  привлича вниманието на главната 

редакторка на “24 часа” Венелина Гочева и тя нарежда на планьорка да 

се подготви материал за съдбата на тъй наречената  “втора прима на 

“Орион”. На мен се пада честта да искам  интервю от нея, което в 

случая означава да я издирвам. 

Оказва се сравнително лесно. Чрез системата “Сиела” намирам нейно 

участие във фирма, откъдето научавам презимето й. Така стеснявам 

кръга на “заподозрените”, които ще издирвам. Влизам в сайта на БТК 

на адрес www.btc.bg (www.btk.bg върши същата работа) и проверявам 

за телефон на Цецка първо в Хасково. Няма такъв – всъщност оттам е 

съпругът й, с който в последствие се разделят. Сещам се, че когато 

стана шеф в БЗПБ Цецка се прехвърли да живее в София - месеци, 

преди Интерпол да я подгони по света.  

Проверявам отново за телефон, този път в София и – еврика! Излизат 

три Цецки Петрови, но само една от тях е с презиме П., като нейното. 

Пак е възможно съвпадение, но шансът е нищожен. Оказва се, че 

осъдената Цецка живее в най-престижния софийски квартал – 

“Лозенец”. 

На другия ден звъня на намерения номер. Вдига самата Цецка и умело 

прикрива изненадата си. Също така обиграно и вежливо  отхвърля 

молбата ми за интервю или дори само за среща (обещавам да не пиша 

нищо). Това е част от тактиката ми в такива случаи, която често дава 

добър резултат. Съгласи ли се човекът на среща почти със сигурност 

скланя по-късно и за интервю. 

Цецка обаче е категорична в отказа си. Успявам да изтегля с ченгел от 

устата й признание,  че се готви да обжалва присъдата. След което се 

разделяме приятелски. 

Цецка също ми е станала почти симпатична, подобно на Майкъл 

Капустин – все пак тя получи възмездие и вероятно ще излежи поне 

част от него. Но останалите от приятелския кръг, заедно със своя 

политически патрон си живеят спокойно, а повечето и охолно, за 

сметка на бедстващия български народ. 
 

 

 

ЕДИЗ ЛЮТФИ НЕ Е СВЪРЗАН С ВИС 

 

28 май 2003 г., около обяд: време е да звънна на един  последните ми  

"клиенти" . Материалът за новия шеф на Агенцията за чуждестранна 

http://www.btc.bg/
http://www.btk.bg/


помощ Едиз Юнал Лютфи и почти готов. Той обаче не е отговорил на 

въпросите ми, нито пък е отказал категорично.  

Секретарката му  ме размотава. Не че няма да пусна текста и така – 

вече съм му дал възможност и време да изрази позицията си. Ако иска, 

може да го направи и след като статията ми излезе. 

Звъня отново в агенцията и този път секретарката ме свързва с Лютфи-

младши. Говорим около десетина минути, като той постоянно се дърпа 

от коментирането на фирмените си участия. Като робот повтаря едно и 

също: "В регистрите всичко се вижда, може да проверите, както и при 

данъчните, аз нямам какво да крия."  

Така и не потвърждава, нито отрича трите си фирмени участия към 

момента. Хлъзгава работа. Такава политика обаче едва ли е в негова 

полза, предвид шума, който вече избухна около назначението му.   

А и като се знае в колко скандали са се забърквали предшествениците 

му, начело на Агенцията за чуждестранна помощ - от създаването й  

през 1990 г., та чак до управлението на НДСВ. 

Още първият шеф на агенцията - Петко Симеонов, е разследван заради 

неотчетени дарения за милиони левове. Наследникът на Симеонов на 

директорския пост - Стефан Чанев, предизвиква ревизия. Националата 

следствена служба образува дело по ревизионния акт.  

Един от най-скандалните случаи при управлението на Симеонов е с 

фирмата "Артемис", която задлъжнява към агенцията с 35 млн. лева. 

Президент на фирмата тогава е Спас Русев, който същевременно е и 

заместник на Петко Симеонов. 

Именно Спас Русев се оказа в центъра на скандала през май 2003 г., 

когато стана ясно, че е наел яхтата в Монако, на която са снимани 

министрите Милен Велчев и Пламен Петров, както и депутатът 

Мирослав Севлиевски.  

Според една от версиите на снимките бил и смятаният за 

контрабандист от висока класа Иван Тодоров-Доктора, но 

впоследствие всички участници в случката отричат. 

Делото срещу Петко Симеонов беше връщано няколко пъти за 

доразследване, а самата агенция даде под съд фирмата на Спас Русев, 

както и други структури, които я бяха завлекли в още около 40 случая. 

Няма данни някакви пари да са върнати. 

При управлението на Стефан Чанев - отново скандали. Ревизия на 

Държавен финансов контрол за периода между 9 март и 31 юли 1995 г. 

разкрива злоупотреби за милиони левове. Наследничката на Чанев на 

поста - Емилия Масларова, също предизвиква ревизия. Според нея 

проверката от финансовото министерство е констатирала дарения от 



агенцията за политически сили и физически лица в нарушение на 

закона.  

Не закъсняват и обвиненията срещу Емилия Масларова. Тя е ощетила 

държавата с 90 млн. лева, твърди в докладна записка от 1997 г. 

тогавашният главен секретар на Министерски съвет Нели Куцкова. 

Главна прокуратура започва проверка по случая. Масларова е 

обвинявана и за това, че депозирала 230 млн. лева на агенцията в банка 

"Моллов", която по-късно е поставена под особен надзор от БНБ и 

парите са блокирани. В крайна сметка обвиненията срещу шефката на 

агенцията не довеждат до никакъв резултат.  

Сега г-жа Куцкова е председател на Столичния окръжен съд и член на 

Висшия съдебен съвет. А г-жа Масларова е депутат от Коалиция за 

България. 

Не минава без скандали и управлението на Владимир Абаджиев. Той 

поема поста от 29 май и е първият, който налага по-голяма прозрачност 

в дейността на агенцията. През пролетта на 1998 г. агенцията получава 

съблазнително предложение от сирийската фирма "Алферсай", която 

предлага голяма хуманитарна пратка под формата на гориво.  

Действително още през следващия месец пристигат няколко влакови 

композиции с бензин и дизел. От общото количество 11 812 тона обаче 

едва 200 тона реално са дарени на МВР. Останалите са продадени на 

черно, без да се плащат съответните мита и акцизи.  

Последният голям скандал около агенцията гръмва  през февруари 2002 

г., когато три тира с хуманитарна помощ са блокирани на митническия 

пункт на пристанище Варна-запад. Митничарите спират пратката, 

защото в камионите имало 10 000 еднолитрови бутилки кока-кола и 1 

палет с нескафе, които не са в списъка на стоките от първа 

необходимост. Въпреки това вносителите със съдействието на 

депутатите от НДСВ Анелия Атанасова и от ДПС Хюсеин Чауш 

настояват вносът да бъде оформен без мито. 

Ако бях на мястото на Едиз Лютфи щях много, ама много да внимавам. 

А на мен ще ми е интересно как ще управлява той агенцията занапред. 

Изобщо историята на Агенцията за чуждестранна помощ е като един 

разрез на обществените процеси по време на прехода, един умален 

негов модел. По същия начин, боричкайки се за власт, политическите 

сили опустошиха цялата икономика на страната. Разбира се, 

политиците ни са еманация на българския народ – те са такива, каквито 

единствено могат да бъдат – огледално изображение на хората, които 

ги избират. Затова вероятно са и толкова важни в живота ни – защото 

ние им позволяваме да бъдат такива.  



Спомням си как когато бях на конференцията в Копенхаген първата 

вечер трябваше да се срещнем с организаторите в някакъв ресторант, 

недалеч от датския парламент – така ни обясни Хенрик от вестник 

“Политикен”. Бяхме сигурни, че ще намерим заведението бързо – всеки 

ще ни покаже къде е парламентът. 

“Парламентът ли? Ами не се сещам, чакайте да помисля – те май го 

преместиха” – думите на рецепционистката в хотела направо ни 

хвърлиха в оркестъра. Тя не знае къде е парламента?! Може би защото 

е младо момиче. 

Не знаеше и жената на средна възраст, която попитахме под дъжда, 

вървейки в приблизителната посока към парламента. И вторият 

минувач не можа да ни отговори. Чак третата жена, изключително мила 

и любезна, се сети къде приблизително може да е. И не ни остави, 

докато не ни заведе досами него, въпреки че се отклони от пътя си, а 

дъждът валеше все по-силно. 

Божичко, кога ли ще станем толкова нормална държава, че никой да не 

се интересува къде работят  законодателите! Вероятно ще мине доста 

време, а агенцията, чрез която сме получавали подаяния от чужбина, 

ще бъде далечен, далечен спомен.  

Ако питаме датчаните – те са категорично против даването на помощи 

– става въпрос за финансова, а не за хуманитарна помощ. Не само за 

България, но и за всяка друга закъсала страна. Не защото са стипци – 

точно обратното, те са добри и щедри хора. Но няма да забравя думите 

на една студентка по журналистика, която ми каза при първото ми 

посещение в Копенхаген през 1999 г.: “Да, вие имате големи 

икономически проблеми, но и Дания е била много бедна страна преди 

години. Ние сме се изправили на крака сами, с труд и лишения. И това 

е правилният път, защото подарените неща, били те свобода или пари, 

не се ценят и пазят”. 

Вероятно тази датчанка, която изразява преобладаващото мнение  в 

страната на Хамлет, е абсолютно права. Те са дали всичко от себе си, 

когато е трябвало, и сега се радват на плодовете – Дания е една от 

държавите с най-висок стандарт в Европа. 

Националното им ястие са най-обикновени  картофи с месо – втората 

част от блюдото е деликатесът, който дълги години е липсвал от 

трапезата им и така са се научили да го ценят. 

Младият Лютфи не отговаря на въпроса ми дали има някаква връка с 

фирмата “Интер инс”. Според регистрацията й тя е била настанена в 

апартамента на ул. “Раковски” по същото време, когато там са се 

появили фирмите му. 



В “Интер инс” участват Борислав Динев и Боряна Тимарева, която към 

момента е собственик на “Булмар холдинг”. А това е същата структура, 

в която участва фараонът от “Демос” Емил Попов. Както и ВАИ 

холдинг, тоест ВИС.  

Има ли Едиз Лютфи връзка с тях? По-скоро не. Още повече, че и да 

има, формално нарушение на закона няма. 

А неотдавна научих, че същият “Булмар холдинг” с висаджийската 

закваска, в който, между другото, работят доста бивши ченгета, 

обслужва счетоводно и една издателска група. Много сериозна, много 

уважавана, с авторитет както пред обществото, така и пред 

европейските институции на най-високо ниво. 

Такива работи стават в България. 

 

 

КАК СЕ РАЖДА МАФИЯТА 

 

Според една от версиите за създаването на мафиотския кръг "Орион"  

звездната идея се е родила в главата на Огнян Панов. Той присъства и в 

една от фирмите на приятелския кръг - с името на малката звездичка  

Фидея. 

Кой е Огнян Панов? Това е бившият директор на Института за 

социално управление при ЦК на БКП, съавтор на Указ 56 и един от 

организаторите на групата по неговото прилагане.  

Средното образование на Панов e класическа гимназия, завършил е 

няколко висши образования, има серия от специализации на Запад. Той 

е изключително подготвен теоретик и практик в сферата на държавното 

управление. 

Тази справка за Панов е публикувана в "Бардакът Орион" - 

единственото разследване, което пресгрупа "168 часа" и конкретно 

едноименният седмичник, успяват да публикуват за приятелския кръг 

на премиера Виденов. Малко след това контролът в пресгрупата е 

овладян от онази част на ръководството, близка до групировката 

"Орион". Причината е прозаична - пресгрупата е затънала в дългове 

покрай изграждането на печатницата и тежката икономическа 

ситуация. А орионци обещават щедро финансиране в замяна на 

подкрепа от най-влиятелната вестникарска група. 

В резултат на тази "продажба" пресгрупата се цепва - главният 

редактор на "24 часа" Валери Найденов напуска и създава списание 

"Сега" с издателите Андрей Райчев и Кънчо Стойчев, върли врагове на 

"Орион". Малко по-късно е поканен от друг враг на приятелския кръг -  



Атанас Тилев, за главен редактор на "Континент". След него там се 

прехвърлят и други от пресгрупата - Венелина Гочева става първи 

зам.главен редактор, Росен Янков - зам.главен редактор и още десетина 

журналисти от "24 часа" между които Йово Николов, Десислава 

Паунска, Йовка Димитрова, Георги Тошев и др. 

И преди Валери да стане главен на "Континент" вестникът е един от 

малкото, които държат остра опозиционна линия спрямо 

правителството на Жан Виденов и "Орион". Всъщност почти до самото 

падане на Жан от власт в края на 1996 г. само три вестника критикуват 

кабинета - "Континент", "Капитал" и "Демокрация". 

За първи път "Капитал" публикува имената на фирмите от "Орион", 

разкривайки че те всички са от състава на едноименното съзвездие.  

През април 2000 г., когато застреляха пред дома му собственика на 

"Натурела груп" Кристиян Маслев, почти случайно разбрах, че именно 

той е човекът, разкрил "Орион".  Маслев беше основен рекламодател на 

"Капитал" през 1995 г и беше много близък с издателите на вестника. 

Тогава журналистите първо намират само няколко фирми, в които 

участват прессекретарят на Жан Виденов Красимир Райдовски, шефът 

на Комитета по пощи Любомир Коларов и директорът на БТК Михаил 

Данов. Те нямат представа, че става въпрос за огромна мрежа от 

структури. 

Виждайки имената на фирмите Маслев, който е математик и голям фен 

на астрономията, се сеща, че те са част от съзвездието "Орион". Тогава 

започват да търсят в регистрите други фирми с имена от съзвездието 

Орион. Постепенно излизат всички орионски структури и имената на 

най-изявените играчи от приятелския кръг: Румен Спасов, Веска 

Меджидиева, Николайчо Кривошиев и т.н. От този момент започва 

серията от публикации за приятелския кръг, които помогнаха доста за 

падането на Виденов от власт. 

Но за това - по-нататък.  

Колкото до Огнян Панов - неговото присъствие в "Орион" дава по-

логична представа за генезиса на групировката. Защото преди да се 

превърне в обикновена машина за крадене на пари "Орион" беше 

механизъм, достатъчно сложен, за да спечели изборите и да овладее 

контрола над  целия държавен апарат.  

А замислянето и създаването на такъв механизъм не бе по силите на 

нито един от хората, които по-късно станаха известни като основни 

играчи в схемата на "Орион":  Румен Спасов, Николайчо Кривошиев, 

Любомир Коларов, Михаил Данов, Красимир Райдовски, Веска 

Меджидиева и още доста членове  на техните семейства.  



Да, някои от тях бяха нелоши финансисти, с опит, натрупан в 

"Кинтекс" и сходни организации. Други бяха големи майстори на 

интригите и компроматите, на овладяването на медиите, на подмолните 

вътрешнопартийни борби. Те имаха опит натрупан и като кадрови 

разузнавачи под маската на псевдодипломати, и като  леви политици от 

постдесетоноемврийския период. 

Но за да се измисли нещо от калибъра на "Орион" трябват повече от 

тези умения. Нужен е гений и солиден опит, подплатен с голям 

интелектуален потенциал.  

Румен Спасов е далеч от подобна класа и просташкият му изказ при 

всяко негово интервю дава ясна представа за интелектуалния му багаж. 

Николайчо Кривошиев е действително цар на търговията със 

селскостопанска продукция и агънца. Но дотам - селската хитрост при 

него е единственото, което е в действително голям обем. 

Тя не е чужда и на Любомир Коларов. Но като дългогодишен 

телевизионен журналист и партиен апаратчик той е много по-

рафиниран. Любо може с часове да ти обяснява колко лоши са другите 

и колко кристално чист човек е той. 

В това отношение Жан Виденов е негов добър ученик и досега. 

Вероятно Любо му е прелял част от своя финес още от времето преди 

Виденов да стане премиер. Тогава, по обясненията на Коларов, Жан 

бил отскоро в София, нямал компания и, за да не бъде самотен, го 

канели да пердаши бридж всяка вечер. А покрай бриджа се запознал с 

Румен Спасов, с Кривошиев и с Краси Райдовски. 

Райдовски притежава качеството, присъщо на отрицателните герои, 

които играят в комедии от типа "Сам вкъщи". И цял изцапан с л..а той 

съумява да изглежда симпатичен. Сега продължава с гастролите си по 

различни медии, а все по-често и по БНТ, винаги представян като 

"специалист по контрола над медиите". Ако степенуваме членовете на 

"Орион" по наглост, той би отстъпил първото място единствено на 

Любо Коларов. 

С Михаил Данов нещата стоят по различен начин. Чуждо му е както 

лицемерието, така и чувството за хумор. Всъщност Данов е доста 

опасен и смятам така не защото той бе първият в живота ми, който ме 

даде под съд. Просто съм убеден че е човек, склонен да извърши 

ужасни неща.  

Казват, че е доста добър финансист, владее поне 5 езика и има 

достатъчно опит в бизнессредите на Запад още преди 1989 г. Сигурно е 

имал възможност да научи доста неща, докато е продавал оръжие в 

Африка и по други места  покрай работата си в "Кинтекс". Но в ролята 



на един от босовете на "Орион" Мишо Данов се провали тотално при 

всички финансови схеми, които оглавяваше. Още от първата - като 

директор на вестник "Дума". Та чак до печално известната Българска 

земеделска и промишлена банка,  в чийто надзор беше до самото й 

рухване през 1996 г. Явно издателския и банкерския бизнес са нещо 

доста различно от продажбите на оръжие. А най-големият провал на 

Данов беше като изпълнителен директор на БТК и неговите плодове 

берем и досега покрай провалените опити за приватизацията на 

компанията и плачевното й състояние. 

Ако трябва да степенуваме играчите от "Орион" по опасност, шефът на 

"Колонел" Ангел Василев е трети в класацията - след Румен Спасов и 

Мишо Данов. Макар че за  убийството на бившия премиер Андрей 

Луканов обвиниха именно Василев, заедно с неговия шофьор и 

бодигард Юри Ленев - една от най-дребните риби в "Орион", 

специализиран  в изпълнението на поръчки. Една от тях например бе да 

ме съди в продължение на повече от две години. Той беше вторият след 

Мишо Данов.   

Примите на "Орион" - Веска Меджидиева и Цецка Петрова, имат най-

малко участие в престъпленията на приятелския кръг. Може би точно 

затова са на път да отнесат главният удар на Темида, ако изобщо се 

стигне до такъв. Веска е една от малкото обвиняеми от "Орион", а 

Цецка е единствената осъдена.  

Няма спор, че и двете носят своята вина  - Цецка осигури чрез измама 

една трета от сумата, с която бе създадена орионската БЗПБ, заради 

което и получи 7 години затвор. 

Веска пък участва в незаконната приватизация на село Георги 

Дамяново, така наречено от вестник "Капитал" Първо частно село. Тя 

бе основна фигура и при създаването на БЗПБ, както и при доста от 

схемите на "Орион". Аз обаче смятам, че тя винаги е била по-скоро  

красива фасада, зад която се крие реалният играч в схемите - Румен 

Спасов.  

Жал ми е за Веска, макар че тя не е малка и отлично е осъзнавала в 

какви игри я вкарва съпругът й Румен Спасов. Тя без съмнение е играла 

във всички престъпни схеми на "Орион" рамо до рамо с него. И 

сигурно доста се е забавлявала. 

Жал ми е за нея най-вече заради родителите й, защото те са прекрасни 

хора и с нищо не заслужават позора, който така или иначе се изсипва 

върху тях.  Майка й - Цанка  от години страда от коксартроза, 

изключително болезнено заболяване. Притесненията, които й се 

струпват заради Веска, утежняват още повече състоянието й. Не е по-



леко и на бащата Тихомир, интелигентен и принципен човек, внук на 

участник в Априлското въстание. 

Аз бях първият и единствен журналист, който влезе в дома им в 

Дупница. Когато в началото разбраха кой съм, искаха да ме изгонят с 

думите: Вие сте журналистът, който пише най-лошите неща за Веска. 

След това ме пуснаха, поговорихме си и станахме почти приятели. 

Цанка и Тихомир  са свестни хора и ми е жал за тяхната заблуда.  

Те и  за секунда не искат да повярват, че дъщеря им е участник в 

чудовищното ограбване на България по времето на Жан Виденов. 

Родителите и досега смятат, че тя е напълно невинна и преследванията 

срещу нея са единствено по политически причини.  

А това - че цялата "Орион" е измислица, нееднократно твърдят и Румен 

Спасов, и Краси Райдовски, а най-много - Жан Виденов. 

Е, ако живеехме век по-късно и не бяхме им сърбали попарата пряко - 

можехме и да повярваме. Всъщност щеше да е много хубаво ако 

"Орион" действително не беше съществувала. 

Но ние, журналистите, вярваме на фактите. А те са недвусмислени. 

Един от класическите случаи на мафиотска структура  имаме тогава, 

когато група хора, в роднински или други близки отношения, поеме 

контрола над властта в една държава и започне да върши престъпления. 

При Жан и "Орион" стана точно това, а схемата се е подготвяла поне 

две години по-рано.  

Да видим как бяха разпределени ролите на членовете на Семейството 

първо в бизнеса. И как основните играчи сред тях в един момент поеха 

ръководни длъжности в държавата. Ето как: Основната структура 

"Орион комерс" бе собственост на Румен Спасов. В "Ригел комерс" 

бяха Николайчо Кривошиев и Веска Меджидиева. В "Саиф" бяха 

Йорданка Тихомирова (сестрата на Веска),  Николайчо Кривошиев, 

Красимир Райдовски, Румен Спасов, Михаил Данов и Даня Янкова 

(дъщерята на банкера от БЗК Янко Янков, който отпусна най-много 

кредити на "Орион"). В "Алнитак" собственик беше Михаил Данов, в 

"Алнилам" - Николайчо Кривошиев, а в "Минтака комерс" - Даня 

Янкова и Румен Спасов. Съдружници в "Саиф" АД бяха Йорданка 

Тихомирова, Николайчо Кривошиев и Даня Янкова. В "Хатиса 

транспорт" беше Краси Райдовски, а във  "Фидея интернешънъл" - 

Огнян Панов и Франческо Петрарка. В "Бетелхайзе комерс" бяха Румен 

Спасов, брат му Лъчезар и Красимир Райдовски. Всички тези фирми са 

с имена на звезди от съзвездието "Орион". В тях участват свързани по 

роднинска и приятелска линия лица. Ясно е че "Орион" съществува. 



Има ги и в немалко фирми, несвързани със звезди. В "Темпорари" ООД 

са Румен Спасов, Веска Меджидиева и съпругата на Михаил Данов - 

Ана. В "Рила компани" са Франческо Петрарка, Даня Янкова и Румен 

Спасов. В "Софийски пазар" са Любомир Коларов, Красимир 

Райдовски и Красимира Големинова, съпругата на шефа на "Колонел" 

Ангел Василев.  Не, няма съмнение, че "Орион" съществува като 

бизнесорганизация на семейно-приятелски принцип.  

Но какво лошо, в края на краищата. Хората правят бизнес, помагат си. 

Освен това вземат кредите, без да ги връщат. Благодарение на тези 

откраднати, най-вече от БЗК пари, "Орион" натрупа финансова мощ, 

достатъчна, за да спечели изборите  и да сложи ръка на властта. 

Нека видим обаче какво става малко преди да дойде на власт Жан 

Виденов и малко след това: Николайчо Кривошиев купува 51% от 

вестник "Дума" , Михаил Данов става изпълнителен директор там. По-

късно заема същия пост и в БТК. Създадена е Българската земеделска и 

промишлена банка, като сред големите акционери са съпругата на 

Любомир Коларов Лилия Райчева, Михаил Данов, Николайчо 

Кривошиев, Веска Меджидиева, братът на Николайчо - Крум 

Кривошиев, орионският дилър Павел Тренев и др. В парламента 

депутатите от БСП Златимир Орсов и Ангел Ганев активно лобират и 

защитават новата банка. От трибуната на Народното събрание същото 

прави лично министър-председателят Жан Виденов. Шеф на неговия 

пресцентър е Красимир Райдовски. 

Любомир Коларов оглавява Комитета по пощи и далекосъобщения, 

заедно с ключовия отрасъл на телекомуникациите. Негов покровител е 

вицепремиерът Дончо Конакчиев, също близък с "Орион". Другият 

вицепремиер - Румен Гечев, стриктно следва политиката на Виденов и 

изиграва активна роля за изгонването на групировката "Ровър" и 

стратегическия инвеститор БМВ, партньори на врага на "Орион" 

Атанас Тилев. 

Не, ако някой още смята, че "Орион" не е съществувала, или не е 

изиграла трагична за България роля,  би трябвало действително да е 

много наивен. До глупост.  

А кой тогава уби Луканов? 

 

    

ЕГАТИ КАК СЕ НАДЖЕБУРИХМЕ 

 

Оставката на зам.министъра на финансите Гати ал Джебури в петък, 30 

май 2003 г., ме убеждава за пореден път, че твърде малко неща при 



управлението на Сакскобурготски са се променили от времето на Иван 

Костов. Един зам.министър от стратегическо министерство си хвърля 

оставката, стяга си куфарите и заминава за Япония, а в Министерски 

съвет и в Министерството на финансите мълчат като комунисти на 

разпит. Начело със Симеон, който безмълвно подписва оставката и се 

държи, сякаш нищо не е станало.  

Това е все едно да отсечеш един от пръстите на ръката си и да стискаш 

зъби, докато в същото време ти се пищи от болка, а кръвта хвърчи във 

всички посоки. 

Разбира се, оттук нататък най-лесно е да обвиниш журналистите, че 

инсинуират и пускат непроверена информация около оставката. Сякаш 

имат друг избор. 

Най-лаконичното и същевременно пълно обобщение на ситуацията 

дава “Шоуто на Слави” с едно изречение: “ЕГати как се 

наДжебурихме”. 

Само че в “24 часа” няма как да отразяваме и коментираме новините с 

каламбури – освен на страниците на приложението ни “24 хъша” в 

събота, които отново са запазена марка на екипа “Слави Трифонов”. 

И така – защо си отиде Гати. Първо, няма как журналистите да бъдат 

спрени да спекулират, докато същото правят депутатите.  Както 

обикновено най-напористи са отцепниците от НДСВ – шефът на НИЕ 

Никола Николов и дясната му ръка Пламен Кенаров. От тях тръгва 

крилатата фраза “хау мач” (колко), с която Гати им поискал подкуп от 

500 000 (неясно в каква валута), за да уреди по втория начин данъчните 

задължения на малцовия завод в Ямбол. 

Депутатката от НДСВ Румяна Георгиева, прословута със скандалните 

си изявления за корупцията, вдига мизата на 600 000 (долара). Само че 

не били подкуп, а една английска фирма на Гати ал Джебури 

(“Александър партнерс”) ги превела на българската му компания “Пик” 

ООД. И не били подкуп, а най-обикновено нарушение на валутния 

режим, тъй като БНБ не била уведомена за транша, както законът 

изисква. 

Нищо работа, зам.финансов министър сгазил валутния закон. Общо 

взето така звучи публикацията в “Капитал”, подписана от моя приятел 

Димитър Пеев, който всъщност не съществува реално. Затова и е 

тръгнал едва ли не да изкарва Ал Джебури невинна жертва на битката 

за шеф на БНБ. 

Може наистина да е жертва, но ако е сгазил валутния закон, никой не 

му е виновен. Няма спор, че боят за поста на Светослав Гаврийски ще 

бъде жесток. Всички политически сили натискат да вкарат в 



Централната банка свой човек. Което пък за мен си е още едно 

потвърждение, че малко неща са се променили от времето на Жан 

Виденов насам. 

Защото най-лесно и същевременно най-честно е за този важен пост да 

бъде обявен конкурс. Най-вече управляващите в момента юпита знаят, 

че за да влезеш във влиятелна финансова институция, трябва да 

докажеш, че си достоен и имаш възможности, за да поемеш поста. 

Нали всички юпита работеха в престижни международни банки, в 

които влязоха именно чрез конкурси. Защото друг начин там просто 

няма. 

Защо сега при БНБ се правят, че не знаят правилата? Вероятно защото 

се върнаха в България. 

Гаврийски например добре разбира колко е важно да играе ролята на 

независим експерт и действително успява да изглежда такъв почти през 

целия си мандат. Все пак не бива да се забравя, че беше назначение на  

Костов.  

Нямам нищо против конкурента му за поста, излъчен от жълтите – 

Иван Искров. Той е признат финанансов експерт. Но не мога да 

приема това да става  по партийна линия, както се очертава за 

пореден път. И то по съвсем прагматична причина – утре ще се 

смени властта и новите управляващи ще тръгнат да атакуват 

шефа на БНБ, защото е партийно назначение.  

На БНБ се крепи цялата банкова система, а с нея и икономиката. Защо 

трябва отново да ставаме заложници на партийни боричкания? 

Още повече, че една трета от 280-те български партии се занимават 

единствено с бизнес, както заявява шефът на Сметната палата  Георги 

Николов седмица след оставката на Гати ал Джебури. Отново сме на 

конференция,  отново  в “Шератон”, отново подкрепена от 

Американската агенция за международно развитие. Този път се говори 

предимно за финансирането на политическите партии, във връзка с 

предстоящите местни избори. Ако не се вземат мерки, включително 

законодателни,  за местната власт ще се кандидатират доста хора, 

подкрепени от неясни капитали. Включително директно от подземния 

свят, който, благодарение на корупцията и безхаберието в държавата, 

набра вече такава финансова мощ, че все по-настойчиво търси 

легализация.  

Всъщност темата за партийния бизнес ме вълнува от доста време. А 

още седмица преди скандалното изказване на доц. Георги Николов, съм 

започнал да проверявам партиите една по една. В системата “Сиела” си 

има специален раздел “Политически организации”, където партиите 



излизат даже разпределени според регистрациите им по градове. 

Странното обаче е, че откривам 154 регистирани формации, докато 

Николов говори за 280. Къде са останалите 130? 

Например партията “Обединение за запазване богатствата на България” 

на Митко Димитров, който нашумя покрай банката менте “МТБ 

Еврокапитал”, изобщо не е регистрирана в съда. Въпреки това той е 

успял да се кандидатира два пъти за президент и веднъж с депутатска 

листа. 

Не е изключено доста от 130-те политически фантоми да са от същия 

вид. Или пък да са маскирани като сдружения или фондации. 

Откриването им е почти невъзможно, освен ако Сметната палата не 

съобщи официално имената на всички партии. При тях би трябвало да е 

пълният списък, както и в ЦИК.  

Написвам това в материала си с молба към Георги Николов и той ми 

връща жеста, като цитира “24 часа” по радиото и обяснява как да 

вземем пълния списък на партиите от сайта на Сметната палата. 

Започвам да проверявам партийните лидери един по един, чрез 

регистрациите на техните формации. Хоп, един от партийните шефове 

е бил управител на клона на СИК в Благоевград. Опаа, тук една 

партийна женица е участвала в “Корона инс” на Иво Карамански. 

Засичам данните и през системата “Дакси”. Там попадам на нещо още 

по интересно. Когато пускам търсене на “партия” излизат същите 

структури, като в “Сиела”, но тук-там примесени с някакви частни 

фирми. Предимно еднолични търговци, които по никакъв начин не 

изглеждат свързани с някоя политическа формация, нито пък съдържат 

в регистрацията си думата “партия”.  

Защо тогава излизат  заедно с партиите? Мистерия! Подозирам, че това 

става покрай някаква връзка в регистрацията по БУЛСТАТ. И няма да 

се учудя, ако това са партийни фирми, които до 1995 г. имаха законно 

право да извършват стопанска дейност, да внасят в страната каквито 

стоки си поискат (само без оръжие и наркотици) и бяха станали 

прословути с далаверите си. 

Преглеждам някои от откритите структури. Отива им да са партийни 

фирми. Едната върти търговия с тютюневи изделия, другата е 

специализирана в експлоатация на питейни заведения...Да, ще бъде 

интересно да ги проверя по внимателно. 

Докато отварям една по една регистрациите на партиите попадам на 

нещо действително странно: според “Сиела” председател на БСП е Жан 

Василев Виденов. Айде стига, бе! 



Веднага правя засечка през “Дакси”. Същият резултат. Опитвам и през 

“Апис” – няма грешка – 6 години след напускането на поста Жан 

Виденов все още е шеф на столетницата, според съдебните регистри. 

Звъня до пресцентъра на БСП на “Позитано” 20 и обяснявам за 

находката. Искам коментар.  

Колегите там работят експедитивно и час по-късно имам отговор. От 

централата на БСП са категорични, че всички необходими съдебни 

регистрации след смените в ръководството и устава на партията, са 

направени стриктно според изискванията на закона. Посочват ми 

точните броеве на “Държавен вестник”, в които са публикувани 

промените.  

Все пак от пресцентъра на БСП уточняват, че юристите на Висшия 

съвет ще направят официално запитване до Софийски градски съд защо 

до информационните системи не е достигнала актуализираната 

информация. Цели 6 години. 

Публикуваме материала за Жан в неделя, когато броят е пълен с по-

леки, развлекателни четива. Но решаваме да не рискуваме с изчакване 

до понеделник – след атаката на доц. Николов срещу партийните 

лидери – бизнесмени,  може и други колеги да ровят из регистрите. 

Завършвам публикацията си с “очаквайте още  скандални разкрития за 

партиите в следващите броеве”. 

Преди да си тръгна, хвърлям поглед към първа страница на все още 

подготвяния за печат брой на “24 часа”. Водещото заглавие е: 

“Софийски градски съд връща Чорни тук”. 

Те ти, булка, Спасовден! Миша Чорни се връща в България. Той е един 

от героите на публикациите ми още от 1996 г., покрай скандала с 6-те 

млн. долара, които преведе за създаването на орионската Българска 

земеделска и промишлена банка. 

Става интересно. 
 

 

ТАЗИ СЛАДКА БТК 

 

Няма съмнение – срещата ми с “Орион” беше случайна.  По стечение 

на обстоятелствата основни сили на групировката заеха стратегически 

позици в телекомуникациите. В този момент, през октомври 1995 г., аз 

работех в бизнесотдела на вестник “Континент” и отговарях за два 

ресора: фондови борси и телекомуникации. 

Покрай първия  имах честта да се запозная лично и да проследя 

“работата” на повечето български фараони и рухването на техните 



пирамиди – почти всички те бяха листвани на фондовите борси в 

София и в страната. 

Покрай втория ресор групировката “Орион” се превърна за мен в 

основна тема за близо две години – чак до декември 1996 г., когато   

Жан Виденов подаде оставка.  

Двама от най-изявените “орионци” – Любомир Коларов и Михаил 

Данов заемаха ключови постове в сектора на телекомуникациите.  

Данов стана шеф на БТК след като “Орион”, чрез Любо Коларов,  

отстрани Мариан Драгостинов – вероятно най-компетентният 

специалист в тази област в България. Той беше прехвърлен в научния 

институт по съобщенията, за да не пречи на плановете на звездната 

групировка. По-късно го уволниха и оттам, благодарение на което имах 

възможността да се запозная с този начетен и почтен човек. 

За “подвизите” на “Орион”  в телекомуникациите дълго време пишехме 

само трима – аз, Асен Асенов от “Капитал” и Юлияна Димитрова от 

“Демокрация”. По-късно Асен стана продуцент на предаването “Един 

ден на...”, и на “Далекоглед” по Канал 1, както и мениджър на списание 

”Едно”. Преди това  спечели, заедно с Ива Рудникова, 

журналистическата награда “Паница” за статията им “Първо частно 

село”. В нея талантливо описаха скандалната приватизацията в село 

Георги Дамяново от Веска Меджидиева. 

Юлияна пък осребри борбата си срещу “Орион”, като влезе в 

комисията по продажбата на БТК при кабинета “Костов”. Всъщност 

там я вкара Евгений Бакърджиев, който отговаряше персонално за 

приватизацията на компанията, съответно за нейния провал по-късно.  

Ето как “Орион” зае стратегически позиции в телекомуникациите: 

Виденов лично назначи Любомир Коларов за шеф на КПД. Той от своя 

страна направи Мишо Данов началник, като със заповед от 28 юни 

1995 г. освободи всички членове на съвета на директорите на БТК.  

Към момента, в който яхна БТК,  Данов беше изпълнителен директор 

на “Дума прес” АД и председател на надзорния съвет на Българската 

земеделска и промишлена банка. Всъщност поста в частната банка той 

запази и след поемането на важната държавна служба. Не бих се 

учудил, ако беше съчетал с тях и директорството във вестник “Дума”. 

На пленум на БСП обаче главният редактор на вестника Стефан 

Продев разкри опита за тайна приватизация на вестника от “червените 

мобифони”. По този начин той откри фронт срещу “Орион” в самата 

БСП, заедно с журналистката Велислава Дърева и други колеги, които 

посмяха да се опълчат на мафиотската групировка. 



Тогава агнешкият търговец Николайчо Кривошиев зае позицията на 

обиден и оттегли участието си от 51% във вестника, твърдейки, че 

никога не е имал интереси към медиите, а само към парите. 

Така може  би за първи път в историята на България партиен вестник 

стана опозиция на собствената си партия или поне на онази част от нея, 

която управляваше и крадеше. Така че “Дума” беше четвъртият 

вестник, който пишеше срещу “Орион” – нерядко по-остро и от 

“Демокрация”. 

А  интересите на “Орион” се концентрираха към телекомуникациите и 

конкретно към БТК. Едно от първите неща, които Данов и Коларов се 

опитаха да направят, бе да осигурят лиценз за втори GSM оператор на 

“Булфон” – смесеното дружество между БТК и гръцката групировка 

“Интраком”.  

Според договора за създаването на “Булфон”, подписан от Данов, 

българската държава получаваше едва 32 на сто от новото дружество, 

срещу 68% за частната компания. Беше ясно, че гърците ще правят 

каквото си искат в дружеството. 

На пръв поглед идеята на орионци изглеждаше благородна – 

действително имаше нужда от друг GSM оператор освен “Мобилтел”, 

който да създаде реална конкуренция на мобилния пазар, за да паднат 

цените и услугата да стигне до максимален брой българи. Всъщност 

така стана  едва през последните години и това е една от причините за 

забавянето на икономическото развитие на България като цяло. 

Данов и Коларов обаче искаха нещо странно – да дадат лиценза на 

“Булфон” без конкурс. Причината, според тях, бе, че “Булфон” било 

единственото дружество, което не ощетявало БТК, а напротив – 

инвестирало в нея. 

В потвърждение на думите им шефът на “Интраком” за България 

Периклис Кациулас даде пресконференция,  на която обеща 

инвестиции за 200 млн. долара, ако “Булфон” получи лиценза. 

Вътрешната опозиция в БСП обаче, обединяваща хората около Андрей 

Луканов, също не спеше. Нейните депутати успяха да плеснат през 

ръцете орионци, като гласуваха спешно закона за концесиите. Според 

неговия член 4 радиочестотния спектър влезе сред обектите, 

подлежащи на концесиониране. За да бъде отпуснат ресурс от тях, 

трябваше решение на Министерски съвет, и то задължително одобрено 

от парламента.  

Това бе един от първите сериозни удари по “Орион”. За да не бъде 

валат гръцката групировка,  Коларов й даде друг лиценз – за 

инсталирането и експлоатацията на 25 000 фонокартни апарата 



(оранжевите). Прокуратурата атакува решението, защото и то влизаше 

в разрез със закона за концесиите. Въпреки това “Интраком” получи 

договора, подобно на другия скандален контракт за електронната 

система на българския тотализатор. 

Международните финансови институции с тревога следяха действията 

на орионци в телекомуникационния сектор. Въпреки постоянните лъжи 

на Данов и Коларов по пресконфереции, че всичко в сектора е розово, 

скоро стана ясно, че е спряно финансирането по проекта DON за 

цифровизацията на БТК. 

И ако днес се питате защо през 1996 г. компанията струваше близо 5 

млрд. долара, а днес – по-малко от 500 млн. – причините са там – в 

1996 г. Разбира си и при управлението на Костов и Сакскобурготски се 

натрупаха утежняващи обстоятелства, но главното торпедо, което 

потопи БТК беше изстреляно при Виденов. 

Той имаше шанса да направи най-сполучливата приватизационна 

сделка в държавата, като продаде една трета от акциите на БТК на търг, 

а останалото – през фондовата борса. Така за компанията щеше да бъде 

осигурен опитен чуждестранен мениджър, а хиляди българи можеха да 

се купят действително качествени акции, които да носят добри 

дивиденти и на тях, и на децата им. 

Всъщност Виденов обяви търг за продажба на до 30% от БТК, чак 

малко преди да падне от власт – когато заминаването му от поста беше 

повече от очевидно, а страната навлизаше в може би най-тежката 

финасова криза в историята си. Ясно беше, че при тези обстоятелства 

никой инвеститор няма да рискува капитали. 

Междувременно Данов успя да сключи десетки неизгодни договори за 

доставка на оборудване, които потопиха БТК. 

Тъй като имах  добри източници в компанията успях да отразя 

повечето скандали там и сам да предизвикам немалко. За да ме 

ограничи, Данов издаде заповед до охранителната фирма на входа на 

БТК  да не бъда допускан в централния офис – дори във вторниците, 

когато ръководството даваше пресконфереции. Мисля, че съм 

единственият български журналист, удостоен с такава чест. Но към 

момента мога да отида в БТК когато си поискам, за разлика от Данов, 

който няма да бъде допуснат в сградата. 

За разлика от Данов Любо Коларов усещаше, че краката на Виденов са 

глинени и се опитваше да играе по-независима позиция. Дори в средата 

на юни 1996 г., когато правителството вече здраво се клатеше, ми даде 

едно доста скандално интервю. Междувременно и Данов  беше свирил 

отбой по отношение на “Интраком”, стреснат от скандалите в БСП и 



исканията за оставката му. Даже написа прочувствена статия към 

съпартийците си, в стил ранния Димитър Благоев.  

Твърдеше, че никога не е настоявал “Булфон”  да получава лицензи без 

конкурс. Само че на пресконференцията, на която го заяви,  бяхме поне 

20 журналисти от различни медии. Включително Албена Ивайлова, 

която тогава отразяваше ресора за Нова телевизия, а по-късно щеше да 

стане дясна ръка на Мишо Михайлов и да оглави пресслужбата на 

премиера Костов. 

- Г-н Коларов, има ли обрат в досегашната ви политика към 

“Интраком” – отговорът наистина живо ме интересува, защото 

дотогава и той, и Данов играеха “ва банк” за гърците. Седнали 

сме в кабинета на Любо в сградата на Централна поща. Той 

преди малко е отпратил главния секретар на КПД Любен 

Сирийски, с когото бяха и съдружници в една фирма. 

- Чували ли сте някога аз да заявявам, че “Булфон” 

преференциално ще получава нещо? – в гласа на Любо трепти 

почти искрено възмущение. 

- Да, чувал съм, в залата за пресконференции, на 10 метра оттук – 

даже си пазя и записа. 

- Не, никога не съм казвал, че “Булфон” ще получи 

преференциално лиценз. Винаги съм подчертавал, че това е 

единственото предприятие, което досега не е нанесло вреда на 

България.  

- И все пак има ли шанс да получи  “Булфон” лиценз за мобилни 

телефони? 

- Да, като всеки,  който участва нормално в един търг. Важното е, 

че няма да решавам този въпрос еднолично, а с конкурс. 

Не мога да повярвам – как Коларов е запял съвсем нова песен. А 

какво ли мисли Данов? 

- Не беше ли целта на “Булфон” да се вреже като камикадзе в 

останалите фирми от бранша? 

- Е, не знам (смее се), чак пък такъв дълбок замисъл. Благодаря на 

Господа Бога, че се появи “Булфон”, но не съм го замислял като 

камикадзе. 

- А може г-н Данов да го е замислял?  

- Едва ли. Всъщност “Интраком” е бил в България доста преди 

моето идване. По-късно се запознах с г-н Сократис Кокалис 

(собственикът на “Интраком”), за когото разбрах, че се познаваме 

от деца, че сме учили заедно... 

- А клати ли се столът на г-н Данов? 



- Аз се моля единствено да му издържат нервите. Мишо Данов е 

едно младо, енергично момче, един много добър финансист. 

Владее 5 езика. Разбира се, като всеки млад човек се пали повече.  

- Точно това исках да ви питам – не е ли малко агресивен? 

- Понякога е хубаво човек бързо да реагира. Вярно е, можеше да се 

намери и друг човек за онази банка, как беше....(Коларов е 

невероятно забавен в опита си да си спомни името на банката, в 

която съпругата му има акции) – Българска земеделска и 

промишлена банка. Но, поканили го в нея и той – финансист – 

било му интересно, за първи път го канят...приел.  

- Вие се движите в средите, от които пряко зависи оставането на 

Данов на поста. Какви са настроенията там? 

- Разбира се, когато вестниците всеки ден разпространяват по 

негов адрес различни неща и той всеки път трябва да ги 

опровергава – все нещо неприятно остава в съзнанието на хората, 

за съжаление... 

В края на въпросите Коларов изведнъж усети, че се е разприказвал 

много или поне го отигра добре като ситуация: “Ама ти да не го 

публикуваш всичко това” – скочи той от стола и посегна към 

касетофона ми. Успях да го дръпна изпод ръката му, и, сбогувайки 

се през рамо, да изскоча от кабинета му. 

Забраната на Данов да не бъда допускан в БТК не ме спря - 

разследванията ми за скандалите  в компанията  даже се увеличиха.  

Данов ме даде под съд за клевета и то не като частно лице, а като 

директор, от името на БТК. Само два месеца по-късно обаче, през 

декември 1996 г., Жан Виденов подаде оставка, заедно с целия си 

кабинет и, разбира се, с Любо Коларов. Много скоро и Данов бе 

уволнен от поста.   

А на негово място беше възстановен Мариан Драгостинов – 

справедливостта възтържествува. 

Месец по-късно Драгомир Драганов, изпълнителният директор на 

дружеството “Мегапрес”, което издаваше “Континент”, ме викна в 

кабинета си. 

- Въгленов, какво става с твоето дело с БТК? – попита Драго, след 

като ме покани да седна. 

- А, всичко приключи там, Данов вече го няма  - съобщих радостно 

известния факт. 

- Приключи, приключи, ама имаш призовка за съд от БТК– стресна 

ме Драго, размахвайки малко листче.  



Действително беше призовка за насрочено дело срещу мен. 

Пребледнях и обещах бързо да реша проблема. 

Излязох от кабинета на Драго и се върнах в стаята си. Набрах 

мобилния номер на Драгостинов. 

- Защо ме съдиш, бе! – възмущението ми позволяваше един по-

фриволен тон, а и с Мариан вече бяхме приятели, почти две 

години след като “Орион” го уволни, а аз направих първото 

интервю с него. 

- Глупости, съдя те – захили се той в слушалката. 

- Изобщо не ми е до смях – пратил си ми призовка. 

- Бре, да му се не види – продължи да се смее Драгостинов. Ще  

взема да проверя в правния  отдел. 

Така се и оказа – без изрична заповед юристите на БТК не смеели да 

прекратят делото срещу мен, въпреки че бяха съвсем наясно защо и 

как бе заведено.  Скоро пропускът бе поправен. 

Така, с хепиенд и майтапи, завърши първото съдебно дело срещу 

мен. Следващите пъти обаче не беше толкова  весело. 
 

 

 

НА ГОСТИ НА ДЯДО СИК 

 

- Г-н Попов, верни ли са данните за данъците на хората от бившата 

СИК, които бяха публикувани в пресата? 

- Ами верни са, да.  

12 юни 2003 г.: говорим си в кабинета на Димитър Попов, но не 

бившият министър-председател, а създателят на застрахователната 

компания СИК. Преди минути съм пристигнал в суперлуксозния офис 

на компанията приемник - "Бул инс". Същия ден вестник "Сега" е 

изнесъл на първа страница информация за данъците, платени от 

основните фигури на бившата групировка СИК. Същите, с които в 

студентските си години сме се търкаляли по пясъците на студентските 

лагери край Равда. 

Не че съм се съмнявал, но наистина ми е интересно да разбера, че те 

вече са сред най-големите български данъкоплатци. Например 

Дмитрий Минев, известен като Димата Руснака, е платил 460 000 лева 

налог за 2002 г. Следва го Красимир Маринов-Маргина с 220 000 лева, 

Младен Михалев-Маджо и Румен Николов-Пашата, с по над 100 000 

лева. 



Много бих се радвал да ги питам как точно са спечелили толкова пари, 

особено от самото начало на бизнеса си. Босовете на СИК обаче не 

говорят с журналисти, най-малко с такива, които задават неудобни  

въпроси.  

От няколко години поддържам контакт единствено с Димитър Попов - 

83-годишният доайен на българските застрахователи. Тайничко си го 

наричам дядо СИК и не мога да спра да се възхищам на невероятната 

енергия, която продължава да струи от него въпреки напредването на 

възрастта. Още през 1948 година участва в национализацията на 

застрахователните дружества, по заповед лично от Георги Димитров. 

След неуспеха на СИК да получи лиценз, става един от създателите и 

към момента продължава да работи за дружеството "Бул инс", в което 

отново са хора, свързани с бившата групировка СИК.  

Г-н Попов ме приема в кабинета си на втория етаж в централата на 

"Бул инс", недалеч от хотел "Кемпински Зографски". На паркинга 

отпред са струпани десетки лъскави лимузини и джипове, на входа има 

охрана от здрави момчета. Преди да вляза в стаята на г-н Попов 

минавам край служителка, чието бюро е затрупано с едри банкноти. Тя 

ги брои и оформя в пачки. 

- Значи момчетата от бившата СИК са доста богати хора? 

- Не, не са богати, сега ще ви кажа откъде идват данъците им. ДИТЦ, 

дружеството, което събира боклуците на София, е тяхно. На Димата е.  

- Затова ли е платил най-големи данъци? 

- Ами вземете само, че договорът му с общината е за 200 млн. лева. 

Върху тях се внасят първоначално 20% данък добавена стойност - ето 

ви ги 400 000 лева само дотук. 

- Хората от бившата СИК имат също дялове в банки, застрахователни 

дружества... 

- Имат, имат и от други места. Аз съм авторът на компанията СИК и 

трябва да ви кажа, че винаги сме били изключително стриктни към 

държавния бюджет. Бил съм член на колегията на Министерството на 

финансите 12 години и знам - от държавата нищо не може да се скрие. 

Затова трябва човек да си плаща. И ние сме си плащали най-редовно 

данъците, точно и навреме, затова и никога не сме имали проблеми.  

- Защо СИК беше описвана толкова често като силова групировка? 

Имаше един доста мътен период. 

- Що се отнася за застраховането - никога. За другите неща не съм бил 

в течение и не мога да вземам отношение. 

- Можете ли категорично да заявите, че сега бизнесът на бившата СИК 

е абсолютно прозрачен? 



- Категорично да. 

- Като журналист имам усещането, че не е лесен контактът с тези хора, 

а те представляват много сериозни бизнесструктури. Как мога да задам 

въпросите си към тях? 

- Не мога ви кажа, това са си техни проблеми, всеки си има някакви 

проблеми, знаете...Аз мога да говоря само за застраховането. Там съм в 

течение.  

- Вие сте участвали и в национализацията на застрахователните 

дружества - как стана тя? 

- Другарят Георги Димитров се обади една вечер в градския комитет на 

партията и каза: "Трябва да се започне да се работи за 

национализацията на застрахователните компании. Защо ли? Защото 

през 1923 г. застрахователна компания "Балкан" чрез вестник "Мир" е 

финансирала Цанковия преврат".  

Край! Това са фактите. Тогава бях на 28 години. Сформирах една 

поверителна група и изпълнявах всички насоки по закона за 

национализацията. На 26 юни 1948 г. бяха запечатани всички компании 

и направихме национализацията. 

- Какво е мнението ви по искането на Макъл Чорни да се върне в 

България? 

- Готов съм да защитя Чорни, категорично. Той направи много за 

България, като поде тази дейност с мобилните телефони. Започна я 

Красимир Стойчев, но не можа да се справи, а Чорни я разви за нула 

време. При Стойчев имаха около 10 000 абоната само в началото, през 

1997 г. успяха да стигнат едва до 44 000. След като Чорни и Грашнов 

поеха "Мобилтел", ние сключихме застраховка с тях. 

- Каква застраховка? Със СИК ли? 

- Не, "Бул инс" току що бе създадено. Покрихме рисковете по 

неплащане от абонати - до 200 лева на човек. Не беше необходимо 

абонатът да плаща абсолютно нищо, ако е изряден. Ако обаче не плати, 

предприемахме действия по съответния ред. Подписахме с Грашнов, 

при изричното съгласие от страна на Чорни. И като застрахователи 

имахме премия от "Мобилтел" за около 30 млн. лева. 

- И никакви проблеми с г-н Чорни? 

- Много гладко вървяха нещата. Разтуриха се чак когато се взе 

специално отношение към Чорни. Дотогава всичко беше точно и ясно, 

имахме пряка компютърна връзка с "Мобилтел", по която получавахме 

данните на неизрядните платци. Затова не виждам основание един 

бизнесмен като Чорни, който почтено се отнася към нещата, да има 

отрицателно отношение към него. В резултат на съвместната ни работа 



абонатите на "Мобилтел" стигнаха до 1,2 млн. човека. От тях като 

изключим държавните предприятия, оставаха 1 млн. абонати, които 

бяха обект на застраховката. 

- Тоест вие внасяхте сума вместо тях, ако някой не платеше сметката 

си? 

- Плащахме, а след това по силата на Търговски закон си събирахме 

парите от длъжниците. 

- Съдебни искове ли повдигахте? 

- Не, вижте какво, предупреждавахме - посещават го нашите хора, 

връчват му писмото и го осведомяват, че ако не плати, ще ходи на съд. 

- Намаляха ли длъжниците след застраховката?  

- Намаляха веднага, значи. Защото създадохме организация, която 

търсеше самите абонати. Отиваме, посещаваме ги и им даваме срок - 

платете, за да не ви натоварваме с излишни разходи, неустойки, лихви 

и т.н., затова, че сте нарушили договора. От 10% длъжниците на 

"Мобилтел" паднаха на 2%.  

- Сега "Мобилтел" има ли много длъжници? 

- Ами промениха се нещата, намесиха се други хора. До миналата 

година ние събирахме една част от задълженията към тях, имаха към 20 

млн. лева да си вземат. Това по времето на Чорни не можеше да стане. 

Той внасяше по 100 млн. лева само данъци и такси в хазната всеки 

месец. 

- Значи държавата трябва да е имала сериозни причини, за да го изгони 

от страната? 

- Политика има в цялата работа. Иван Костов беше в дъното на нещата, 

а и външно влияние имаше в цялата история.  

- В едно интервю Владимир Грашнов казва, че Костов е имал личен 

финансов интерес, искал е да му бъде приписан дял от "Мобилтел". 

- Интереси имаше. И на Денис Ершов банката се развиваше много 

добре, но и него изгониха. 

- Ще успее ли, според вас, Чорни да отмени забраната за влизането си в 

България? 

- Аз не мога да разбера защо се страхуват толкова от него. Какво може 

да направи един човек? Преврат? Има ли Чорни организация в 

България? Няма. 

- Има политици, които са близки с него. 

- То около всички има политици, но какво от това? Само с политици не 

става тази работа. Трябва да има организация, която да извърши този 

преврат. 

- Но Брус Джаксън казва или Чорни, или НАТО - избирайте! 



- Да. Е, какво ще спечелим от едното и от другото, трябва да се види. 

Аз не съм против НАТО, но от него ние няма да спечелим, а ще 

изгубим, защото трябва да преоборудваме цялата си армия и да 

съкратим сума ти народ. 

Интервюто приключва. Разделяме се с дядо СИК, сърдечно, както 

обикновено. За пореден път подновявам молбата си да ми съдейства за 

среща с някое от момчетата от бившата СИК. Нямам претенции дали 

ще е Руснака, Маргина или Пашата. 

Дядо СИК за пореден път ми обещава да направи каквото може. Знам, 

че действително иска да ми помогне. Само че никак не е лесно. 
 

"ОРИОН" УБИ ЛУКАНОВ 

 

За първи път влизам в българския парламент - един син депутат ми е 

обещал скандални разкрития около Комитета по пощи и 

далекосъобщения. По точно как е създадено смесеното дружество 

"Нови български комуникации", в което БТК участва с 10%, а 70% 

държи частната фирма "Нови комуникации".  

Тя е собственост на Симеон Ценов,  зам.председател на КПД, близък до 

групировката "Орион". Най-интересна е обаче регистрираната в 

Лихтенщайн компания "Телески интернешънъл", зад която е  самата  

прима на "Орион" Веска Меджидиева. Между другото, към момента на 

влизането ми в парламента на 2 октомври 1996 г. Веска  вече е 

издирвана от Интерпол.  

На 9 май и на 26 август 1996 г. лично Симеон Ценов издава два лиценза 

на фирмата с преобладаващо негово участие "Нови комуникации". Чрез 

първия лиценз получава възможност да предлага услуга, сходна на 

пейджинг системата на "Мобиком". С втория лиценз фирмата има 

право да пусне в действие ефирна телевизия. 

Историята наистина е скандална, а освен това обилно подкрепена с 

документи - така обичам най-много.  

Говорили сме не повече от петнайсетина минути с господин депутата, 

приседнали на едно от парламентарните канапета,  докато останалите 

избраници обсъждат някакъв законопроект в пленарната зала. 

Неочаквано от  една стая изскача жена и се затичва към залата, 

крещейки: "Убиха го, убиха го!" 

Парламентарното заседание е прекъснато и председателят на 

парламента съобщава от трибуната, че пред дома му на ул. "Латинка" е 

застрелян депутатът Андрей Луканов, бивш министър председател (два 

пъти).  



Признавам, че в първите минути бях в шок. Въпреки че като студент 

бях участвал в свалянето на Луканов като премиер (два пъти), 

последното, което някога съм желал е смъртта му. За мен той бе и си 

остава един от най-подготвените, амбициозни и успешни български 

политици. Проблемът беше, че трябваше да реализира схема, която в 

крайна  сметка щеше да закара България до сегашното дередже на 

Сърбия, а може би и нещо много по-лошо. Казано иначе, той бе 

главният архитект и мениджър на трансформацията, която трябваше да 

превърне иделогическата власт на комунистическата партия в 

икономическа.  

А все пак 45 години стигат. Всъщност вече са 58. Бях готов да участвам 

в свалянето на Луканов от власт при всяка негова поява в министерския 

съвет. Но никога не бих пожелал физическата му смърт. 

Убийците му обаче явно бяха на друго мнение. Бившият премиер бе 

застрелян  по руски маниер - пред дома му. Но и не съвсем по руски - 

гръмнат беше с четири куршума, в гръб - поръчковите килъри от 

бившата СССР стрелят лице в лице - за тях това е въпрос на чест. 

Те, също така, винаги оставят оръжието си на местопрестъплението - 

при тях  това е ритуал. При разстрела на  Луканов хем беше така, хем 

не - оръжието беше намерено на няколкостотин метра и то месец по-

късно. Бях сигурен, че това е инсценировка - убийството трябваше да 

изглежда като руска работа. Но всъщност не беше, въпреки че 

физическите извършители, бандити от ниска проба, бяха граждани на 

бившия СССР. 

Всички тези неща щях да науча и анализирам доста по-късно. Тогава, 

на 2 октомври, първата ми работа, след като се съвзех, беше да звънна 

на Венелина Гочева. Тя бе първи заместник-главен редактор на 

"Континент", а аз - специален кореспондент. Месеци след пристигането 

на Валери Найденов като главен редактор, от репортер бях станал 

редактор в бизнесотдела, изпълняващ длъжността шеф на отдела и 

накрая - специален кореспондент. Помогнаха ми и Валери, и Венелина, 

но и аз давах всичко от себе си. 

"Вени, убиха Луканов" - за по-малко от минута съобщих на Венелина 

събраната  до момента първоначална информация. Усетих, как тя се 

сепна в първия момент, след което каза: "Сега ще звънна на Йово". 

Йово Николов също беше от специалните кореспонденти на 

"Континент", но от екипа, прехвърлил се от "24 часа". Беше спец по 

криминалните истории, познаваше лично доста хора от подземния свят 

и, разбира се, от полицията. Той бе най-подходящият да продължи 

историята от мястото на събитието. Във вестника веднага бе 



сформиран цял екип, който отразяваше разследването на убийството 

дни поред. 

Кой всъщност уби Луканов? Мисля, че най-точна по въпроса е 

теорията на Валери Найденов. Според него бившият премиер стана 

жертва на сблъсъка между две основни течения в комунистическата 

партия, воювали помежду си десетиления преди 1989 г. А именно 

партийната номенклатура срещу стопанската такава. Иначе казано - 

партийните секретари срещу директорите на предприятия, 

идеологистите срещу икономистите. По времето на Живков водещи 

бяха партийните секретари, които държаха за врата икономистите, за да 

не нарушат партийната линия и да кривнат към капитализъм.  

Два пъти след 1989 г. България беше управлявана от икономическата 

номенклатура, олицетворена от правителствата на Луканов. Те 

трябваше да реваншират тази прослойка и да сложат в ръцете й 

бъдещето на България, но се провалиха. Причините за това бяха 

предимно обективни - каузата по начало бе обречена на неуспех и 

сегашната карта на Европа го доказва недвусмислено. Имаше и 

субективни причини - стопанската номенклатура твърде много 

обичаше да краде, още от времето на Живков.  

С Виденов през 1994 г. във властта се върнаха партийните и 

комсомолските секретари, за да "сложат нещата в ред".  

Луканов и кръгът му обаче, макар и отстранени от партийната и 

държавната власт, бяха все още твърде силни. Те успяха да сложат прът 

в колелото на номенклатурчиците по всички линии. В един момент 

кликата на партийните секретари  не можеше да противодейства на 

Луканов по друг начин, освен като го отстрани физически. Това е най-

общо теорията на Найденов и аз я споделям. 

Все пак не съм убеден, че хората, които арестуваха и обвиниха в 

убийството му са го извършили реално. Те по-скоро са изкупителни 

жертви, кукли, на които от началото до края дърпаха конците. И в 

крайна сметка ги оставиха, за да платят сметката.  

Но все пак "Орион" уби Луканов. Както писах и преди, замисълът за 

звездната групировка беше дело на един доста по-интелигентен център. 

На предния, видим фронт,  бяха само  играчите, които трябваше да 

изпълняват поръчките - от печеленето на изборите, през овладяването 

на лостовете на държавата - та чак до убийството на Луканов и 

позорното оттегляне от властта два месеца по-късно. 

Защото зад всяка реална власт от 1989 г., насам зад министрите с 

поразяващи усти, зад депутатите с костюми на Армани, всъщност стоят 

други хора. Винаги в сянка, те рядко стават известни на обществото. 



Тяхната единствена цел е да запазват  и да увеличават  колкото може 

повече своята икономическа мощ, за да я трансформират в политическа 

при следващото правителство, при следващия парламент. 

Премиерите, министрите и депутатите минават и заминават, но тези 

тайнствени хора си остават. Те винаги дърпат конците на куклите, 

избрани от електората под тяхно внушение и с техни пари. 

Две седмици преди да застрелят Луканов аз и Виолета Симеонова, 

също специален кореспондент на "Континент" тогава, написахме 

заедно материала "Николай Добрев сменя Виденов през декември?". 

Всъщност това е един от малкото  текстове, който съм писал заедно с 

Виолета, която и до момента ми е колежка в "24 часа". Причината е, че 

и двамата сме тежки характери, единаци и амбициозни. Не е странно, 

че си приличаме - родени сме на една дата, 23 септември.  

Признавам, че Виолета е по-амбицозна и по-успешна от мен. И двамата 

сме шампиони по печелене на врагове, но и тук тя ме води. Понякога 

ме вбесява, но все пак съм един от малкото хора, които действително 

не я мразят и уважават, това, което е постигнала.  

Тогава седнахме и написахме сценария за падането на Жан Виденов от 

власт. Събрахме се, защото имахме различни, но добре информирани 

източници.  

Николай Добрев беше новата надежда на БСП, нещо като Бойко 

Борисов за НДСВ. Докато премиерът Виденов атакуваше частния 

бизнес под лозунга "чорбаджии-изедници",  Николай Добрев печелеше 

точки, като громеше престъпните групировки. Той беше първият 

вътрешен министър, който удари СИК. По негова заповед беше 

арестуван и борецът Димитър Джамов, съдружник в "Колонел" с 

орионовеца Ангел Василев. 

Ето какво предрекохме с Виолета тогава: Добрев ще продължи да удря 

по престъпните групировки, за да вдигне имиджа си и да се подготви за 

бъдещото премиерство. Той ще принуди СИК да изкара бизнеса си на 

светло и да се превърне в нормална икономическа групировка (точно 

така и стана). Добрев трябваше да намери финансов ресурс от около 

500 млн. долара, за да укрепи властта си и да овладее разюзданата 

икономика, която вече навлизаше в най-жестоката икономическа криза 

в историята на България.  

За да стане това, трябваше  МВФ да подкрепи Добрев и смяната на 

Виденов.  

Всъщност прогнозата ни се оказа вярна - точно това се подготвяше като 

сценарий за смяна на властта през декември 1996 г. Проблемът бе, че 

Виденов и приятелският му кръг също следяха отблизо 



приготовленията и на свой  ред планираха  контраатака. Тя бе сложно 

замислена, но в изчистен план представляваше следния сценарий: Жан 

Виденов неочаквано подава оставка през декември. Следва безвластие 

и хаос, след което - атака срещу парламента.  

Да, щурмът бе подкрепен от хиляди гневни граждани и от опозицията, 

но реално погромът над народното събрание беше извършен от 

спецчасти, верни на властта. По същия начин бе запален и партийният 

дом през 1990 г. 

При демонстрацията пред "Позитано" 20 на 3 януари 1997 г. ясно се 

вижда появата на една  ентусиазирана група с павета. Отделни 

физиономии от тях могат да бъдат разпознати на рекламните клипове 

на БСП още през 1990 г. Тогава те играят озверели седесари. 

Хора от същата група се виждат ясно и на кадрите от разбиването на 

парламента - високи, атлетични мъже облечени в дънки и якета,  които 

методично трошат с удари от източни бойни изкуства прозорците и 

вратите на парламента. Те помляха и парламентарните мерцедеси и 

джипове, те вдигнаха адреналина на масите, за да се хвърлят като 

подивели да чупят и грабят. 

Идеята беше простичка, но гениална - в яростта си народът нахлува в 

сградата на Народното събрание. За да спаси депутатите от линч, 

Николай Добрев, като вътрешен министър, насъсква спецчастите, а те 

смазват протестантите. Така хем народното недоволство е смачкано, 

хем Добрев е превърнат в кръволок и съответно губи шансове за 

министър-председател. Поставени пред безизходица, в БСП не приемат 

оставката на Виденов и той се връща на бял кон. 

Планът обаче се провали, защото Николай Добрев има мъжеството да 

не пусне палките срещу протестиращите граждани. Доколкото имаше 

побои и изстъпления, те бяха инцидентни и не по негова заповед. Така 

Добрев запази шанса си да остане в редиците на уважаваните 

български политици. Жалко, че го достигна коварната болест, която, с 

право се смята, бе причинена от огромното напрежение покрай 

януарския погром на парламента. 

Но това е още едно потвърждение за неговата човечност, защото 

бездушните политици, които в действителност причиниха страданията 

на българите тогава, и досега са си живи и здрави.   

     След смъртта на Добрев близката до него журналистка от "Дарик" 

Таня Генева, която сега е пресаташе на лидера на БСП Сергей 

Станишев съобщи, че преди да умре, Добрев е унищожил архива си. В 

тази връзка аз се срещнах с Генева и написах статия за това какви 



разкрития е имало в изгорените документи на Добрев специално за 

кръга  "Орион".  

Покойният Георги Тамбуев тогава изпрати писмо до "24 часа", в което 

ме изкритикува, че анализирам казаното от Генева твърде 

едностранчиво. Всъщност в архива на Добрев имало документи и 

компрометиращи факти не само за правителството на Жан Виденов и 

за "Орион", а и за доста други политици, включително от СДС. 

Позволявам си да публикувам писмото на Георги Тамбуев без каквито 

и да е редакции и съкращения по две причини: 

1. То е изпратено до “24 часа” по повод на моя публикация. 

2. Тамбуев изважда на светло твърде интересни допълнителни 

страни на Николай Добрев, което ще помогне за правилното 

разбиране на тази изключително сложна личност.  

Всъщност аз не съм съгласен с част от оценките на Тамбуев, но това 

не ми пречи да  го смятам за най-добрия разследващ жуналист в 

историята на България.  

Ето какво изпрати до “24 часа” той тогава: “Вярно е, че като шеф на 

МВР - дали по своя воля, дали по някаква особена поръчка – 

Николай Добрев е разработвал някои от министрите на Жан 

Виденов. Но вярно е също така, че е разработвал и хора от 

опозицията. Не коментирам причините, защото не знам какви са 

били подбудите му. 

Не твърдя, че съм бил близък с Николай Добрев (както се твърди за 

Таня Генева). Но двамата бяхме депутати в една парламентарна група и 

работехме заедно в Комисията по националната сигурност на 36-то 

Народно събрание. Тъй че се познавахме. 

Няма да се спирам на човешките му слабости. (За мнозина те са 

известни). Нито пък ще го героизирам, както правят днес много гузни 

съвести. Ще се спра само на целенасочените му усилия да трупа 

информация от всякакъв характер, засягаща според него интересите на 

България. 

Когато започнах да издавам вестник "Особено мнение" (ноември 1994 

г.), Николай Добрев ми каза, че може да ми бъде много полезен с... 

информация и ме покани да го посетя в кабинета му на "Позитано" 20. 

Разбира се, като журналист, който смята информацията за 

животоспасяващо лекарство на репортерството, веднага се отзовах. 

Тогава констатирах, че кабинетът му е твърде малък за положението му 

на човек, който отговаря за организационното състояние на БСП. В 

него двама души не можеха да се разминат. Затова пък пред кабинета 



му имаше просторна зала, вероятно за заседания. И тъкмо до стената на 

тази зала беше изправена голяма колкото гардероб зелена каса. 

Николай Добрев разтвори касата и започна да ми показва 

съдържанието й. 

Какво видях? 

Всички лични дела на членовете и кандидат-членовете на Политбюро 

на ЦК на БКП, събрани в специално изработени сини папки с много 

твърди корици и надписи, имитиращи злато. 

Веднага се хванах за личното дело на Тодор Живков. То започваше с 

опис и с "личен формуляр за кадрите". Следваше саморъчно 

написаната автобиография с няколко твърде очебийни правописни 

грешки. Сетне - куп сведения, справки, оценки, характеристики, 

решения за заемане на съответни длъжности, приветствия, извадки от 

протоколи, укази за награждавания и пр. С една реч личното дело 

очертаваше възхода на генералния секретар от раждането му в някакво 

село край Правец до изкачването му на върха на партията и държавата. 

След това се запознах с личните дела на Огнян Дойнов, Пенчо 

Кубадински, Дража Вълчева и с още някои големци от близкото 

минало. 

Николай Добрев изглежда усети журналистическото ми напрежение, 

защото ми каза: 

- Вземи ги... Но... умната! 

В първия момент не повярвах на ушите си, но миг след това се убедих, 

че той наистина ми ги дава. (Читателите на "Особено мнение" вероятно 

си спомнят за поредицата от материали "Оста Самоков - София - Токио 

- Виена минава през ЦК на БКП", за Огнян Дойнов "Звездният миг на 

вожда", за Тодор Живков "Една легенда се завръща" - за Пенчо 

Кубадински и др. с обилни факсимилета от предоставените ми дела. 

Николай Добрев едва ли не със свещенодействено тайнство ми показа и 

делото на Андрей Луканов. То беше най-обемисто. В него имаше и 

материали, събирани след 10 ноември. Силно впечатление ми 

направиха мятаниците на Луканов между социализма и капитализма. 

Веднъж той е за социализма - изказванията му на пленуми и на 14 

конгрес на БКП. Едновременно с това е и за капитализма - документите 

около проекта на Ричард Ран и Роналд Ът от САЩ за прехода ни към 

пазарна икономика. Тогава усетих, че Луканов играе някаква много 

сложна двойна игра - веднъж за електората, а друг път за някакви 

други,  може би световни сили. И авторитетът му пред мен изведнъж 

рухна. 



Поисках и това дело с цел да публикувам някои документи във 

вестника. Но Николай Добрев не ми го даде. Предупреди ме много да 

внимавам, защото "може да ме ударят през пръстите". 

В резултат на видяното в папката, започнах да имам отрицателно 

отношение към Луканов. Той веднага забеляза това и не ми остана 

длъжен. На заседание на парламентарната група на БСП нарече 

вестника ми "помийна яма". Тогава отново поисках от Добрев личното 

дело на Луканов. Той ми предостави само документите, свързани с 

участието на Луканов в ръководството на тоталитарната и 

посттоталитарната държава и обеща, че ако се задълбочи конфликта ни, 

ще ми предостави цялата папка. В броя от 4 април 1995 г. публикувах 

три факсимилета от тези документи с бележка на редакцията, че си 

запазваме правото в някои от следващите броеве да обнародваме 

личното дело на Луканов така, както направихме с делата на Огнян 

Дойнов, Тодор Живков и другите членове на Политбюро. От този 

момент насетне Андрей Луканов престана да се занимава с нас. 

В архива на Николай Добрев имаше папки на водачите на 

политическите сили. Иван Костов току-що бе избран за лидер на СДС и 

аз естествено проявих интерес към личното му дело. "Аз Костов го 

знам от първия до днешния му ден - похвали се Добрев (много след 

това в едно интервю пред Валерия Велева от в. "Труд" той казва почти 

същото). - Но е рано да го туряме на мушката. Той тепърва ще пише 

биографията си..." Все пак, за да задоволи до известна степен интереса 

ми, извади лист и ми го показа. Листът беше ксерокопие от 

предложение на първична партийна организация Иван Йорданов 

Костов да бъде избран за народен представител във Великото народно 

събрание с листата на БСП. Една черна стрелка (моля стрелката да не 

се възприема като символ на посока) сочеше към бялото поле, където 

беше написано "СДС". Не се изненадах много от предложението на 

партийната организация. По това време сред партийните среди бяха 

нашумели твърде много двете фундаментални статии на Иван Костов 

"Никаква отсрочка!" и "Ръкуване с преустройството", публикувани в 

"Работническо дело". (Първата статия даде повод на телевизионния 

журналист Васил Марков да направи предаване с участието на Костов). 

Трябва да кажа, че около суматохата за издигане на кандидат депутати, 

аз получих предложение от Троян да бъда вписан в листата на СДС. 

Петко Симеонов пише в книгата си "Голямата промяна": "Мислех, че 

Георги Тамбуев ще дойде в СДС". 

Така че документът, показан ми от Николай Добрев за Иван Костов, не 

ми направи никакво впечатление. По-голямо внимание отделих на 



другите документи от архива. Личните дела на колегите журналисти 

Владимир Костов, Иво Инджев, Йордан Василев, Ибрахим Татарлъ. 

Докладът на Димитър Луджев за българските фирми в чужбина и 

отрицателната реакция на Филип Димитров към този доклад. Докладът 

на Богомил Бонев за петролната афера и пр. Тези материали Николай 

Добрев ми ги предостави и те по един или друг повод бяха 

публикувани в "Особено мнение". 

От това, което видях в голямата каса, от това, което взех със себе си, 

разбрах, че архивът на Николай Добрев съдържа многопосочни 

свидетелства. Отнася се както за функционери на БКП, така и за 

функционери на БСП и СДС. Отнася се и за събития, гледани от един 

нетрадиционен ъгъл. 

Не мога да допусна, че това, което видях в касата на Николай Добрев (а 

то беше малка част) няма да заинтересува никого. Напротив! Николай 

Добрев проявяваше чувство за историзъм и не мога да се съглася с 

твърдението, че сам е посегнал да унищожи това, което е събирал с 

години. 

Ако все пак архивът е изгорен, както твърди Таня Генева, можи би 

някой заинтересуван е помогнал. 

Кой знае...” 

 
 

 

ПЛЕСКАВИЦИ,  МИЛОШЕВИЧ И БТК 

 

Най-красивото място в Белград е устието, където се сливат реките Сава 

и Дунав – особено ако гледаш към окъпаните  в зеленина брегове и 

островчета  от високото на крепостта Кале мегдан, а зад теб, в 

оградените с величествени дървета алеи, свири духовата музика и сред 

глъч и смях се  разхождат кучета и хора. 

По поречието на Сава се поклащат прочутите  корабчета – ресторанти, 

носи се сладък мирис на  препечена плескавица, а белградчани надигат 

блажено бутилки с пиво, радвайки се на майското слънце. 

През пролетта на 1996 г. Белград още изглежда като остров на 

спокойствие и европейски дух, въпреки Милошевич и ембаргото, с 

чисти улици, добре поддържани сгради и красиви момичета, които без 

страх се движат  по улиците сами, дори след полунощ.  

Първото ми излизане в чужбина. Гледам и сравнявам двете страни, 

близки и различни като разнояйчни близнаци.  



Три години по-късно, при един от неуспешните опити да вляза в 

Югославия, когато режимът беше затегнат, един сръбски митничар ми 

каза най-шантавата метафора за държавите ни, която някога съм чувал. 

“Знаеш ли какво са Сърбия и България? Едно лайно! Лайно, през което 

е минало колелото на една каруца и го е разделило на две”  - изцепи 

той и се похвали, че знае тази приказка от дядо си. 

През 1996 г. още в първите километри след границата усетих нагледно 

какво значи родно автомобилопроизводство –от всеки 10 срещнати 

автомобила поне 7 са  “Застава”. Може и да не са мерцедеси или поне 

фолксвагени като качество, но все пак народна кола, достъпна и доста 

издръжлива.  Един приятел от Скопие и досега си кара югото, макар да 

изглежда  така, сякаш всеки миг ще се разпадне – сигурно е над 25-

годишно. Обаче се качва, врътва и пали – невероятна кола.  

Можехме и ние да имаме български ровъри, ако кабинетът “Виденов” 

не беше натирил мощната БМВ от страната... 

Най-весело вечер в Белград е по улица “Скадарска”, където са събрани 

по-известните кръчми. Като питаш минувачите за посоката към нея, те 

възкликват : Аааа, скадарлия ли си! – и ухилени те напътват. Големи 

веселяци са сърбите. 

На “Скадарска” има кръчми от всякакъв тип – от традиционно сръбски 

с шумни духови оркестри и гласовити певици, до типично американски 

“салони” като “Гуливер”, италиански пицарии и вкусни френски 

ресторантчета.  

Обичайна гледка е гастролиращият оркестър от десетина мургави 

музиканти – всеки грабнал цигулка, контрабас или тъпан. Те ходят от 

маса на маса по “Скадарска” и свирят, ако трябва и цяла нощ, на 

“ушенце” – на който може да си позволи. И да издържи, защото е 

ужасна какафония, но е прието за върха на купона. 

Белград е сигурен град, особено на  фона на София, от която 

пристигам, и където за две години апартаментът ми е обиран три пъти, 

а колата - безброй. В Югославия дребната престъпност през 1996 г. е 

свряна в миша дупка.  

По-мощните мафиотски структури обаче процъфтяват под грижовното 

крило на Милошевич, който крепи властта си и чрез тях, освен със 100-

хилядната полиция и отлично въоръжената армия. 

Най-известният мафиот е едновременно един от най-уважаваните 

югославски патриоти – Желко Аркан, който разполага с цяла армия от 

гардове. “През миналата година той постави под контрол 80% от 

износа на ягоди (Югославия е най-големият световен износител).”, 

разказва ми Милан, колега от частна информационна агенция – “Аркан 



е бивш офицер от службите за сигурност, доста години е бил и наемен 

убиец. Заради поръчкови убийства е обявен за издирване в Белгия и в 

скандинавските страни. Тук обаче никой не го търси – в Югославия 

Аркан е преуспяваш бизнесмен”. 

Не му отстъпват в бизнеса и държавните служители – партийци. 20 от 

членовете на правителството са едновременно и влиятелни фигури в 

югославската икономика. Премиерът на Сърбия Мирко Мариянович е 

същевременно директор на държавната “Прогрес” – компания за внос-

износ, която търгува практически с всичко. Тя е монополизирала 

експорта на руски природен газ. Марианович е собственик също така 

на частната фирма “Прогрес газ трейдинг”. Според публикации в 

местната преса богатството му се изчислява на около 50 млн. 

германски марки. 

Министърът без портфейл Драган Томич е мениджър на мебелната 

фирма “Симпо”. Странно, през миналата година тя е била най-големият 

износител на месо и зърно. 

Премиерът на Черна гора Мило Джуканович контролира вноса на 

тютюн и цигари. Два пъти седмично нает от него руски транспортен 

самолет “Антонов” лети от Ротердам до черногорската столица 

Подгорица.  

Разказът на Милан ще ми даде добри насоки за разследването на 

контрабандата на цигари, което направих  4 години по-късно, когато и 

Милошевич, и Джуканович все още бяха на власт. 

Тръгвам си от Югославия с ясната идея какво искат да направят от 

България Жан Виденов и приятелите му. За щастие международният 

натиск и недоволството на хората ще сложат предсрочно край на това 

безумие. Но какъв късмет всъщност е извадила България ще усетя 

истински  години по-късно, отново в красивия Белград, когато от 

небето се носи грохота на натовските самолети, а тежките бомби 

разтърсват покрайнините, а често и центъра на града... 

Кой знае защо спомените от първата белградската командировка 

оживяват най-силно почти година по-късно, когато през февруари 1997 

г. правя  “ревизия” на БТК. Така шеговито наричам  разследването си 

за пораженията в БТК след управлението на Михаил Данов. Може би 

защото този виден представител на приятелския кръг “Орион” ми 

напомня най-силно за югославските велможи – едновременно на 

висока държавна слежба и в сладкия частен бизнес. Данов докрай 

съвместяваше директорството в БТК с надзора в Българска земеделска 

и промишлена банка. В резултат банката бе ликвидирана, а БТК – 

почти.  



“Състоянието на БТК не е блестящо – то е тежко, защото предстоят 

плащания по главниците на заемите. Основната причина за 

финансовите проблеми е изоставането в актуализацията на тарифите и 

нерационално водената инвестиционна политика” – обяснява новият 

шеф на Комитета по пощи и далекосъобщения Антони Славински. Той, 

заедно с Мариан Драгостинов, Венко Марковски, Владимир 

Поптодоров и др., бе един от най-добрите специалисти по 

телекомуникации в България. И естествено бяха първите уволнени от 

орионци през 1995 г. 

А КПД и особено БТК за кратко време се превърнаха в резерват за 

бивши служители на МВР и най-вече на различни отдели от бившата 

Държавна сигурност. Първият и задълго единствен заместник на 

Михаил Данов бе Веселин Йорданов. Работният му стаж бе натрупан в 

електронноизчислителния център на МВР. Йорданов не е специалист 

по телекомуникации, но не му е и нужно – той отговаря за подбора на 

кадри. Негов избор е назначението на Любомир Хаджийски, директор 

по международните връзки на БТК. Неговата предишна кариера, 

според запознати, не се различава много от тази на началника му 

Михаил Данов от периода в “Кинтекс”. 

Шеф на Центъра за телематични услуги става Светослав Владов – бивш 

шеф на Веселин Йорданов в МВР. А за заместничка на Владов в ЦТУ е 

избрана Диди Момарева, негова колежка от МВР. 

Постът директор на информационни технологии в БТК е поверен на 

пенсионирания служител от МВР Дечо Мерудиев. Шеф на 

административния отдел става Георги Димитров – личен приятел на 

Данов, завършил милиционерската школа в Симеоново и изгонен от 

аерогара София. 

Освободен е целият отдел “Договорно-правен”. По лична препоръка на 

депутата Златимир Орсов за шеф е назначен Веселин Димитров, който 

оглавява отдела заедно със съпругата си Димана. 

Без причина е уволнен шефът на отдел “Маркетинг” – сменя го 

приятелката на Данов от “Дума прес” Анелия Несторова. 

Освободен е и финансовият директор на БТК Светломир Стойчев, 

защото “не споделя стила и методите на ръководството”. Бързо на 

мястото му сяда бившата изпълнителна директорка на Българска 

пощенска банка Тонка Любенова. Тя е изгонена от БПБ заради 

неправомерно отпуснат кредит от 100 млн. лева на орионската банка 

БЗПБ. Между другото именно заради отказ да отпусне необезпечен 

кредит през декември 1995 г. от БПБ бе принуден да подаде оставка 

председателят Владимир Владимиров. Тогава Пощенска държи 



влоговете на над 800 000 човека. А Владимиров бе един от малкото 

държавни служители, които предпочетоха да се оттеглят, вместо да 

подпомогнат кражбите на приятелския кръг. Затова и досега е уважаван 

български банкер. 

Ден преди да напусне директорския пост в БТК Михаил Данов има 

наглостта да се похвали, че компанията е “в добро финансово 

състояние”. Според него приходите през 1996 г. били 2,4 пъти по-

високи в сравнение с 1995 г. Данов обаче не споменава нищо за 

разходите. А те са над 43 млрд. лева на месец и фактически 

превъзхождат приходите. Наистина се иска голям финансов “гений”, за 

да изкараш на загуба една телекомуникационна компания, която е 

пълен монополист на пазара.  

А причината да се стигне до това, освен многобройните неизгодни 

договори и откровени кражби,  е прозаична – малко след идването на 

Виденов на власт правителството отмени решение №170 от 1994 г. за 

автоматично регулиране на тарифите. Казано простичко, орионци 

замразяват цените на телефонните услуги, за да осигурят социален 

комфорт на управлението. Накрая пак ги изхвърлиха от властта с 

ритници, но междувременно успяха да скапят и БТК, която тогава 

наистина беше перла в короната на българската икономика. 

Само за две години управление на БСП при Виденов цената на БТК 

падна от 5 на 2 млрд. долара и, след понесения удар, продължи да се 

свлича по надолнището.  

При кабинета “Костов”, а и при Сакскобурготски безобразията 

продължиха, макар и в доста по-умерен вид. Най-големият проблем бе, 

че БТК не бе приватизирана в момента, в който бе относително 

модерна технологично. След това инвестициите в цифровизация почти 

замряха, за да се стигне до смешната цена - по-малко от 500 млн. 

долара за 100 % от компанията през 2003 г.. 

А междувременно “Мобилтел” на Майкъл Чорни натрупа мощ, за да 

достигне през същата година цена от 1,5 млрд. долара. 

Доста хора се потрудиха за тези “успехи”, но приносът на Жан Виденов 

и на приятелския му кръг със сигурност ще остане ненадминат.    

    
 

УБИХА И ТОШО ТОЛЕВ 

 

Когато по радиото съобщават, че 58-годишният бизнесмен Тодор Толев 

е застрелян пред офиса му, в първия момент си мисля, че съм чул 

погрешно или става дума за друг човек. 



Радиогласът на 16 юни 2003 г. обаче е категоричен - в 9 часа сутринта, 

четири куршума. На място.  

Първата ми реакция е да набера номера на мобилния телефон на 

човека, който ме запозна с Толев през 1996 г. Тогава бях 

бизнесрепортер в "Континент" и пишех за телекомуникациите, най-

вече за безобразията на приятелския кръг "Орион". Толев имаше 

фирма, чрез която държеше секстелефони в "Мобилтел". Говореше се, 

че чрез тях пренасочва и направо краде трафик от БТК. И до момента 

обаче това трудно може да бъде доказано. Както и тъмните петна, 

които покриват почти целия му бизнес. 

Още при първата ни среща усетих, че става въпрос за бизнесмен със 

съмнителна репутация, но и за доста информиран човек. По-късно ми е 

помагал с ценна информация при няколко трудни разследвания.  

За последен път се видяхме през 2002 г., когато  обеща да ме свърже с 

Косьо Самоковеца, за да направя интервю. Тогава името на 

"картофения" бизнесмен се беше появило за първи път в медиите и 

славата му на контрабандист от висока класа едва започваше да расте. 

Толев опита да ми уреди среща, но Самоковеца отказал. 

    -Разбра ли за Толев - питам, щом чувам познатия глас в слушалката. 

    -Да бе, страшна работа - източникът ми е отлично информиран, 

както обикновено.  

Нещо повече - негов познат живеел срещу къщата-офис на Толев и 

станал свидетел на убийството. Така само в "24 часа" на другия ден 

излиза описанието, според което убийците първо са стреляли и ранили 

Толев от колата си. А след това единият е излязъл и го е доубил с два 

изстрела от упор. 

От МВР пускат официална информация, според която убийците са 

били с червен "Фиат Уно", от който били изстреляни няколко куршума. 

"Нашият" очевидец обаче е видял тъмносиня кола. Пишем и за двете 

версии. 

За първи път убиват бизнесмен от висока класа, когото познавах 

сравнително добре. Имал съм контакт и с Луканов, и с Илия Павлов, но 

твърде бегло. 

След първоначалния шок започвам да върша обичайната си работа - 

проверявам  в "Дакси" и "Сиела" какви фирми е имал убитият. 

Всъщност съм го правил и преди, но сега задълбочавам проучванията 

си, предвид ситуацията. Информацията на двете системи съвпада 

напълно -  осем фирми. С доста интересни съдружници. 

За връзката му във фирма "Норт" със Славчо Христов - бившият готвач 

и банкер на Иван Костов, знаех отдавна. Както и за фабриката им за 



цигари край Харманли. Всъщност когато се видяхме последния път с 

Толев той ми каза, че е прехвърлил цигарените си дялове на 

"олимпиеца". Самият Славчо Христов твърди, че отдавна няма нищо 

общо с цигарената фабрика - имал ангажимент там само няколко 

месеца.  

По БТА изтича втора порция информация от МВР. Според нея преди 

месец срещу Толев е имало друго, неуспешно покушение. 

Нападателите са го издебнали отново пред офиса му на "11 август", но 

бизнесменът се отървал само с леко раняване по ухото и категорично 

отказал да разкаже пред полицията кой е бил нападателят му. 

Странно, винаги съм смятал Толев за почти недосегаем - толкова умел 

играч беше. Докато навред гърмяха бомби и се стреляха, той 

невъзмутимо се забъркваше във все по-опасни схеми и още по 

невъзмутимо ги напускаше невредим.  

Този човек имаше класа. Беше чешит. Ходеше винаги скромно 

облечен, имаше пет чифта абсолютно еднакви дрехи - кадифени 

панталони, ризи и един и същ модел обувки. Айнщайн е правел така, за 

да не губи сутрин излишно време, докато избира дрехи. Толев не беше 

гений, но интелектът му бе високо над средното ниво. 

Говореха за него, че е "бащата" на телефонните услуги с добавена 

стойност - секстелефони, хороскопи - първоначално с телефони на 

БТК, а по-късно - с "Мобилтел". Не съм убеден, че е измислил всичко 

сам, но определено беше първият в този бизнес. Напусна го няколко 

години по-късно, когато доста други тарикати се насочиха в този 

сектор и печалбите паднаха рязко. 

Междувременно премина към други игри, чрез които с няколко удара 

можеш да спечелиш милиони в зелено. 

Глупаво е обаче да се мисли, че тези схеми се правят лесно или 

случайно. Всъщност трябва да си наистина много обигран и да имаш 

солидни връзки сред всички важни политически сили.  

Например Толев имаше топла връзка към Иван Костов по времето, 

когато беше премиер. Освен чрез съдружието с банкера Славчо 

Христов тези контакти се реализираха и в сферата на 

телекомуникациите. Толев е бил един от хората, посредничили пред 

Владимир Грашнов и Майкъл Чорни за прехвърлянето на 35% от 

"Мобилтел" на държавата. За подобна схема и за огромния натиск от 

страна на близки до Костов в тази посока Грашнов говореше в 

последните си интервюта преди да умре. 

Според системата "Сиела" Тодор Иванов Толев има обща фирма и с 

депутата от Коалиция за България Младен Червеняков "Корал 21" за 



търговия. Червеняков веднага се измъква с някакво, меко казано, 

странно обяснение. Това е втората интересна информация около него в 

рамките само на месец – преди това гръмна скандалът със сина на 

депутата от НДСВ Станимир Илчев - Владимир, който бе задържан в 

Испания по подозрения за трафик на проститутки. Владимир Илчев 

работеше за Камен Червеняков, собственик на няколко от най-

луксозните барове в София и братовчед на червения депутат. 

Особено интересна е и друга връзка на убития Толев покрай същата 

фирма "Норт" ООД. Председателят на съвета на директорите Владимир 

Петев е съдружник от своя страна с Георги Лялев - член от 

управителното тяло на бившата СИК. Във фирмата "Ти Би Ай - 97" пък 

Толев е бил известно време съдружник и с главния секретар на МВР 

Бойко Борисов и с бившата барета  Румен Николов - Пашата.  

Това става във времето, когато вътрешният министър Богомил Бонев 

отнема разрешителните на почти всички охранителни фирми и иска 

ново лицензиране. Тогава е отнет лицензът и на бойкоборисовата 

"Ипон", която събирала инкасото на "Мобилтел".  

Схемата на работа на Толев е била да помага на хора, които имат 

проблем в бизнеса си - обещавал им подкрепа от МВР, където по онова 

време работи като началник на служба "Полиция" роднината му Емил 

Миланов и познатия му директор на СДВР ген. Емил Танев.  

Така се стига до регистрирането на "Ти Би Ай-97".  

"Фирмата никога не заработи, а бе регистрирана само в случай, че 

"Ипон" не получи обратно лиценза си", обявява по-късно през деня 

главният секретар на МВР. "През тази фирма не е минала нито една 

сделка, нито един лев и когато станах главен секретар, я закрих, добавя 

той.  

Съдружник на Толев е бил и Ангел Стойчев - бивш зам.-началник на 

столичното главно управление на МВР, към момента бизнесмен. 

Толев ми беше казвал, че има дял в различни бизнесинициативи, между 

които и фирмата за таксита "Софиятакси", която е на Георги 

Шмугарски, бивш шеф на икономическото направление на 

контраразузнаването.  

Звъня на мобилния телефон на Шмугарски, с когато ме запознаха 

някъде през 1998 г.  

"Съкрушен съм!", - заявява Шмугарски, който неочаквано бързо се 

сеща за мен, въпреки че са минали поне 5 години от първата ни и 

единствена среща. Той потвърждава, че Толев е кредитирал бизнеса му 

и че ще продължи да изплаща вноските на семейството му.  



"Много потаен беше. Често съм го питал къде се забърква, но не ми 

казваше. Не зная с какво точно се занимаваше напоследък, но миналата 

седмица два пъти ходи до Свиленград", казва г-н Шмугарски. 

Убитият Толев е бил съдружник и с Гриша Ганчев във фирма "Литекс 

комерс". По радиото бизнесменът заявява, че за него Толев е бил 

почтен бизнесмен. 

Знаех, че Толев има добра връзка с шефа на Комитета по пощи и 

далекосъобщения Антони Славински по времето на Костов. Всъщност 

съпругата на Славински работеше при Толев до смъртта му. От 

бизнесотдела на "24 часа" звънят на Славински, който, разбираемо,  

отказва коментар. 

Междувременно по медиите изтича информация, че Толев е лежал в 

затвора в началото на 80-те години, малко след като се настанил в 

кооперацията на "11 август", Сбил с един от комшиите и бил 2 години 

на топло за средна телесна повреда, разказва комшийката му Лиляна 

Маркова. 

Доколкото го познавах като темперамент и физически възможности - 

напълно възможно е да се е забъркал в подобна история. За мен обаче 

по-интересни са бизнесконтактите му, заради които най-вероятно е 

намерил и смъртта си. 

Полицейски източници неофициално започват да подават на медиите 

насоки, в които да ровят. Според една от версиите в последно време 

Толев се е занимавал с финансови операции, свързани с легализирането 

на средства на бивши силови групировки. Според друга  убийството 

има връзка с неуредени бизнесотношения в цигарения бизнес.  

Не е изключен и сблъсък на интереси в телекомуникационния бизнес, 

предполагат хора от службите в МВР. 

Междувременно кореспондентът ни от Хасково изпраща информация 

около цигарената фабрика на Толев. Полицаи от Харманли, участвали 

навремето в разработката срещу нелегалната фабрика, си спомнили, че 

в "Норт" е работела дъщерята на Иван Костов Мина. Според друга 

версия - нейният съпруг, зетят на Командира. 

Толев и съдружникът му в "Норт" ООД Славчо Христов придобиват 

собствеността върху линията за папироси от Тенчо Христозов Тенев.  

Ето как се връзват нещата - това е прословутият хасковски канал 

покрай групата на Теньо Свинаря.  През 1997 г. точно този канал беше 

обявен за контролиран от бившия шеф на Първо главно управление на 

ДС ген. Любен Гоцев, заради което той даде под съд бившия депутат от 

СДС Георги Шишков. 

Излиза, че Толев е наследил бизнеса на Свинаря. 



 РЗБОП и харманлийската полиция обаче удариха фабриката му в края 

на 90-те години. Антимафиотите и структури за сигурност на 

"Булгартабак" са имали данни, че в нея се произвеждат нелегално 

български цигари "Мелник" и други марки, които се пласирали на 

вътрешния пазар. Сигналът за нелицензираната дейност на "Норт" 

дошла от турските служби, които засекли, че фабриката изнася в 

южната ни съседка турски цигари. В помещението, което се намира в 

двора на "Харманли - БТ", униформените бяха намерили  около 8000 

мастербокса готови папироси "Европа" и към 200 кашона "Карпати".  

Папиросите са произвеждани без всякакви разрешителни и лицензи. По 

оперативни данни продукцията е изнасяна с фериботите Бургас - Поти 

и Варна - Поти за Грузия, а оттам за град Владикавказ. 

На първоначалния разпит Толев заявил: "Аз съм доктор по математика, 

с такива работи не се занимавам."  

Разследващите открили, че в съдебните документи за регистрация 

Славчо Христов е със сгрешено ЕГН. След раздухването на скандала 

той прехвърлил своите 44% акции на съдружника си Толев. При 

полицейската акция фабриката е запечатана. През 2000 г. 

предприятието е било продадено на анонимна групировка.  

"Имах бизнесотношения с Толев само няколко месеца. След това 

излязох от фирмата и повече от 3 и половина години не съм се виждал 

с него, нито пък съм го чувал. Нямам представа с какво се е 

занимавал", заявява пред "24 часа" Славчо Христов. 

Най-интересни са обаче връзките на убития с Майкъл Чорни. 

 

 

ЗАЩО НЕ ИЗЛИЗАШЕ ИГРАТА НА “ИНТРАКОМ” 

 

Лятната градина на хотел “Кемпински-Зографски”, известен още като 

Японския, е приятно място за  срещи, включително конспиративни.  

Човекът, седнал срещу мен под слънчевия чадър е висш представител 

на гръцката групировка  “Интраком”. Същата, за която написах десетки 

материали покрай топлата й връзка с правителството на Жан Виденов и 

приятелския кръг “Орион” в периода 1995-1996 г.  

Вече сме юли 1997 г., а  повече от година преди това съм направил 

първото си международно разследване – именно за “Интраком”.  

Пътувах до Гърция и се срещнах с журналисти, политици, бизнесмени, 

а и с представители на гръцките спецслужби, както разбрах по-късно.  

Нямаше да се правя без помоща на доктор Сократис Макреас, с когото 

се познавах  от 1994 г. Тогава той учеше медицина в Стара Загора и 



беше лидер на гръцките студенти. Аз пък описах във вестник “Бизнес 

поща” как гръцките студенти бутат подкупи, за да си вземат изпитите. 

Сократис беше побеснял и ме заплаши със съд. След това си уточнихме 

позициите и постепенно станахме приятели. 

В Гърция той ми помогна като преводач при многобройните ми срещи, 

както и като мой водач в четиримилионната Атина.  

Върнах се и написах материала “Империята Интраком – държава в 

държавата”, който бе публикуван на 21 юни 1996 г. в “Континент” – 

първият брой при който вестникът от големия формат А3 се превърна в 

удобен за четене таблоид.  

Описах в детайли данните за  евентуалните връзки на собственика на 

“Интраком” Сократис Кокалис с ЩАЗИ – Държавната сигурност на 

ГДР, за делата, които се водеха от години в Гърция срещу 

групировката, както и за скандалите около фирмата в България – 

тотализатора, доставките за БТК, лицензът за втория GSM оператор и 

т.н. 

Тогава не успях да публикувам мнението на другата страна – от 

българския офис на “Интраком” ми отказаха както среща, така и 

възможност за интервю с г-н Кокалис в Атина. Отношениеята ми с 

групировката бяха доста обтегнати, дори няколко пъти ме заплашваха 

със съд. 

Чак 5 месеца по-късно, когато беше ясно че остават дни до падането на 

Жан Виденов, шефът на българския офис на “Интарком” Периклис 

Кациулас се съгласи да ми даде интервю. 

- Г-н Кациулас, за “Интраком” бе наложено впечатлението, че е 

тясно свързана с  ПАСОК. При разследването си в Гърция обаче 

установих, че тя има топли контакти с всички големи гръцки 

партии, включително и с опозицията? 

- Нормално е – усмихва се Кациулас невинно – от създаването на 

“Интраком”, до сегашното й разрастване в Гърция се изредиха 

няколко правителства – на Константинос Караманлис, на 

Андреас Папандреу, на Константинос Мицотакис, сега на Костас 

Симитис. Но едно е политиката, а друго – бизнесът. През 1992 г., 

когато в България беше проведен търгът за изграждане на ДОН 

(цифровизацията на телекомуникациите), ние имахме проблеми с 

българската управа. Имахме разговор в парламентарната комисия 

за телекомуникациите, чийто председател беше Стефан 

Софиянски.  В тогавашни публикации “Интраком” беше 

обвинена, че е “фирма на Мицотакис”, лидера на Нова 

демокрация, която тогава бе на власт. Сега казват, че имаме 



връзки с ПАСОК. Ако утре дойде на власт друг, ще ни свържат с 

него.  

Същата работа е в България – свързват ни със сегашното 

правителство, с приятелския кръг – орионците, с мултаците, както 

ги наричат в печата. Споменават се хора, на които аз и очите не съм 

виждал. Съвсем нормални контакти се въприемат като тайнствени 

разговори. Същото е и с чиновниците в българските 

телекомуникации. Работя с тях, защото заемат тези постове сега. 

Ако тях някой ги включва в някакъв приятелски кръг, мен това не 

ме интересува. Ако “Интраком” действително имаше такива тесни 

връзки с властта, ние щяхме да имаме някакви привилегии.  

- “Интраком” претърпя провал в повечето си замисли в България. 

Осъществен бе само проектът за фонокартните апарати, но не 

получихте GSM лиценз, договорът с тотализатора влезе в 

прокуратурата. Смята ли фирмата ви да промени политиката си 

занапред? 

- Доста от проектите, които ни приписваха, не са излизали 

официално от нас. Източници на тези информации бяха или наши 

зложелатели, или хора, които искат да ни бъдат приятели, но ни 

правят мечешка услуга. Всичко, които сме поели като 

задължения, ние си го изпълняваме. Но и за нас, и за другите 

инвеститори, средата в България трябва да стане по-

привлекателна. 

Шест месеца по-късно, разговорът ми с пожелалия анонимност 

представител на “Интраком” беше далеч по-откровен. Което, 

разбира се, не можеше да ме накара да вярвам на всяка казана дума. 

Бях затрупан с толкова информация, че десетина дни след това 

събирах коментарите на различни засегнати страни, за да мога да 

публикувам разследването. 

“Може и да не вярвате – каза човекът на “Интраком”, но ние не сме 

злодеи, а жертва на приятелския кръг и на войната му с различните 

крила и фракции в БСП”. 

Гръцката версия беше следната: хората на Виденов първи поканили 

“Интраком” в България. Капанът заложил Атанасис Фурас, 

министър на гръцките телекомуникации и транспорт,  член на 

изпълнителното бюро на ПАСОК. През май 1995 г. по негова покана 

в Атина пристига новият председател на българския Комитет по 

пощи и далекосъобщения Любен Коларов. 

Г-н Фурас се обажда на шефовете на “Интраком” и ги кани на среща 

с Коларов под предлог, че той се интересува от проекти в областта 



на телекомуникациите. Коларов се среща със собственика на 

“Интраком” Сократис Кокалис и му предлага реализацията на три 

проекта в България: 

1. Изграждане на мрежа от фонокартни апарати. 

2. Проект за цифровизацията на София. 

3. Лиценз за втори GSM оператор.   

“Интраком” се съгласява принципно. Коларов се връща в България и 

започва да се хвали какво светло бъдеще очаква българските 

телекомуникации.  

- Г-н Коларов, вярно ли е, че сте предложили на “Интраком” да 

реализира трите големи проекта? – питам бившия шеф на КПД 

дни след срещата ми в Японския. 

- Не, това не отговаря на истината. Първо, аз не предложим, аз 

само разпитах Кокалис какви са неговите намерения за България. 

Той ми каза, че са подготвили проект за GSM. Тогава 

“Мобилтел” още не работеше и Кокалис бе за мен първият човек, 

който предложи GSM. 

Не знам кой на кого е предлагал в Гърция, но това, което чух с 

ушите си на пресконференция бе, че КПД се готвеше да даде на 

“Интраком” лиценз за GSM без лиценз. 

През юли 1995 г. Коларов кани Кокалис в България, за да подготвят 

конкретно сделките. Преди да влязат във връзка с него обаче 

“Интраком” поддържали връзка с “Мултигруп”. По това време 

шефът на “Мулти” Илия Павлов е известен с добрите си контакти в 

хазартния бизнес и от “Интраком” очакват да осъщестявят 

проектите си по-лесно с негова помощ.  

Затова при пристигането си в България Кокалис отива на среща с 

вицепремиера Румен Гечев заедно с Илия Павлов.  

Секретарката на Гечев обаче, по негово нареждане,  казала: 

“Вицепремиерът е готов да приеме г-н Кокалис, но Илия Павлов не 

може да влезе.”  

Тогава нямах възможност да питам Илия Павлов така ли е станало,  

но се обърнах към Пламен Вачков, вицепрезиента на “Мултигруп”, 

който отговаряше за проектите на групировката в 

телекомуникациите и с когото поддържах контакт.  Той потвърди, 

че Павлов не е бил приет от Гечев, както и че са имали с “Интраком” 

съвместна фирма – “Мултикомюникейшънс”. А Гечев им обяснил 

на другия ден, че лично Виденов му заповядал да не приема Павлов. 

Следва среща в известния столичен ресторант “Тримата мускетари” 

между Любомир Коларов и Сократис Кокалис, на която бил 



представен и новият шеф на БТК Михаил Данов. Даже на визитката 

му още пишело шеф на Българската земеделска и промишлена 

банка. 

Питах Коларов спомня ли си за такава среща и не бях изненадан, че 

паметта му изневерява. Данов пък не говореше с мен от доста време. 

На вечерята Кокалис ги попитал защо така се е получило  с 

партньора му Илия Павлов. Коларов и Данов го успокоили, че ще го 

запознаят с други, по-надеждни бизнесмени. И му препоръчали 

шефа на “Орион” Румен Спасов, когото представили като “уважаван 

банкер”. 

Любо Коларов категорично отрече да е лансирал Спасов пред 

Кокалис. И призна, че само веднъж се намесил в услуга на звездния 

шеф – когато помолил шефа на Българска пощенска банка 

Владимир Владимиров да рефинансира орионската БЗПБ. Само че 

то не беше никаква молба тогава, а чист рекет, в резултат на който 

Владимиров бе принуден да подаде оставка. 

Все пак след срещата в ресторанта Кокалис наредил на подчинените 

си да проверят що за птица е Спасов. Докладвали му, че шефът на 

“Орион” търгува с агнета, но в телекомуникациите все още е 

непознат. 

При второто си идване в България Кокалис предложил “Интраком” 

да не работи пряко със Спасов, а с БТК. Така той хитро искал да 

спаси добрите си контакти с “Мултигруп”, като не ядосва и 

орионци. Данов и  Коларов обаче продължили да настояват, че 

точно Спасов е подходящият човек. 

Според източника ми от Японския хотел е имало друга среща между 

Кокалис и Румен Спасов. На нея шефът на “Орион” директно 

поискал да поеме представителството на “Интраком” за България. 

Кокалис му отказал категорично. 

Оттогава – септември 1995 г. започнаха сериозните ни проблеми с 

“Орион” – спомня си човек на гръцката групировка. Почти всичките 

им проекти се провалили. Първо през автуст 1995 г. преговаряли за 

покупката на аналоговия мобилен оператор “Мобиком”. Идеята 

била за около 2 години да изградят заедно с британците от “Кейбъл 

енд уайърлес” мобилна мрежа в цялата страна, като се съчетае 

аналоговата система  NMT  с цифровата GSM. Лично Михаил Данов 

обаче провалил преговорите им.  

Срещнах се с шефа на “Мобиком” Джон Мънъри, който потвърди, 

че точно така е станало. 



Един ден в софийския офис на “Интраком” пристигнал Румен 

Спасов и заявил: Предлагам ви да купите “Мобилтел”. Той вече бил 

говорил с шефа на “Фърст файненшъл” Ангел Първанов, 

съакционер в оператора. Получил бил съгласието и на другия голям 

собственик – шефа на “Мобилтел” Красимир Стойчев. 

Спасов предложил “Интраком” да помогне за изплащането на 

многобройните дългове на “Мобилтел”. 

Гърците го попитали: но какво общо имаш ти с цялата работа? А 

Спасов отговорил: Аз съм се договорил да взема Капиталбанк и да 

ползвам лиценза й.  И той, като Митко Президента, който пробва 

същия номер 7 години по-късно – със същия успех. 

А Спасов искал Капиталбанк, защото към този момент съдът я 

обявил в ликвидация. Кокалис обаче преценил, че работата не е 

чиста и отказал да купи “Мобилтел”.  

Питах Краси Стойчев имало ли е такива преговори наистина, но той 

се изсмя и отрече. Но беше единственият, който не потвърди 

версията за перипетиите на “Интраком” в България, която ми 

разказа висшият й представител, пожелал анонинмност. 

Вярно, тя е в разрез с моите разследвания, според които “Интраком” 

беше лансирана от приятелския кръг на Виденов и лично от него. 

Къде е истината тогава. Като се има предвид, че и аз като журналист 

може да съм позасилил черните краски около “Интраком”, истината 

вероятно е някъде по средата. 

По-важното за мен е,  че българската историята на “Интраком” е 

пример за това какво може да се случи с една компания ако се опита 

да създаде твърде топли връзки с властта и да получи преднина пред 

конкуренцията.   

Така или иначе след падането на Виденов “Интраком” смениха 

изцяло политиката си и постепенно, с помощта на добри пи ар 

специалисти, си върнаха имиджа на голяма и уважавана фирма. Все 

пак те са втората най-мощна групировка в южната ни съседка. 

Сигурен съм, че си носят обицата на ухото и никога не биха 

заиграли нито с хора от приятелския кръг, нито с такива като тях. 

Повече от пет години след срещата ми в “Кемпински-Зографски” 

бях поканен в Гърция – на гости на “Интраком”. Откриваха 

собствено висше учебно заведение за обучение във високи 

технологии, включително за български студенти. 

Бяхме цяла делегация от журналисти, между които Тома Томов, 

който тогава правеше “Наблюдател”, Лили Маринкова от БНР, 

Ивайло Лаков от БНТ, Любо Василев, който беше още зам.шеф на 



“Капитал” и месеци по-късно щеше да стане главен редактор. 

Изкарахме си страхотно и аз се убедих на място, че “Интраком” е 

наистина огромна фирма. И че действително си е взела поука от 

българския си провал.  

В това ме увери лично новата вицепрезидентка г-жа Ники Дзавела, 

бивш популярен политик от гръцката десница, чиято основна задача 

бе да поправи имиджа на групировката. Трябва да призная, че се 

справяше чудесно. И съм сигурен, че доколкото зависи от нея, не би 

допуснала някакъв контакт с мафиотска група като “Орион”. 

Не знам какво да мисля за бившия шеф на представителството на 

“Интраком” в България. Периклис Кациулас напусна групировката, 

но остана в България. Даже станахме почти приятели, на фона на 

тежките сражения и заплахите със съд преди това. 

Г-н Кациулас основа консултантска фирма – нещо нормално при 

поста, който заемаше преди това и вече добрите контакти, които има 

в България. Вероятно бих работил с него от време на време, 

загърбвайки проблемите от миналото, ако не ме смущаваше 

българския му съдружник. 

Краси Райдовски. 
 

 

 

“ОРИОН” ДЕРИБЕЙСТВА НА “МОСКОВСКА”  

 

Сградата на ул. “Московска” 3 в столицата, която е непосредствено до 

бившия Партиен дом, има един голям проблем – много често гори. А 

покрай нея за малко да изгоря и аз – заради едно разследване във 

вестник “Континент” от юни 1997 г. бях разкарван цели две години по 

съдилища. 

За първи път седеметажната сграда пламва през 1990 г., покрай 

опожаряването на Партийния дом. По-късно, през 1995-1996 г. “изгаря” 

още веднъж, след като подслонява орионската Българска земеделска и 

промишлена банка. 

Година след като БЗПБ е ликвидирана, а орионци са отстранени от 

управлението на страната, техни дебеловрати структури продължават 

да дерибействат в имотите, получени с благословията на кабинета 

“Виденов”. 

Специално сградата на “Московска” 3 е предоставена с решение на 

Министерски съвет от 2 октомври 1995 г. Договорът за наем е сключен 



от министъра на финансите Димитър Костов на 31 октомври за срок от 

10 години. 

Държавата притежава 54 процента от сградата – останалото е на частни 

собственици. След сключването на договора за наем правителствения 

говорител Никола Балтов заявява, че финансовото министерство ще 

преговаря с частниците, за да преостъпят собствеността си срещу 

обезщетение. Впоследствие обаче “преговорите” са поети от 

свързаните помежду си строителна фирма “Агрин” и охранителната 

“Кюрий”.   

Какви са тези фирми? 

Те са от митичния приятелски кръг “Орион”, чието съществуване 

бившият премиер Виденов, ексговорителят му Красимир Райдовски и 

др. продължават да отричат.    

Но да тръгнем от по-известната фирма от съзвездието – “Колонел”, 

която е и най-големият длъжник на Банката за земеделски кредит.  

Договорът за заем номер 0013 в размер на 5 600 000 долара е подписан 

от основния акционер и шеф на “Колонел” Ангел Василев. Гарант по 

кредита е “Орион комерс”, представлявана от Веска Меджидиева, 

която през юни 1997 г. вече е издирвана от Интерпол. 

При създаването си през октомври 1991 г. “Колонел” прилича повече 

на шампионски отбор по борба, отколкото на строителна фирма. Сред 

учредителите й са борците “класици” Александър Томов и Димитър 

Джамов. 

Срещу щедрия кредит от близо 6 млн. долара “Колонел” не предоставя 

никакво обезпечение. Съответната графа в договора стои празна повече 

от година – до 28 юли 1993 г. Тогава се сключва невероятното от 

юридическа гледна точка допълнително споразумение: като гаранция 

се представя “предварителен договор” за ипотеки върху три отделни 

права на строеж върху площи, учредени в полза на “Колонел”. Реални 

ипотеки така и не са направени. 

Кредитът, който в началото се е състоял от няколко левови, 

преоформени в един валутен, е отпуснат от бившия шеф на БЗК Янко 

Янков. Неговата дъщеря Даня Янкова е съдружник в някои от 

структурите на “Орион”. 

От януари 1995 г. кредитът не се обслужва и към 25 януари 1996 г. 

получателят му е просрочил плащането на 669 669 долара лихви и 1 

199 330 главница. Общо към тази дата дългът на “Колонел” е 6 830 999 

долара. А към момента, в който правя разследването за “Московска” 3, 

е значително по-голям. 



Когато поема управлението на БЗК новият шеф Атанас Тилев обхожда 

обекти на “Колонел”, за да търси начин да си върне парите. Това става 

една от причините кабинетът “Виденов” да му обяви война, покрай 

която от страната бе изгонен чуждестранен инвеститор от ранга на 

БМВ. 

След като правителството пуска на “Московска” 3 орионската банка 

БЗПБ, тя започва да лансира свързани с нея фирми.  На “Колонел” е 

възложено да извърши ремонта на опожарената сграда. Около името на 

фирмата обаче вече се е вдигнал твърде много негативен шум.  

От друга страна в “Колонел” явно усещат опасността от обявяването на 

БЗПБ в ликвидация. Затова започват чрез подставени лица да изкупуват 

частните имоти в сградата на “Московска” 3.  

Всъщност разследването ми по случая започва с жалбата на една 

пострадала жена, собственик на реституиран имот. Тя ми съобщава, че 

натиск и заплахи има и срещу други частници в имота, разположен на 

пъпа на София, на стотина метра от Президентството и Министерския 

съвет. 

Подгонени да връщат дълговете си, през 1996 г. орионските фирми 

започват масово да създават нови дружества, на които прехвърлят 

награбеното до момента. На 2 февруари 1996 г., дни след като БЗК 

подава в прокуратурата справка за дълга на “Колонел” и други фирми 

от съзвездието, съдът регистрира “Агрин” ООД. Тя е с капитал от 100 

000 лева, от които 9000 внася БЗПБ, а останалите 91 000 са собственост 

на “Деманд” ООД.  Орионската банка се представлява от Теменужка 

Борисова Цекова, която е вписана и като първи управител на новото 

дружество. Тя притежава и половината от дяловете в “Деманд”. 

През юни 1997 г. обаче шеф на “Агрин” е вече Симеон Василев, син на 

шефа на “Колонел” Ангел Василев. 

Охраната на сградата пък е поета от “Кюрий” ООД с шеф Юри Ленев.  

Разследването ми установява, че “Агрин” изобщо не е придобивала 

право на ремонт на “Московска” 3. Тя е получила само тротоарно 

право – тоест да разчисти тротоара пред сградата. А дори това право е 

изтекло още на 26 май 1996 г.  

Всъщност и “Агрин” и “Кюрий” е трябвало да напуснат сградата на 19 

април 1996 г., когато БЗПБ бе обявено в ликвидация и отписана от 

Търговския регистър. 

Опитвам се да намеря офисите на двете фирми, за да задам въпросите 

си. Безуспешно. Офис няма и “Колонел” – на номера, даден от 

телефонни услуги, отговаря друга фирма, която е наемател на адреса от 

повече от три месеца. 



Обявеният при регистрацията на “Агрин” адрес на “Славянска” 5А не е 

на фирмата още от предишната година. Симеон Василев пък отговаря 

на телефона на Юрий Ленев. 

Изобщо кашата е пълна, но това не пречи на двете фирми да се 

разполагат спокойно на “Московска” 3 и да притискат частниците да 

им отстъпят имотите си.  

Успявам да се свържа все пак с Юри Ленев. Той отказва да се срещнем 

и обяснява, че неговата фирма само охранява и няма нищо общо с 

проблемите около имота. Той ми обещава да предаде молбата ми за 

среща на Симеон Василев, а той да се обади “ако иска”. Василев не се 

обажда. 

Разпитвам тук-там за фирма “Кюрий” и разбирам, че в охранителните 

среди тя е позната като личната охрана на Румен Спасов.  А Ленев 

твърдял пред една районна прокурорка, че е бивш служител на МВР. 

На 14 май 1997 г. в имота на Люба Манолова, собственик на два етажа 

в същата сграда, нахлуват хора на “Кюрий”, начело със Симеон 

Василев. В това време там има ремонт.  

Нахлулите заплашват и се опитват  да прогонят строителните 

работници. Василев им дава телефона на Ленев и когато по-късно 

Манолова се свързва с него, той се нахвърля със заплахи и псувни. 

Предупреждава я, че лично ще се разправи с нея и с близките й.  

Василев заявява също, че ремонтът на магазина няма да го бъде и че 

имотът на Манолова всъщност не е неин. 

Това принуждава потърпевшата да подаде жалба до зам.-директора на 

СДВР полк. Фьодор Владимиров.  В нея тя уточнява, че Василев вече е  

бил предупреждаван от прокуратурата, защото е лишавал Манолова от 

достъп до имота й повече от година. 

Във връзка с това Василев писмено дал обещание да спре тормоза над 

Манолова и близките й. 

Оказва се, че “Агрин” и “Кюрий” не само че не напускат имота, в който 

са неправомерно и тормозят останалите собственици, но в същото 

време съдят и държавата за вложените в ремонта техни средства.  

Вече в оставка, кабинетът “Виденов” издава постановление 161 от 30 

януари 1997 г., с което сградата се предоставя на главно управление 

“Държавен резерв и военновременни запаси”. Точно в стил “след дъжд 

качулка”.   

Срещам се с шефа на резерва полк. Марин Алексиев и той ми разказва 

как е посетил сградата и се хванал за главата заради състоянието й. 

“БЗПБ е започнала някакви преустройство и вътре е ужас – всичко е на 

етап груб строеж, вътрешните инсталации са изкъртени, същото е  с 



мазилките, подовете и стените. Не знам колко камиона ще трябва да 

извозят само отпадъците”, вайка се полк. Алексиев.  

Според него тепърва предстои най-лошото – спорът с “Агрин” каква 

точно работа е свършена и колко ще трябва да се плати на фирмата. 

Естествено, от държавния бюджет. 

Така че за онези, които и до момента продължават да твърдят, че 

“Орион” няма и не е имало, повтарям – през 1997 г. нейни структури 

продължаваха да държат заграбено имущество и да източват държавия 

бюджет. Да не говорим, че мен лично Ленев ме съди до 1999 г., а малко 

по-късно го арестуваха за участие в убийството на Луканов и досега е 

подсъдим. 

Ето каква беше схемата за източване на бюджета от орионци през 1997 

г., когато вече бяха паднали от власт, а БЗПБ беше ликвидирана: 

Банката, естествено, възлага на дъщерната си строителна фирма 

поръчка на възможно най-голяма стойност. Нали парите просто се 

преливат от едната структура на групировката в другата. 

В крайна сметка обаче за всичко трябва да плати Държавния резерв, 

тоест данъкоплатците.  

“Което е нормално – ще си го платим, стига само да не искат някакви 

страхотни цени. Защото ако те са давали с лека ръка на строителите, 

ние не можем да си позволим такова нещо. Над нас е контролът на 

Сметната палата, Държавен и финансов контрол, ревизори идват 

постоянно”, обяснява полк. Алексиев. 

Според него обаче големият проблем вероятно ще възникне около 

новосъздаденото дружество “Винком”. Тайнствената ловешка фирма, 

пререгистрирана в Сливен, неочаквано обявява чрез “Държавен 

вестник”, че става приемник на ликвидираната БЗПБ. 

Друго разследване на “Континент” тогава  разкри, че на посочения 

сливенски адрес общо събрание изобщо не се е състояло, нито пък 

някой знае нещо за “Винком”. Стана ясно също, че зам.-председател на 

дружеството е непълнолетният Генчо Цонев, което е нарушение на чл. 

234 от Търговския закон. 

Тогава Сливенската прокуратура изпрати сигнал до Главна 

прокуратура с всички материали по фирменото дело на “Винком”. 

Въпреки това представители на дружеството предявяват претенции и 

към сградата на “Московска” 3,  дадена на БЗРБ от правителството на 

Виденов.  

Около два месеца след материала ми получих съдебна призовка. Оказа 

се, че ме съди Юри Ленев – за обида и клевета. Искаше от мен и от 

“Континент” доста солидна сума.  



Когато през август 1997 г. се прехвърлих на работа в “24 часа” новите 

ми работодатели от “Вестикарска група България” поеха защитата ми, 

въпреки че делото бе за разследване, публикувано в друг вестник. Това 

стана след личното настояване на Валери Найденов и Венелина Гочева, 

които вече бяха главен и първи заместник-главен редактор на “24 

часа”. 

Ленев ме съди две години, след което се отказа – явно разбра, че няма 

как да изкара лъжа и клевета едно разследване, което беше пълно с 

точни факти и данни. 

След това неочаквано го арестуваха и започна следственото дело срещу 

него като съучастник в убийството на Луканов. Приех това като 

някакво възмездие, но, честно казано, не злорадствах. 

Особено когато в редакцията дойде майката на Юри  - Дацка Ленева. 

Изслушах нейната историята за това как синът й е бил зверски пребит 

при задържането му и измъчван дни след това, за да направи 

самопризнания. Дори я публикувахме в “24 часа”. 

И когато г-жа Ленева продължи да настоява да пиша още и още за 

тежката съдба на сина й, не се стърпях и я попитах: “Знаете ли, г-жа 

Ленева, че всъщност вашият Юри ме съди две години?”. Дацка просто 

зяпна от изненада. 

Въпреки това продължи месеци да ми се обажда и да ми съобщава 

новини окло развитието на процеса. Публикувах голяма част от тях. А 

може би трябваше да бъда отмъстителен. 

Все пак нервите ми бяха опънати месеци наред от призовки, разговори 

с адвокати, подготвяне на защитата ми, събиране на допълнителни 

факти.  Никак не беше приятно. 

Но в крайна сметка понаучих доста юридически тънкости, които ми 

оказаха неоценима помощ в работата ми по-нататък. Така че – всяко 

зло за добро – не се сърдя на Ленев, че ме съди и ми направи живота 

по-труден за известно време. 

Още повече, че сега той си има достатъчно неприятности и без мен. 
 

 

ПОДАРИХ СИ НОЖА НА ЕДИН ТУРЧИН 

 

Чикъррр..., чикъррр.., чикъррр...- ало: село Текето се свързва със света.  

Военнополевата връзка в хасковското село е от месец. 

Телефоните на всички околни села са изключени заради дълг на 

хасковската община към “Далекосъобщения”. 



Сега единственият телефонен пост на Текето – в кметството, получава 

след завъртане на чекръка  връзка с близкото по-голямо село Тракиец. 

Оттам дават външна линия, но отчитат сумата за плащане веднага.  

Чикъррр,  чикъррр – до 17 часа, когато служителката в Тракиец 

приключва работа. До следващата сутрин Текето остава откъснато от 

света, а 517-те жители се молят да не стане беля, защото няма как да 

поискат помощ. 

Хората в Текето са етнически турци, има и 5-6 къщи с цигани. Почти 

всички са алиани – поклоници на имам Али. 

Алианите, известни още като алеви, шиити или казълбаши, са най-

голямото религиозно течение в исляма. Някои направо ги наричат 

секта. Според последното преброяване в България те са 75 000 души, а 

в света – над 22 милиона. 

Пристигам  в село Текето  с автобус от Хасково в последния ден на 

юли 1997 г. Подготвям един от последните си материали за 

“Континент” – нещо различно от дългата поредица текстове за 

“Орион”, БТК, фондови борси, пирамиди... Алианите са ми станали 

интересни покрай едно интервю в пловдивския бюлетин 

“Толерантност”. Автор на интервюто е журналистът Иван Бедров, 

който по-късно стана една от звездите на Би Ти Ви. 

Оказва се, че алианите са една от най-многочислените нетрадиционни 

религии в България, а и в света.  За разлика от сектите обаче те не 

натискат никой да се присъединява към тяхната вяра.  

Както всички нетрадиционни религии и те не са гледани с добро око от 

ортодоксалните мюсюлмани – сунитите. Всъщност как е станало така, 

че едните са ортодоксални, а другите – дисиденти? 

Ето как: смъртта на Мохамед през 632 година разделя единната 

дотогава ислямска общност на две. Едните настояват пророкът да бъде 

наследен от халифи, избрани от самите мюсюлмани.  

Според другите обаче наследници на Мохамед трябва да бъдат 

неговият зет Али  и синовете му. 

Спорът прераства в бой, а в периода 656-661 г. в общността избухва 

война. Побеждават сунитите, поради което тяхното течение в исляма е 

обявено за единствено правилно. Въпросът с Али и синовете му 

решават радикално – избиват ги до крак. 

Влизам в дома на Перихан Ибрям – кметицата на Текето.  Бих го 

нарекъл беден, ако не се боя  да обидя домакините. Салончето и трите 

стайчета са обзаведени само с най-необходимото. В тях живеят 

Перихан, съпругът Ахмет и двете дъщери ученички. 



Настаняват ме в едната стая. Свалям сака си, в единия джоб на който е 

ловджийският ми нож. Купих го преди години и го нося при всяка 

командировка. А на тази аз, българин и християнин, се каня да остана 

няколко дни в турска къща, в село, в което не живее нито един 

етнически българин. И няма телефони. 

Перихан готви предимно на огън от дърва. Токът е скъп, парите не 

стигат – нито за семейния бюджет, нито за селото. На поредната 

общинска сесия в Хасково кметицата на Текето успява да извоюва 

средства за ремонт на детската градина. Всичко останало ще чака по-

добри времена. 

“В селото бях първата жена от сунитите, омъжена за алиан”, разказва 

Перихан. И досега браковете между хора от ортодоксалния ислям и 

“сектата” са изключително редки. 

Поглеждам я внимателно. Що за чешит трябва да е тази жена, за да 

влезе в къщата на мъж, който хората от нейната религия всъщност 

презират. Да оцелее и да се утвърди в село на алиани, без самата тя да е 

такава. И на всичко отгоре да им стане кметица! 

Като различни от “правата вяра” алианите са преследвани векове наред. 

Десетки хиляди са избити по времето на султаните Баязид, Сюлейман 

Великолепни, Мурад и др. Това е причината и досега алианите да 

провеждат ритуалите си тайно и нощем.  

Сбирките по тъмно пък дават на сунитите повод да им приписват 

всякакви прегрешения, вкючително сексуална волност. Алианите 

категорично отричат в обредите им да има нещо аморално. Разбира се и 

между тях има всякакви хора. 

Надвечер се прибира мъжът на Перихан – Ахмет. Сядаме по мъжки 

пред телевизора, който е настроен изцяло на турски канали чрез 

сателитната антена. Ахмет вади бутилка мастика и сипва по чашка. 

Поглеждам го учудено – знам, че мюсюлманите по принцип не пият 

концентриран алкохол – коранът им го забранява. 

Ахмет обаче ми смигва и се чукваме. За разлика от ортодоксалния 

ислям алианите са отворени и възприемчиви към другите религии. Още 

от създавенето си тяхното учение се оформя като смес между езически, 

мюсюлмански и юдейски вярвания. Те палят свещи при ритуалите си. 

Жените в общността са равнопоставени. Алианите тачат Коледата, 

празнуват Заговезни и Гергьовден, макар че ги наричат с други имена. 

Сядаме на вечеря. Хапвам от вкусната мусака и почвам да хваля 

домакинята. След два три залъка се сепвам: “Всъщност какво е месото 

в мусаката?” 



Ахмет и дъщерите се ухилват, а Перихан леко смръщва вежди, но също 

продължава да се храни с апетит. Алианите ядат свинско. Тук е имало 

леко напрежение в семейството, защото Перихан все пак е сунитка. В 

крайна сметка Ахмет отгледал и заклал прасето в къщата на свои 

приятели.  

Алианите се молят не в джамия, а в тюрбета – гробници на алиански 

лидери, провъзгласени за светии. В тях има икони, досущ като 

християнските. А около тюрбетата се изграждат манастирски 

комплекси, наречени текета.  

Доста от ритуалите на алианите са близки до християнските, а самите 

те често са признавали, че се чувстват по-близки до българите, 

отколкото до ортодоксалните мюсюлмани. Затова преименуването им 

по време на възродителния процес е станало сравнително лесно, 

ексцесиите са били по-малко.  

Хората от Текето обаче добре помнят своя съселянин, предпочел сам да 

сложи край на живота си, вместо да живее с променено име. Помнят и 

милиционерската кола, която “бдяла” на погребението му. 

Раната от “голямата екскурзия” не е зарасла и още дълго ще кърви в 

сърцата на алианите, заедно с всички останали етнически турци в 

България.  Семейството на Перихан и Ахмет е трябвало да продаде на 

безценица апартамента си в Димитровград, цялата покъщина. До 

последния момент се колебаят дали да заминат за Турция, въпреки 

натиска, който им се оказва. Как да оставят целия си досегашен живот, 

роднините, българските си приятели и съседи.  

Решават да тръгнат в последния момент и точно преди да стигнат 

границата, властите я затварят. Така остават в България, преселват се в 

Текето и целият им живот започва от нулата. Подобна е съдбата на още 

хиляди етнически турци в България. 

Помня чичо Али, къщата им беше прилепена до нашата в Стара Загора. 

Той и дядо ми Стоян израсли като приятели от деца, заедно си търсили 

работа и ергенували. Оженили се, родили им се деца. Като малък 

неведнъж съм ходил в тяхната къща да си играя с каките – Невин и 

Суна.  

По-късно къщите бяха съборени и заедно влязохме в новата 

кооперация, която пак дядо ми и чичо Али, който поразително 

приличаше на актьора Георги Георгиев-Гец, построиха, заедно с други 

комшии. 

После започна онова безумие, наречено възродителен процес. И чичо 

Али не можа да изтърпи унижението и обидата от страната, в която се 

беше родил и израсъл. Заедно с цялото си семейство замина за Турция. 



На втората ми вечер в Текето попадам на събитие, което отдавна не се е 

случавало в бедното село – сватба. Местно момиче отива снаха в 

семейството на алиани, които от 1990 г. са се преселили в Турция. До 

късно през нощта на мегдана се вият хора, под звуците на специално 

поканен оркестър. Ако не знаех къде съм, никога не бих различил 

хорото на алианите от българското – същите ритми, същите извивки. 

И все пак алианите са различни, уникални и винаги ще си останат 

такива. Те не искат нищо повече от това да бъдат оставени на мира, да 

се молят на своя бог и светци. Тежкият живот ги е научил на гъвкавост 

– те са винаги готови да приемат новото, но в същото време най-

съкровеното в тях остава непокътнато.  

Трудно могат да бъдат подлъгани, защото добре знаят, че намеренията 

на човека се представят по един начин, а истинските му помисли често 

са други.  

Защото на басмата шарката й е отвън, а на човека – отвътре, както 

казва Бекир от село Текето. Той често се представя и с прякора, който 

си обича – Бальо. Всъщност това е  българското име, което някой беше 

решил, че непременно трябва да носи. 

Прибирам се в къщата на кметицата Перихан. Бръквам в джоба на сака 

си, изваждам красиво изработения нож и го подавам на Ахмет. Той се 

сепва и аз му обяснявам: 

- Нося този нож винаги в командировка, за да се защитя, ако има 

нужда. Може някога да съм в опасност, но тук, в твоя дом, в това 

село – съм на сигурно място. 

- Все пак задръж го, може нещо да ти се случи тук, всякакви хора 

има – дърпа се шеговито Ахмет. 

- Не – казвам – дори да стане нещо, много по-лесно ще се оправя 

без нож, отколкото с него – и му подавам ножа отново. 

Той понечва да се дръпне, но накрая го поема. Подаръкът ми не е 

само символичен – на две неща турците по традиция трудно 

устояват – хубав кон и хубаво оръжие. 

   
 

ТОЛЕВ, ДС  И ЧОРНИ 

 

Преходът в България има знакови фигури и само част от тях са 

“официални” – депутати, министри, бизнесмени. Има обаче една друга 

категория – шепа хора с изключително влияние, които много рядко 

излизат на светло. 



Тодор Толев беше един от тях – малцина знаят колко широки бяха 

връзките и влиянието му сред българския елит през последните 

петнайсетина години.  

Самият Толев стана изключително богат човек чак през 1995-1996 г., 

когато натрупа първите си милиони от прословутите секстелефони и 

разни други бързооборотни далавери. Той обаче винаги подреждаше 

игрите си така, че да предотврати всякакви атаки – политически, 

полицейски, икономически, медийни. Затова изглеждаше недосегаем.  

Така че самата му смърт през юни 2003 г. е знаково явление – щом 

стигнаха и до него, значи преходът в България е навлязъл в нов етап. 

Може би последният стадий, преди наистина да приключи и да отвори 

пътя към нормалното икономическо и обществено развитие.  

Все пак още ми е странно как Толев позволи да го убият – толкова умел 

играч беше. Никога не е парадирал със заможността си,  той ходеше с 

обикновени  дрехи и караше автомобили предимно от марката “Ауди” , 

но без излишен лукс.  

През 6-те години, в които го познавах, съм ходил три-четири пъти в 

офиса му на ул. "11 август". Това бе една стара къща с олющена 

мазилка и вехта мебелировка. Вероятно най-луксозната вещ в кабинета 

му бе факсавтоматът.  

Никой не би помислил, че в това почти схлупено помещение са се 

разигравали схеми за източване на милиони долари.  

"Опасно е в България, харча парите си само в чужбина", казваше ми 

при почти всяка наша среща  Толев. И разказваше за  пътуванията си в 

Швейцария и Германия, където единствено си позволявал да 

демонстрира благосъстояние. 

Той ходеше на ски най-често с дъщеря си, която бе омъжена в Испания 

за кмета на едно от големите предградия на Барселона. Толев пътуваше 

многократно при нея, преди да се раздели със съпруга си. Самата тя е 

защитила докторат по теология в Париж и през последните години 

живее във Франция и Австрия. 

Човекът, който ни запозна навремето с Толев ми беше казвал за него, 

че има няколко апартамента във Виена. А в Бургас на пристанището 

закупил парцел, на който построил складове. 

 

Знаех, че е изключително близък с ген. Милчо Бенгарски, който беше 

главен секратар на МВР по времето на премиера Любен Беров, както и 

с много други бивши и настоящи ченгета. 

След смъртта му се срещнах с някои наши общи познати, за да събера и 

публикувам повече информация за него – нещо, което не можех да 



направя по няколко причини, докато беше жив. Първата е, че щях да го 

изгубя като ценен източник на информация – обяснявал ми е схемите 

на не една далавера. Освен на своите, разбира си.  

Освен това щях да рискувам прекалено много – Толев не се шегуваше, 

когато някой застанеше на пътя му или повдигнеше завесата над 

бизнесделата му.  

Едно съм категоричен за него – не беше случаен човек. Чешит беше. И 

е влязал в големите игри преди доста години. Макар и на ниско ниво в 

началото. 

Например през 1974 г. той се появява като инструктор по кормуване в 

курс за журналистите в БТА. Над 30 човека са се учили да карат при 

него, включително сегашният шеф на информационната политика на 

СДС Панайот Денев, който ми е бивш колега от “Континент”, както и 

синият депутат Асен Агов.  

Питах ги за Толев и те заявиха, че още тогава той е работел за Шести 

отдел на ДС и покрай курса събирал информация за журналистите. Бил 

много близък с Христо Цачев, заместник на Иван Славков от времето, 

когато Батето е шеф на БНТ. Вършел разни услуги и около 

организационната работа в олимпийския комитет.  

Използвали го, подобно на Спас Русев преди 1989 г., като момче за 

всичко - снабдител, шофьор. Толев например имал ценното качество  

да изчезне за малко и да се появи с кашон уиски през нощта, когато 

всички корекоми били затворени.  

Толев е завършил МЕИ, специалност двигатели с вътрешно горене. 

Казват, че още оттам се познавал с Батето. 

След периода в БНТ  Толев се прехвърля в студията за анимационни 

филми "София", където шеф станал Христо Цачев. Там се занимавал 

отново със специални доставки, включително със закупуване на 

кинотехника от чужбина, с която завъртял първите по-сериозни сделки. 

Официално е бил на длъжност икономически директор, но всички му 

викали тайно "ченгето на Киноцентъра".  

Интересно е, че по онова време пътувал често до Белград, като 

обяснявал, че вади визи за Канада на шефовете си – там беше най-

близкото й посолство.  Не мога да твърдя със сигурност, но не е тайна, 

че Белград бе основен център за търговия с оръжие от бившия соцлагер 

към развиващите се страни, предимно в Африка. 

Преди 1989 г. Толев не бил богат човек, но винаги разполагал с големи 

суми и ги пилеел с широки пръсти. Обичал да купува букети за всички 

дами в компанията, вестници за всички мъже. По-късно, когато станал 

влиятелен фактор в телекомуникациите, уредил за своя позната 



пускане на специална връзка. За тази цел само в рамките на един 

следобед работници прокопали десетки метри, за да бъде положен 

кабел. Услугата била осигурена още същата вечер. 

Чаровник, винаги усмихнат, купонджия - спомняха си всички, които 

питах за Толев. Към по-висшите от него се отнасял изключително 

сервилно, докато към нисшестоящите се държал гадно.  

Беше абсолютен трезвеник -  не пушеше и не близваше алкохол. 

Човекът, който ни запозна, твърдеше, че Толев има алергия и дори от 

глътка бира цялото му лице избива в червенина.  

Затова пък непрекъснато пиеше кока-кола - по десетина литра на ден. 

Дори близо 60-годишен беше изключително як физически. Казваха, че 

навремето е тренирал бокс и карате в школа на Държавна сигурност. 

А също, че бил отличен математик и влюбен до мания в играта на шах. 

По тази линия се познавал с бившия вицепремиер Петър Жотев, също 

запален шахматист - двамата често играели в градинката пред 

Народния театър. 

Знаех добре, че е много близък с Майкъл Чорни, дори съм го молил да 

ми помогне за среща с него. Толев е беше нещо като гид на спорния 

бизнесмен сред българския елит. Запознавал го е с хора на важни 

постове, включително на събирания в една луксозна вила в Бояна.  

Толев е имал изключителното доверие на Чорни и месец преди смъртта 

си отново е бил при него в Израел. Пак там провел преговори с местна 

фирма за телекомуникационно оборудване за доставката на билинг 

система (за отчитане на разговорите, други услуги и стойността им и 

т.н.) за БТК за около 10 млн. лева. Подобна система осигурил преди за 

"Мобилтел".  

В едно от последните си интервюто изпълнителният директор на 

"Мобилтел" Владимир Грашнов говореше за жена, отговорен служител 

на Иван Костов, която му поискала да прехвърли 35% от мобилния 

оператора на държавата. Според друга версия по същия "проблем" е 

посредничил и Толев. 

Знаех, че има обща фирма с приятеля на Иван Костов Славчо Христов 

и че чрез нея държат фабриката за цигари край Харманли. Когато 

полицията я атакува през 1999 г. Толев ми обясни, че е напуснал 

фирмата и е прехвърлил дяловете си на Славчо Христов. 

Когато го застреляха обаче Славчо заяви тъкмо обратното – че е бил 

във фирмата “Норт” само няколко месеца, след което я е напуснал. 

Така или иначе в седмицата преди да го застрелят  Толев беше ходил 

два пъти до Харманли, твърдяха негови познати. Значи едва ли 

наистина е напуснал апетитното предприятие.  



Там са произвеждали "Стюардеса" и "Европа" изцяло за износ. 

Пращали  са цигари през Македония към Албания.  

Казваха ми, че Толев е контролирал и контрабанден канал за папироси 

през Свиленград с протекциите на бивш главен секретар на МВР. 

Ето как е източвал БТК в периода 1994-1995 г.: пренасочвал е трафик и 

е прибирал от БТК добавената стойност върху нереализирани услуги. А 

това са милиони левове.  

Сега, когато повечето големи централи на компанията вече са цифрови, 

тези номера не могат да стават. При аналоговите обаче редовно е 

пренасочван трафик с помощта на специално устройство, което се 

включвало през нощта или в часовете с по-слаб трафик. Така към 

определени номера на "Мобилтел" е навъртан трафик, без това да се 

отрази на сметките на абонатите. БТК обаче е трябвало да плаща 

добавена стойност от 40% върху разговори, които реално не са 

провеждани.  

В България Толев водеше скромен живот, но в чужбина е посещавал 

най-луксозните световни курорти и отсядал в най-скъпите хотели - в 

Германия, Австрия, Швейцария, САЩ. Канил е за своя сметка 

приятели в суперлуксозен испански комплекс, където  

всеки апартамент имал персонален асансьор с монтирана душ-кабина, 

който свалял баровците директно на плажа. 

Като пълен трезвеник Толев не си падаше по гуляи, но често се 

срещаше с политици и бизнесмени в различни столични заведения. 

През последните месеци е ходел в специализирания за руска кухня 

ресторант "Гара за двама", недалеч от офиса му на ул. "11 август". 

Нямах лични наблюдения, но разбрах, че Толев е обичал около него да 

има хубави жени, отрупвал ги с подаръци и често ги назначавал на 

работа във фирмите си. Всички негови познати обаче твърдяха, че 

жените, а и повечето човешки слабости,  не са били нещо, което да 

влияе особено на основната му страст – да трупа власт и пари. 

Един мой познат, специалист по телекомуникации, ми разказа как 

Толев се е появил в този сектор, който в последствие го направи 

милионер в зелено. Той влиза в БТК за първи път през 1993 г., когато 

лансира фирма на американеца от български произход Чарлз Петров. 

Тогава Толев им бил като момче за всичко - водел бизнесмените, 

сервирал им кафе.  А само две години по-късно става милионер в 

зелено точно в този сектор.  

Освен "баща" на услугите с добавена стойност (секстелефони и др.) той 

е автор и на първите схеми за източване на ДДС в България, които 



ощетиха бюджета с милиарди левове, твърдяха пред мен хора, които 

никога не са ме подвеждали. 

Помня добре как  когато се запознахме през 1996 г. косата му беше 

само посребрена. През последните три години преди смъртта му тя 

стана абсолютно бяла. Общите ни познати с право смятаха, че 

причината е в  огромното напрежение, на което е бил подложен около 

многобройните си високорискови бизнесначинания. 

 

 

 

ВИДЕНОВ: СЛУЖБИТЕ ИЗМИСЛИХА "ОРИОН" 

 

- Г-н Виденов, ако сега е декември 1996 г., бихте ли подали отново 

оставка? - с бившия премиер сме седнали край ниска масичка във 

фондацията му “Нови хоризонти”, в апартамент недалеч от 

сградата на БНТ.  

За да стигна до Жан са ми трябвали няколко месеца преговори, 

многократни отлагания на срещата. Аз обаче държах толкова много 

на това интервю, че бях готов да чакам с години.  

Април 1998 г. - близо две години и половина са минали от оставката 

на Виденов. Той говори бавно и обмислено, но без напереността от 

премиерските години. Обстановката във фондацията му е лишена от 

всякакъв лукс. 

- На другите си събеседници "24 часа" обикновено задава този 

въпрос "наопаки" - не би ли било по-добре Виденов да подаде оставка 

много преди декември - през ноември, май или март 1996 г.? - 

подсмихва се Жан Виденов и продължава - Не виждам особени 

причини да го спестявате и на мен, така че нека да отговоря първо на 

него. Моето убеждение е, че да се бърза през 1996 г. със самоцелни 

премиерски или лидерски оставки би било не полезно, а вредно - и за 

БСП, и за България. Когато вече мислиш за въвеждането на паричен 

съвет, просто не можеш да предадеш щафетата тъкмо на своите 

опоненти, влюбени в хиперинфлацията и уповаващи се единствено на 

"печатницата за пари". А почти до края на 1996 г. обстановката бе 

точно такава. 

В самия край на годината ситуацията рязко се промени. Не толкова 

заради резултатите от президентските избори. Предприетите първи 

непопулярни мерки в структурната реформа по това време срещаха 

вече нарастваща съпротива. Само едно ново партийно и държавно 

ръководство можеше да им даде второ дихание. Що се отнася до 



оставката ми като партиен лидер, за нея имаше две по-важни причини. 

Първата - че бях решителен противник и се стремях да предотвратя на 

всяка цена разделението на постовете премиер и лидер на БСП. 

Огромното мнозинство от местните партийни организации и от 

делегатите на 42-ия конгрес бяха убедени, че това автоматично ще 

реши всичките ни проблеми. С оставката си и като партиен лидер поне 

спестих на БСП стратегическата грешка да запише в устава си един 

властови абсурд. Но не можах да предотвратя практическото разделяне 

на двата поста между Първанов и Добрев. Именно тази грешка направи 

възможно взаимното прехвърляне и бягство от отговорност след 

сдаването на властта на 4 февруари. Стигна се и до конфуза избраният 

тогава лидер да дели партията на "екипи", а номинираният тогава 

премиер да е стожер на фракция (и то - генералска). И втората причина 

за оставката ми като партиен лидер беше, че конгресът не потърси 

никаква персонална отговорност за ударите отвътре срещу 

кандидатпрезидентската ни кампания - нито от Продев, нито от ОСД, 

нито от Лилов и Янаки Стоилов. 

- Не смятате ли, че провалът в управлението ви беше причинен именно 

от вътрешните борби в БСП, а демонстрациите и идването на власт на 

СДС са само следствие? 

- Зависи какво разбирате под "провал". Аз твърдя, че в началото на 

1997 г. в България се провали перестройката, а не лявото управление. 

Вместо правов ред - подкупно бездействие на съдебната власт и 

тотална война на президент и Конституционен съд срещу парламента и 

правителството. Вместо социална държава - кредитен рекет от всички 

страни спрямо републиканския бюджет. Вместо демокрация - слободия 

в медиите и банките да се върши какво ли не за сметка на гражданите и 

властта. 

Затова точният отговор на въпроса ви е, че крахът на перестройката е 

прекалено мащабно събитие, за да може да се обясни само с 

вътрешнопартийни причини. Само на този фон и в този мащаб може и 

трябва да се анализират и тежките вътрешнопартийни борби, които 

несъмнено допринесоха твърде много за неуспешното преждевременно 

приключване на управлението на Демократичната левица. Тях отдавна 

вече никой не ги оспорва. Продев забрави за миналогодишния си 

лицемерен призив към мен да отхвърля подозрението, че срещу 

управлението на БСП е имало вътрешнопартийна опозиция и заговори. 

Андрей Райчев официално призна, че "Орион" е компромат срещу Жан 

Виденов, поръчан от Андрей Луканов на тайните служби. Димитър 

Иванов лично се похвали, че още като вицепрезидент на "Мултигруп" е 



убеждавал "старите партийни деятели" да свалят собственото си 

правителство. Николай Камов не пропуска да напомни колко много му 

дължи Евролевицата за разцепването на парламентарното мнозинство 

на демократичната левица и за предсрочните избори. Да не изброявам 

повече - напълно ясно е, че в политически план в началото на 1997 г. 

най-голямо значение за кризата в управлението имаше бягството от 

власт в БСП, а не метежът за власт на СДС. 

- Никога досега не сте говорили за истинските причини за войната в 

БСП. Според една теория тя е причинена от желанието за реванш на 

партийната номенклатура, отстранена от икономическото крило в БСП 

през 1989 г. Да приемем, че "икономическото крило" създаде уродлив 

капитализъм, роди банки пирамиди и кредитни милионери. Вашето 

правителство трябваше "да възстановява справедливостта". Съгласен 

ли сте с тази оценка и какво е вашето обяснение? 

- Не, не съм съгласен с тази теория. Да, кредитното милионерство 

започна да се развива с Указ 56 на БКП, но мощен тласък му даде и 

прословутото "банково законодателство" на СДС. БКП допусна 

натрупването на голям външен дълг и обявяването на мораториум, но 

СДС не плати нито стотинка от него, когато му беше времето, а сега 

трупа нов, още по-голям. БСП изкуствено задържаше цените и 

деформираше пазарите, но СДС днес вреди още повече с 

безконтролната либерализация. БСП не можа да се опази от корупцията 

при социалната и работническата приватизация, но СДС сякаш 

изкуствено я развъжда в чиновническите и посредническите си схеми 

за раздържавяване. Примерите могат да се умножат и разширят, но и 

така е ясно - процесите на деградация имат политико-икономически, а 

не партийно-кадрови характер. 

Наистина, след 10 ноември 1989 г. цели поколения партийни, държавни 

и стопански кадри бяха изтласкани от всякакви властови позиции, 

благодарение на "кампанията за разграничаване". Но те могат да искат 

реванш днес само в модернизацията на страната си, а не в някаква нова 

перестройка. 

- Според вас съществувала ли е изобщо т.нар. "схема Луканов"? 

- След 10 ноември 1989 г. имаше нагласа БСП да се оттегли от 

политическата власт. Най-последователни в това отношение бяха 

Луканов и кръгът около него. Но лидерът на БСП също не му 

противодействаше. Те натрапиха формулата, според която "бившата 

комунистическа партия нямала право да държи и трите поста - 

премиер, президент и спикер на парламента". През 1996 г. същите 

среди заговориха, че БСП била "преяла с власт". Те осъществиха 



същата схема за напускане на политическата власт - с преднамерената 

загуба на президентските избори, атаките срещу правителството, отказа 

да се състави ново и обречените за БСП парламентарни избори преди 

година. 

А приказките за "трансформирането на политическата власт на БКП в 

икономическа на БСП", е един от митовете на прехода. Обяснението е 

много просто. След изтеглянето на бившата партия-държава от властта 

хиляди добре подготвени кадри бяха изритани насила от общественото 

си поприще. Те нямаха друг житейски избор, освен да навлязат в 

прохождащия тогава частен бизнес. Възползваха се заедно с всички от 

безумната "либерализация" от 1990 - 1991 г. Те обаче не могат да бъдат 

винени за това. 

Но БСП не използваше този процес за някакви групови изгоди. 

Напротив - с официалните си позиции винаги му се е 

противопоставяла. Във времената на Беров и Попов нищо не можеше 

да направи, но това беше резултат от действието на парламентарни 

лобита, а не на партийни политики. 

- А след смъртта на Луканов не съществува ли все още в БСП война 

между бившата партийна номенклатура и бившия стопански елит? 

- Схемата, върху която градите разсъжденията си, не е вярна. Аз не 

принадлежа нито към партийно-комсомолската, нито към държавно-

стопанската номенклатура на бившата партия-държава. Не изпитвам 

затруднения в общуването и взаимодействието с представители нито на 

едната, нито на другата. И въпреки това през 1996 г. "войната в БСП" 

беше концентрирана главно около мен. 

По времето на Луканов например, ОСД защитаваше икономически 

интереси с неговите клубове "бизнес и политика" и други подобни 

андрейрайчеви инициативи. Единственият резултат беше, че не можеха 

да попречат дори на политиците от своя кръг да експлоатират 

сиромахомилската Продева притча за "бабичките и мобифоните". Сега 

тези функции е поело "генералското движение" и главно крилото на 

Димитър Иванов. И те ще претърпят фиаско. 

- Все пак може ли да се очаква компромис и обединение на опонентите 

в БСП на конгреса? Нужно ли е изобщо това според вас? Какво сте 

готов да отстъпите за това и какво очаквате като отстъпки от 

вътрешнопартийния си опонент? 

- Странен въпрос! Не са финансово-икономически или партийно-

апаратни споровете в БСП, че да се решават с "пазарлъци" и "взаимни 

отстъпки от цената", разберете това! Аз лично нямам никакви 

икономически цели, интереси и ресурси. И не ми е нужно дялово 



участие нито в Консорциум "Европа" на Димитър Иванов, нито в 

Международна ортодоксална банка на Любен Гоцев, нито в десетките 

фирми на Андрей Райчев. Нито пък в щедро спонсорираните от тях 

партийни ежедневници, стратегически научни центрове, и 

"лесидренски шушукания". Нямам и никакви формални властови 

позиции в БСП, че да правя отстъпки от тях. В БСП изобщо не 

предстои пазарлък, а свободен избор между две възможни логики. Те 

са вече напълно несъвместими в рамките на една партия. Или преходът 

е безнадеждно десен, крайната му цел е реставрация на най-дивия 

капитализъм от ориенталски тип и левите партии трябва да се 

самоотстраняват от властовата му конструкция - това е то логиката и на 

"кръглата маса", и на "линията на 4 февруари"! Или става дума за нова 

модернизация на страната, която е невъзможна без партията - двигател 

на предишната модернизация след Втората световна война и затова 

БСП не само е в правото си, но и е длъжна да се бори за повече власт в 

прехода. 

Интервюто приключва. Жан Виденов ми подава излязлата неотдавна 

негова книга “Отвъд политическия театър”. Моля го да ми напише 

посвещение. Той се подсмихва и драсва едно изречение, след което 

поставя подписа си. Благодаря му и излизам от аратамента - фондация. 

На стълбището разтварям книгата - на първа страница, веднага след 

корицата, Жан е написал: "На г-н Въгленов, с надеждата, че ще му е от 

полза”. 

Оценявам тънката ирония. Ако г-н Виденов иска, бих му подарил 

своята книга - дано прозре поне част от причините за грандиозния си 

провал и да не ми говори, че перестройката се била провалила. 

 Все пак уважавам Жан, защото намери достатъчно сили да се оттегли 

и да не пречи на БСП, след удара, който й нанесе. За разлика от други 

провалили се лидери. 

Но се боя, че дори моята книга няма да му помогне.  

 

 
 

КАК СЕ КРАДЕ ОРЪЖИЕ ОТ "АРСЕНАЛ" 

 

Пътувам към Велико Търново през пролетта на 1998 г., но не за да си 

припомням студентския живот,  а за да се срещна с един човек, който 

обещава да ми разкрие скандални факти за кражби на оръжие от 

казанлъшкия завод "Арсенал". 



Не зная какви са мотивите му, нито пък защо е избрал Велико Търново 

за конспиративната ни среща. Това, което ми е пратил като документи 

и факти до момента ме убеждава, че имам работа с доста информиран 

източник. 

Той е точен до секундата и, докато се разполагаме около стъклената 

масичката в едно от кафенетата на главната улица на старата столица, 

се оглеждаме с взаимно подозрение. 

Делничен ден, кафето е почти празно, обилно украсено с изкуствена 

зеленина и полутъмно - идеално място за подобен вид срещи. 

Източникът ми, който се оказва бивш полицай, започва разказа си. 

Според него още през 1995 г. и  в полицията, и в прокуратурата са били 

наясно кой краде оръжие от "Арсенал". Задържани са обаче само 

дребни риби, а големите босове се отърват невредими.  

През 1995 г. полицията задържа шофьора на такси Милчо Желязков. 

Той е обвинен, че е помагал в кражбите на оръжие от военния завод в 

Казанлък. Дори си признава - на 20 юли 1995 г. изпраща писмо до 

главния прокурор Иван Татарчев с пълно описание на схемите за 

кражба. 

"Ето го", казва източникът и ми подава няколко ксерокопирани гъсто 

изписани листа.   

Зачитам се в писанията на шофьора. Той разказва  как се е запознал с 

Петър Кръстев, който постепенно наел таксито му изцяло за свои цели.  

Желязков твърди, че Кръстев е работел в комбина с главен сержант 

Божидар Чернев от РПУ - Казанлък.  

Таксиметърджията признава, че сам е участвал в част от кражбите, но 

не знаел какво става и бил против изнасянето на оръжие. 

Когато полицията го хваща, Желязков се съгласява да стане 

информатор. Според него в Казанлък действали най-малко две банди в 

този сектор. Първата група контролирал майор Николай Гоцков, тогава 

шеф на казанлъшкото РПУ, по-късно отстранен от длъжност. Неговата 

група търгувала с оръжие чрез дистрибутора Ерол Алендаров от село 

Крън.  Хора на Ерол, който също е задържан, но след това пуснат под 

гаранция, са съселяните му пласьори Горо Чаушев и Алдин Бамбалов 

(Мечо).  

Друг човек на Ерол е Орлин Кьоров (Македонеца) от село Копринка, за 

когото се смята, че е връзката на дистрибутора с борчески групировки. 

В групата участвали още заместникът на Гоцков майор Николай 

Спиров и главен сержант Йовчо Пенчев от охраната на "Арсенал". 



Сержантът редовно пренасял със служебната си кола бойни патрони, 

твърди в показанията си Желязков. А през май 1995 г. групата на  

Гоцков успява да изнесе дори 5 РПГ, които Ерол трябвало да пласира. 

Всъщност заниманията на хората на Гоцков не остават дълго време в 

тайна. През декември 1995 г. технологът от "Арсенал" Валентин Райков 

изпраща докладна до изпълнителния директор Крум Христов, починал 

по-късно след катастрофа. 

В докладната технологът посочва дати, номера на автомобили и 

количество автоматично оръжие, изнесено незаконно. Според Райков 

свидетели и участници във всички кражби са служителите на 

"Арсенал" Сашо Алексиев и Митко Бонев, който е ОТК на полигона. 

Директорът Крум Христов предава докладната на шефа на "Арсенал" 

по специалните въпроси Станислав Ненов. Започва следствено дело, 

което така и не приключва. 

Получил съм достатъчно факти по случая като първоначална 

информация. Сбогувам се с бившия полицай, качвам се на колата и 

потеглям през прохода Хаимбоаз към Казанлък. Като студент съм 

прекосявал многократно този маршрут, идвайки или връщайки се към 

Стара Загора. 

Малко след като излизам от Велико Търново минавам край отбивката 

за Килифаревския манастир и едва сдържам желанието си да се обадя 

на игуменката майка Иустина. Тя си остава един от най-силните ми 

студентски спомени покрай помощта, която ни оказа на стачките за 

свалянето на Луканов и Пешо Танкиста.  

Нямам време за извънредни срещи обаче - вече съм си уговорил 

виждане с шефа на "Арсенал" Николай Ибушев и с началника на 

казанлъшкото следствие. 

След около час и половина вече говорим в кабинета на следователя 

Владимир Василев, който потвърждава, че има преки доказателства за 

участието на Сашо Алексиев в трафика на оръжие. 

Делото обаче било върнато за доразследване (не се и съмнявам) от 

Казанлъшката районна прокуратура, защото се появили данни за 

участието на Алексиев и в други престъпления. Поради което той не 

бил освободен от поста си ?! и до момента.  

Значи твърденията на моя източник, че някой се опитва да потули 

скандала, не са празни приказки. Той ми показа и докладната на 

технолога на "Аресенал", която иначе е следствена тайна. А в нея най-

детайлно е описано как от гаража на Сашо Алексиев са товарени 

многократно патрони, ловни карабини, пушки "Мозберг".  



Транспортирали ги сивозелен опел РВ 7955 и бял ВАЗ 2107 - РВ 1219 

А. 

Според арестувания шофьор на такси втората групировка, занимаваща 

се с кражби от "Арсенал", е ръководена от главен сержант Божидар 

Чернев от РПУ -  Казанлък.  Впоследствие той е заловен и обвинен в 

убийството на сержанта от охраната на "Арсенал" Стефан Корсаков.  

Първоначално Чернев прави пълни самопризнания, но по-късно се 

отказва от тях и започва да твърди, че Корсаков е убит от двама 

руснаци мафиоти, а той само го разфасовал. 

Групата на Божидар първоначално е откраднала 16 калашника, които 

скрива в Калофер в дома на братовчед на Петър, твърди Желязков. 

Впоследствие ги продават на борческа групировка от Пазарджик.  

По-късно открадват още 9 автомата, които продават на Алдин 

Бамбалов-Мечо. Групата на Чернев е разбита при последната кражба на 

още 30 калашника. 

Според показанията на шофьора, Ерол е посредник и на двете групи, 

занимаващи се с трафик на оръжие. 

Когато в един момент се вдига шум около кражбите от "Арсенал", 

майор Гоцков решава да удари с един куршум два заека. Той 

предизвиква ареста на Божидар Чернев за кражбата на 30-те автомата. 

По този начин отстранява конкурентната групировка и сам си пише 

актив като шеф на РПУ. Награден е с лично оръжие от тогавашния 

вътрешен министър Любомир Начев. 

Божидар Чернев пък издава шофьора на таксито, защото решава, че той 

го е наклепал. Притиснат, шофьорът прави признания пред шефа на 

казанлъшкото следствие Валентин Василев и пред тогавашния шеф на 

БОП - Стара Загора - Пънчев и заместника му Митьо Петров. 

В резултат на разкритията е разбита групата на Горо Чаушев, който е 

връзка на Алдин. Заловени са и нелегални производители на оръжие, 

както и крадци на коли, които рекетират собствениците им за откуп. 

От полицията обаче изтича информация и групата на Гоцков разбира 

кой е дал сведенията. Шофьорът е заплашен със смърт, но успява да се 

укрие в чужбина. 

Майорите Гоцков и Спиров към момента на разследването ми са 

подсъдими пред Пловдивския военен съд. Само че не за кражби на 

оръжие, а за иманярство. Спипали ги при разкопаването на тракийска 

могила недалеч от Казанлък.  

За техните "оръжейни" действия са уведомени освен Татарчев и 

тогавашният служебен премиер Ренета Инджова, както и президентът 



Жельо Желев. Достатъчно данни са постъпили и във военна 

прокуратура. 

Според осведомени с казънлъшките "оръжейни" групи са свързани 

убийците на шефа на ВИС Васил Илиев, които са руски граждани. 

Бандата на нашумелите коматевски убийци на Христо Бекирски е била 

въоръжена изцяло с оръжие, откраднато от "Арсенал". Има данни, че 

част от изнасяната "стока" е преминала през каналите на кърджалиеца 

Роко. 

"Наистина получих по телефона вече три заплахи. Вероятно обърках 

далаверите на доста хора и те се опитват да ме сплашат", разказва 

изпълнителният директор на “Арсенал” Николай Ибушев, който току 

що ме е поканил в кабинета си. Мой източник ме е информирал, че от 

известно време охраната на директора е засилена, а самият той е 

споменавал пред най-близките си, че някой заплашва живота му. 

"Ти ни провали бизнеса, да му мислиш, ще си изпатиш", шептял глас в 

телефонната слушалка. 

Ибушев не подал сигнал до спецслужбите за странните телефонни 

обаждания. При една от последните командировки в София обаче му 

казали "да се обади на едно място". Срещнал се с хора от 

спецслужбите, които го предупредили, че имат информация за заплахи 

срещу него и затова е поставен под наблюдение. 

Заплахите срещу новия изпълнителен директор идват, след като само за 

последните 8 месеца двама предшественици на Ибушев на поста се 

прощават с живота при странни обстоятелства. 

И досега неяснота витае около смъртта на Крум Христов, оглавявал 

"Арсенал" преди Ибушев. Последната му командировка в столицата се 

оказва фатална. Вечерта срещу 18 юли 1997 г. автомобилът, с който той 

пътува, се блъсва във внезапно излязъл на пътя микробус край 

Дупница. Двама от тримата в колата са с леки наранявания и изобщо не 

са приети в болница. Единствено Христов има три счупени ребра и 

ръка. Настанен е във Военно-медицинска академия. 

Въпреки нараняванията си Христов е в добро състояние до деня, в 

който оперират ръката му. Ден преди това при него в болницата е 

Ибушев. Двамата разговаряли по работа повече от два часа, разказвали 

си вицове, смели се. Нищо не подсказвало фаталната развръзка. 

По време на операцията Христов получава остро възпаление на 

сърдечната обвивка. Той има вроден порок на сърцето, за който 

лекарите знаят. Преценено е, че това няма да попречи на сравнително 

леката операция. 

Лекарите спешно търсят помощ от клиниката на Александър Чирков.  



След като разбира подробности за състоянието му, хирургът доц. 

Георги Христов отказва да го оперира. Според него случаят е 

абсолютно безнадежден и болният със сигурност ще умре на 

операционната маса. 

10 000 арсеналци изпращат директора си до гроба. Хората са убедени, 

че и катастрофата, и смъртта му не са случайни.  

Неясноти има и около смъртта на Чаньо Стоянов, изпълнителен 

директор на "Арсенал" преди Крум Христов. Той умира месец преди да 

пристигна в Казанлък за разследването си от мозъчен инсулт, след 

кратко боледуване. Около този шеф на предприятието обаче също има 

интересни подробности. След като е уволнен от поста, той влиза в 

частния бизнес с фирмата за търговия с оръжие "Удар" ООД, в която 

има руско участие. 

През 1996 г. Стоянов е прибран в казанлъшкото следствие. Той, 

съдружникът му и главната счетоводителка на фирмата са разследвани 

за фиктивен износ на патрони. Стоянов остава в ареста 6 месеца. 

Близките му казват, че след като излязъл, вече бил половин човек и 

така и не успял да стъпи на крака. Дело срещу него не е започвало. Не е 

ясно дали арестът на Стоянов е резултат от действително незаконни 

действия или той е "натопен" от засегнати конкуренти.  

Самият  Николай Ибушев свързва заплахите за живота си  не  с 

конкретна сделка или събитие, а смята че са резултат от цялостната му 

политика, откакто е на поста. 

Според хора от "Арсенал" заплахите и последвалата смърт на 

ръководни кадри тръгват от 1994 г.,  когато предприятието получава 

пълен лиценз за търговия с оръжие. Така то придобива право да купува 

и продава всякакво въоръжение, включително извън собствените си 

артикули. 

Години наред основното перо за издръжката на губещите производства 

се превръщат сделките по реекспорт, предимно от Русия. Те носят на 

фирмата животоспасяващи средства, но бъркат дълбоко в джоба на 

частниците от същия бранш, които трудно могат да мерят сили с 

международните контакти и авторитета на "Арсенал". 

Това дразни силно най-алчните от тях. Известно е, че оръжейният е 

един от бизнесите, при които често не се подбират средства за 

постигане на печалба. 

Едно обаче е сигурно – многобройните кражби на оръжие от “Арсенал” 

и липсата на контрол върху сигурността там за дълът период от време в 

крайна сметка осигуриха на българската организирана престъпност 

чудесен източник за въоръжаване.  



Затова не е странно, че убийците на Васил Илиев например са свързани 

с групировките, които крадяха оръжие от “Арсенал”. А се оказа, че 

дори убийството на Луканов има нещо общо – съвсем неочаквано през 

2003 г. в редакцията ми се обади адвокатът на един от обвиняемите по 

делото – на Георги Георгиев, племеник на шефа на “Колонел”  Ангел  

Василев. 

Адвокатът ми обясни, че в моето разследване от 1997 г. за крадците на 

оръжие от “Арсенал” имало факти, изключително важни за делото 

“Луканов”. И по-конкретно в писмото на шофьора на такси Милчо 

Желязков до тогавашния главен прокурор Иван Татарчев. 

Срещнахме се с адвоката и аз се съгласих да се явя като свидетел по 

делото, за да потвърдя наличието на такова писмо и съдържанието му. 

Стана ми интересно как моят материал отпреди близо 6 години може да 

повлияе на делото сега. А и по този начин можех да си събера 

допълнителна информация по случая “Луканов”, за който неведнъж 

съм писал. 

Съдът обаче отказа да ме призове като свидетел.  
 

 

 

ДА УБИЕШ ДЕТЕ 

 

На 10 ноември 1998 г., Иван Михайлов от Вакарел щеше да навърши 14 

години.  

Преди повече от година той изчезва от дома си безследно. А преди дни 

е открит трупа му. В началото на октомври натискам газта на опела по 

магистралата към Вакарел и се подготвям за тягостната среща с 

роднините на загиналото дете. 

Преди дни овчарят бай Михал Милев открива трупа на Иван в 

кладенец, близо до бившето вакарелско ТКЗС.  

Малкият изчезва на 10 март 1997 г. Оттогава обезумелите роднини 

обикалят безрезултатно врачки, полиция и силови групировки за 

помощ. 

По ирония на съдбата дребно престъпление помага за разкриване на 

голямото. Апаши изтръгват тенекиената колибка, която покрива бунара 

недалеч от селото. Захвърлят я близо до пътя, за да я извозят по-късно. 

Така овчарят бай Михал успява да надникне в кладенеца, водейки 

овцете по обичайния им маршрут. И кръвта му замръзва - на 

повърхността на водата се люлее малък труп. Гол, без глава и без един 

крак. 



Идват полицаи, стичат се хора от селото. Пристига пожарникарска 

кола. Тя изпомпва водата от бунара, дълбок 6-7 метра. Намерена е 

главата на Иван и тежък циментов кол. Той е бил вързан със сезал за 

шията на детето, за да може да го потопи. 

Вероятно след като се е разложило, тялото се е откъснало и изплувало 

на повърхността. Според очевидци на изваждането е липсвал и 

половият орган на детето. 

Бунарът е на по-малко от километър от дома на Иван, но е закътан в 

дълбоко, обрасло с храсти дере. Абсурдно е външен човек да го намери 

случайно, детето е скрито от някой, който познава добре района. 

Дребно куче ни посреща с яростен лай от вратата на зачерненото 

семейство Михайлови.  Това е песът Рошко, вероятно последното 

същество, видяло малкия Иванчо преди да изчезне. Тогава детето 

казало, че отива да си играе с него. Рошко бил няколкомесечно кутре и 

се топлел в сламата при овцете.  

“Траян Колев е  убил внучето ни”, плачат и проклинат в един глас 

бабата и дядото по бащина линия на Иван. Родителите са в София при 

следователя по делото. Бабата ни кани в уютна, чиста стая. На дивана 

спи блажено едър сив котарак - също един от последните, видели 

Иванчо жив. 

43-годишният Траян бил приятел на семейството отдавна, живеел в 

съседната къща и често идвал да помага. Много обичал децата. 

Дотолкова, че веднъж Михал, бащата на Иванчо, го засича да опипва 

малката му дъщеря. Вбесен го изгонил от двора си, но по-късно му 

простил и пак започнал да го приема. 

"Съжалявахме Траян, защото беше сирак, без жена и деца, живееше с 

баща си и с мащехата си", казва дядо Иван, на който е кръстена 

невръстната жертва. 

"Да е проклето името ми, че е същото като на оня изедник", кълне през 

сълзи бабата на малкия Траянка. 

"А, не, не е Траян убил детето, той не може да направи такова нещо", 

отрича малко по-късно мащехата му. Същото твърди и баща му. 

Тяхната къща, бедна и схлупена, е досами дома на изчезналото дете. 

Двамата са облечени в износени, покрити с кръпки дрехи.  

Вижте каква хубава характеристика дадоха на Траян за пред съда от 

"Верила", казват старите. Синът им бил примерен работник, дали му 

жилище в Елин Пелин и той се прехвърлил там. Идвал често на гости 

при родителите си.  

Във фаталния ден Иванчо изчезва около 14.30 часа. 



Дотогава той си дялкал на двора табло за баскетболен кош. Малкият 

бил много запален по спорта, особено по футбола. "Бабо, и аз ще стана 

прочут вратар като Боби Михайлов, само че ще съм Иван Михайлов", 

мечтаело често детето. Другата му страст била техниката - обичал да си 

майстори разни неща, с интерес гледал как поправят тракторите в 

стопанския двор. 

До 14 часа каката на Иван му помагала за баскетболния кош. След това 

се прибрала да върши къщна работа. Малко по-късно малкият чукнал 

на прозореца и викнал на баба си да пусне навън котарака. Това били 

последните му думи, преди да изчезне. 

Роднините ходили при врачка, която им казала, че близо до 

кокошкарника ще намерят нишан. И наистина точно зад постройката 

открили следи от обувките на малкия. Непосредствено до слегнало 

място в телената мрежа, която разделя комшийските дворове. Според 

роднините малкият е минал оттам или е бил изтеглен. 

Три дни след изчезването на Иван полицията прибира Траян за разпит. 

След това го пускат. Бащата на детето, заедно със свой роднина, отива 

при него в Елин Пелин. Двамата го пребиват жестоко, за да каже къде е 

малкият. Траян мълчи. Бащата наема хора от ВИС, за да го притиснат. 

Траян продължава да отрича. 

В деня на изчезването той имал рожден ден. Дошъл си във Вакарел и 

помолил мащехата си да приготви салата, за да почерпи в Елин Пелин. 

След малко взел бурканите и си тръгнал.  

"Той беше много за бързо, просто не е имало кога да направи нещо на 

детето", кълне се жената. Според нея когато малкият изчезнал около 

14.30, Траян вече не бил в селото. 

Три месеца по-късно той е арестуван и досега търка наровете в 

ихтиманското следствие. Освен за убийство е следствен и по второ 

дело - за блудство с дете от Елин Пелин. 

Около 15 часа на 10-ти март в дома на Михайлови пристигат четири 

деца от Елин Пелин. Те искали да уговорят с Иванчо мач за през април. 

Според роднините на малкия сред децата било и това, за което сега 

разследват Траян за педофилство. 

Децата говорят с каката на Иван, защото той вече е изчезнал. Никой 

обаче не се притеснява. Паниката настъпва вечерта. На другия ден 

пристигат полицаи, но само разпитват децата в училището. През 

следващите дни всички търсят безрезултатно изчезналия около селото. 

“Счуваха ми се писъци от къщата на Траян”, 



разказва каката на Иванчо. Тя обаче помислила, че мяука котка. 

Приглушени викове чул и вуйчото на жертвата, но помислил, че е 

кукумявка. 

Не е възможно да го е държал вкъщи, ние бяхме тук през цялото време, 

кълнат се родителите на заподозрения.  

Врачката посочва, че малкият е в нещо като землянка, като колиба, 

около вода. След като пускат снимката на Иванчо по телевизията, се 

обажда мъж, който сънувал детето - пак около вода. 

Вечерта, два дни след изчезването, недалеч от железопътната рампа 

жена видяла от колата си мъж и дете да преминават линията край 

селото. Тя твърдяла, че това е било същото дете, което видяла по 

телевизията. 

Според роднините на Иван Траян е държал и мъчил детето в къщата си 

поне два дни, преди да го убие и скрие.  

При разпитите Траян признал, че е блудствал многократно с другото 

дете от Елин Пелин, майката на което сега го съди за 10 млн. лева 

обезщетение. Той вече не криел педофилските си наклонности, но 

ожесточено отричал да е убивал. 

Траян, наричан галено Тромбич, е познат във Вакарел най-вече с 

прякора Мистър Шулц. Викат му така, защото е изкусен имитатор - от 

едно чуване на песен я повтарял по слух с текст и мелодия. 

Безпогрешно изпълнявал цели парчета на английски. 

Той е израсъл в Домове за социално слаби и сираци. Там и досега 

хомосексуализмът и изнасилванията са ежедневие. 

"Не можех да откажа на Иванчо нищо, толкова чаровно дете беше", 

разказва през сълзи сестра му. "Само ме поглеждаше мило и казваше: 

Хайде, какенце, моля ти се. И правех за него всичко, което поискаше", 

плаче тя. 

В понеделник родителите на малкия ще получат тленните му останки.  

Иван беше едно от 149-те български деца, които не са се завърнали в 

домовете си. 35 от тях вече са обявени за безследно изчезнали. Това 

означава, че са издирвани повече от 5 години.  

Обикновено малчуганите изчезват посред бял ден. По сходен начин - 

играят на двора или пред блока, някой ги примамва и отвлича. Нерядко 

това са хора, с които детето или семейството му са близки. Често 

родителите не преценяват каква опасност може да крие човек, който 

твърди, че харесва детето им и иска да си играе с него. Понякога 

родителите поверяват децата си на такива хора, за да имат повече 

време за себе си. 

 



 

ЗАЩО НЕ СЕ ЦЕНИ РАЗСЛЕДВАЩАТА ЖУРНАЛИСТИКА 

 

Всъщност много хора изобщо нямат представа какво е разследваща 

журналистика и как тя може да влияе върху живота им. 

За да бъде ефективен този тип журналистика, обществото трябва да е 

чувствително към отрицателните прояви – престъпност, корупция, 

шуробаджанащина. 

Българското общество не е достатъчно чувствително към тези теми, 

въпреки че социологическите проучвания показват високи нива на 

нетърпимост. Твърде много хора имат двойнствен подход – те отричат 

кражбите, но често сами ги извършват. Те са против даването на 

подкупи, но нерядко го правят, за да решат по-лесно и бързо проблема 

си. Те осъждат назначенията и облагодетелстването по роднинска 

линия, но не и когато имат лична изгода от това. 

Много хора намразиха финансовите пирамиди и с право – те 

откраднаха спестяваното от тях цял живот. Но същите тези хора се 

чувстваха на върха на щастието, докато фараоните им изплащаха 

огромни и всъщност нереални лихви. И се подиграваха ва “балъците”, 

които не смееха да рискуват. 

Истината е, че доста хора в България са склонни да прикриват и 

подпомагат едно престъпление толкова дълго, колкото имат изгода от 

негово извършване. При тези условия и най-добре подготвеното 

разследване не може да очаква кой знае какви резултати. Затова 

разследващият журналист трябва да работи със съзнанието, че 

заобикалящата го среда е враждебна.  

Ако той не съзнава това или не е подготвен до го приеме, по-добре  да 

не се занимава с разследваща журналистика. В противен случай 

работата му няма да е ефективна и той ще се оттегли разочарован, ако 

не се стигне до още по-крайна и трагична развръзка. 

Сега работата на българските разследващи журналисти прилича на 

нескопосана артилерийска подготовка преди истинската битка. Често 

се гърми без точни координати, сватбарски, не се подбират подходящи 

цели, понякога жертвите са повече при артилеристите, отколкото във 

вражеския лагер.  

Това обаче е единствено възможният и правилен подход в настоящата 

ситуация.  Това е верният път към постигането на основната цел – 

внушаване на нетърпимост в обществото към отрицателните прояви.  

След хаотичната стрелба постепенно ще се откроят  важните цели и 

наистина точните стрелци.  



В този смисъл разследващата журналистика има ако не светло, то поне 

нормално бъдеще в България. Тя ще намери полагащото й се  място в 

обществото и то в сравнително близко време. 

В един момент разследващата журналистика ще бъде нещо като  

занаятчийство. Въпреки че звучи опростенчески и привидно 

непрестижно, именно това е нормалното бъдеще на разследващата 

журналистика като масово медийно явление, включително в България. 

Това като цяло е сегашното й състояние в развитите страни, което не 

означава, че там вече няма мащабни и скандални разследвания.  

Нормалната функция на разследването обаче все повече става 

обръщането към живота на обикновения човек, помощ за решаване на 

належащите, най-вече битови проблеми, слизането на квартално ниво. 

Става въпрос за хиляди и хиляди малки разследвания за условията на 

труд, нивото на услугите, за качеството на хранителните продукти, 

замърсяването на околната среда и т.н. 

Това едновременно подобрява стандарта на живот и повишава 

печалбите на медиите, които стимулират подготвянето на подобни 

разследвания, защото към тях по правило има читателски интерес. От 

друга страна е барометър за демократичността на едно общество – 

колкото повече битови разследвания се появяват, толкова по-добро 

качество на живот е постигнато. 

В този смисъл на журналистите, които се занимават или ще се занимат 

в бъдеще с подобни разследвания не бива да се гледа с пренебрежение 

– те заслужават не по-малко уважение и помощ от колегите си, които 

се борят с корупцията и престъпността. 

Трябва все пак да се има предвид, че  “битовата” журналистика” ще 

получи сериозна роля в обществото най-рано в първите години след 

приемането ни в Евросъюза. Дотогава основната роля ще играе 

журналистиката, обърната към големите проблеми пред обществото, 

между които престъпността и корупцията на най-високо ниво. 

Фактът, че работят във враждебна среда, прави разследващите 

журналисти особено чувствителни към всякакък вид помощ, 

включително чисто морална подкрепа. Повечето от тях никога не 

забравят кой им е помогнал в тежък момент и търсят начин да се 

отблагодарят. 

По-добър е ефектът, разбира се, когато моралната подкрепа е 

придружена с някакъв вид материален стимул. В това отношение през 

последните години за щастие се появи положителна тенденция. След 

като доста години единствената награда за журналистическо 

разследване се връчваше от фондация “Свободна и демократична 



България”, през последните години се появиха още няколко не по-

малко престижни награди,  присъждани от различни организации 

специално за разследващи журналисти. Това е добър знак и 

доказателство, че българското общество постепенно узрява, за да оцени 

по достойноство важността на разследващата журналистика. 

Въпреки че имат и материално изражение обаче журналистическите 

награди имат по-скоро значение на морална подкрепа. По-важно, 

според мен, е  оказването на периодична помощ от различно естество 

на журналистите, доказали с работата си, че сериозно се занимават с 

разследвания и те не са за тях прищявка или начин за бързо привличане 

на паричен ресурс. 

Помощта за разследващите журналисти може да бъде под различни 

форми, най-често използваните от които са: 

1. Оказване на юридическа помощ. Най-добре е това да става преди 

публикуването на разследването – тогава е и по-ефективна, и по-

евтина. Лично моите разследвания в “24 часа” задължително 

минават през шефа на правния отдел Радослав Чолаков. В 

интерес на истината през последната една година той не е 

поправял или задрасквал  повече от 5-6 думи на текст. Това не е 

цензура, а елегантна защита срещу бъдещо съдебно преследване. 

И откакто Радо чете текстовете ми, съдебни дела срещу мен не са 

започвани. Въпреки че 100% гаранция никой не може да даде.  

2. Помощ с литература, насочване към авторитетни източници на 

информация по проблема,  със съвети как да се избягват най-

често срещаните грешки при други подобни случаи. 

3. Парична помощ (грант). Тъй като желаещите за подобен стимул 

винаги са най-много е важно да се избира най-добрият проект, 

който предполага постигане на най-голяма ефективност и има 

най-обоснован финансов план. Трябва да се отбележи, че 

паричните стимули, дори в неголеми размери, повишават 

изключително много журналистическата мотивираност, а оттам и 

качеството на крайния продукт. 

4. Организиране на обучения. Както е казал Суворов, колкото 

повече пот в ученията, толкова по-малко кръв в боя. Това 

правило важи и за журналистическия труд. Мнозина колеги не 

биха допуснали баламски грешки, ако някой беше  ги обучил 

преди това. Конкретен пример – колежката от “Новинар” Катя 

Касабова, осъдена заради разследването си за корумпирани 

служители в Бургас. Чух я по радиостанции и четох нейни 

изказвания в различни медии, че написала “разследването” си без 



доказателства, но след това такива се намерили и служителите се 

оказали наистина корумпирани. Огромна грешка – никога един 

журналист не бива да признава, че е написал обвинения към 

някого без доказателства. В случая с Касабова съм  принуден да 

призная, че решението на съда е правилно.  

 

ТУРЦИ ИСКАТ НАШИ СТУДЕНТКИ ПО БИКИНИ 

 

Трите студентки, с които разговарям в кафето на “24 часа” са 

определено симпатични, въпреки възмущението, което излъчват. 

Придружава ги братът на едно от момичетата. 

Когато след около половин час съм наясно с проблема им, разбирам 

защо са толкова ядосани. Има защо. 

Студентките учат по програма “Туризъм” на  Нов български 

университет  и отиват на традиционния за специалността им стаж – в 

този случай в Турция. Вместо да ги учат на хотелиерски бизнес обаче, 

домакините поискали от тях да носят дрехи, които лесно се свалят. 

"Скачахме в движение от кола, с която "работодатели" ни отвеждаха в 

неизвестна посока", разказва потресената Албена.  

Координаторът на програмата Ваня Печова била качена на яхта. "Тя 

скочи в морето и плува до брега, за да не бъде изнасилена", твърдят 

момичетата.  

Сънувам кошмари,  виждам се като проститутка  и как бягам  

към българската граница, казва Албена. 

Момичетата искат по случая да се вдигне повече шум. Те настояват  

прокуратурата да потърси отговорност от шефовете на Нов български 

университет и от туристическата фирма "Гъливер".  

Това е най-големият скандал от създаването на университета, който го 

разтърсва точно  в разгара на кандидат-студентската кампания през 

лятото на  1998 година. 

Ето как избухва: на 1 август 16 студенти от специалността "Туризъм", 

заминават за турския курорт Кушадасъ. Транспорт, спане и храна 

урежда фирмата "Гъливер" срещу 300 долара от всеки.  

Когато автобусът пристига в курорта, се оказва, че четиризвездният 

хотел "Айма", с климатик и телевизор във всяка стая, е лъжа. 

Осигурената "работа в туристически обекти със заплащане между 60 и 

100 долара на ден", също е мираж. 

"Закараха ни в хотел "Чагдаш" с лоши стаи, мръсни санитарните възли, 

след 18 часа спираха водата", спомнят си потърпевшите. Давали им  

лоша храна в "нещо като стол, с маси, покрити с мръсни мушами". 



Адът започнал, когато се появяват работодателите. Връзката с тях 

държала Нели Георгиева, представила се за мениджър на хотел 

"Чагдаш" от фирма "Санес". Тя казвала, че турците са собственици на 

яхти, хотели и вериги от магазини. Според студентите обаче те 

изглеждали твърде съмнителни.  

Един от тях, г-н Мути, бил собственик на верига от магазини. На 

срещата със стажантките довел свои приятели, които щели да им дадат 

работа. 

"Дойдоха с бял фиат "Регата", номер 33 NY 186. Шофьорът беше 

македонец, а другият май арабин, той не говореше", разказва Албена 

Панова.  

В колата се качили три момичета - двете трябвало да работят като 

аниматорки в хотел, а Албена - във воден парк. "Не ми обясниха като 

каква. Забелязах, че тръгваме в посока извън града. Много се 

уплашихме. За късмет попаднахме в задръстване, колата се движеше 

бавно. Скочихме в движение", спомня си тя. 

"Това, което се пише в България, не отговаря на истината", твърди 

мениджърката от турска страна Нели Георгиева, с която се свързвам 

почти веднага след разговора с момичетата. Но категорично отказва да 

обясни какво точно се е случило.  

След като скандалът в Кушадасъ се разраства, студентите молят 

роднините си в България за помощ. Уплашените родители се оплакват 

в МВнР, спешно се намесват консулите ни в Истанбул и Одрин Иван 

Тотин и Цветомир Георгиев. С тяхна помощ студентите се връщат. 

Въоръжен екшън обаче се разиграва, когато автобусът е посрещнат до 

новотел "Европа" от 5 коли с хора на туристическата фирма "Гъливер", 

организирала стажа. Част от "посрещачите" са с пистолети. Идва кола с 

униформени полицаи, но никой от тях не иска документи или 

обяснение от цивилните с оръжията. Пламва скандал. Докато бащата на 

едно от момичетата се кара с Румен Близнашки - служител на 

"Гъливер", един от въоръжените казва: "Чувствам, че на този ще му 

опра пистолет в главата".  

Според г-н Близнашки те трябвало да предотвратят разправата с 

Теодор Станчев, четвъртокурсник от НБУ. Той бил водач на 

стажантите в Турция и работел за "Гъливер". Въоръжените пък били 

цивилни полицаи от II-ро РПУ - "приятели" на "Гъливер".  

"Вярно е, че фирмата ни има известен пропуск", признава Близнашки, 

когото го намирам ден след разговора със студентките. Според него 

турският туроператор обещал екстрите, но местата се оказали 

дублирани.  



"Затова осигурихме на студентите подобни условия в тризвезден 

хотел", обяснява Близнашки. 

Студентите твърдят, че отговорна за скандалния  стаж е Лучия Илиева, 

шеф на програма "Туризъм" в НБУ. Тя знаела, че 2 дни преди 

заминаването зам. ректорът Гюров е отменил практиката. Студентите 

обаче не били уведомени и заминали. 

Защо г-жа Илиева не ги предупреждава? "Аз съвсем съзнателно исках 

да се дистанцирам, пък и не знаех откъде и кога тръгват, нито кои са", 

казва Илиева. Според нея четвъртокурсникът Теодор Станчев излъгал 

колегите си, че тя ще пътува с тях като организатор. 

Срещам се с Илиева в кафене недалеч от НДК. Кой знае защо тя води 

на срещата колега от рекламния отдел на “24 часа”, когото представя 

като свой бивш студент. Вероятно си мисли, че може да повлияе по 

този начин на разследването ми. Обаче бърка – аз не познавам 

колегата, както и почти никой от рекламния ни отдел. Нито пък някога 

съм се влиял или ще се влияя от техните мнения, контакти или 

преподаватели. Както и те от моите.  

Просто в “24 часа” между редакцията и рекламата има желязна стена – 

така, както е във всеки вестник в нормалните държави. За съжаление в 

България това все още е твърде рядко срещана практика. 

Илиева отрича да е организирала стажа, макар че през май e била в 

Кушадасъ, говорила е с кмета на града, който е и съсобственик на 

фирма "Санес". Тя сама препоръчала на студентите си фирма 

"Гъливер", създадена също през май. 

Всички документи по случая са при мен и до няколко дни ще взема 

решение, съобщава ми по телефона проф. Иванка Апостолова, ректор 

на НБУ. Според нея случаят е много неприятен, но университетът не е 

имал договор за организиране на стаж с "Гъливер", затова не носи 

отговорност.  

"Не мисля, че ще бъда уволнена, защото съм в този университет шеста 

година. Доказала съм с труда си, че заслужавам доверие", смята 

Илиева.  

Потърпевшите студенти от програма "Туризъм" на НБУ обаче са 

подали жалба в Софийска градска прокуратура, под номер 469698. 

Аналогични жалби са внесени в МВР, МВнР и Министерството на 

образованието. 

Ето какво ми разказаха по случая представителите на трите засегнати 

страни в конфликта около туристическия стаж на Нов български 

университет: 



Мария Цветкова, студентка: Разделиха ни от момчетата. После 

разделиха и момичетата. Г-н Мути, който има верига от магазини, ми 

предложи да ме закара извън града, да съм облечена по бикини и 

лесносъбличаща се дреха. Фактически не ми предложи работа - само 

искаше да ми покаже магазина си на плажа.  Разказваше ми как 

рускините в Кушадасъ изкарвали на месец по 20 000 долара като 

продавали по 1-2 якета и веднага си купували кола. Казваше, че и аз 

мога да направя така. Предлагаше да му стана партньор и да ръководя 

магазините, които щял да отвори в България. Искаше след като идем до 

магазина, да ме води на бар. Аз отказах. 

Румен Близнашки от "Гъливер" : Не мога да кажа какво се е случило в 

Турция, защото стажът се организира от университета. Наистина 

представителят на "Гъливер" Теодор Станчев беше водач на групата, 

но не е било възможно той да следи дали всичко е наред, защото 

обектите, където са работили студентите, са пръснати в целия град. Не 

мисля, че "Гъливер" трябва да носи някаква отговорност за проблемите 

между студентите и турските им работодатели. Учащите трябваше да 

се придружават от техен преподавател. "Гъливер" изгуби много от 

скандала, защото върнахме парите на студентите и всички разходи 

останаха за наша сметка. 

Лучия Илиева, директор на програма "Туризъм" в НБУ: 

Мога да се извиня на студентите, че несъзнателно им препоръчах 

фирма "Гъливер", но ако те ми се извинят за обвинението, че аз съм 

организирала стажа. Моята вина е, че гласувах доверие на Теодор 

Станчев и позволих "Гъливер" да рекламира услугите си в 

университета.  Казах на студентите: идете във фирмата, вижте какви са 

условията, ако ви харесва, отидете на стаж. Но уточних, че фирмата си 

събира парите и организира стажа, а аз нямам нищо общо. Не знам как 

"Гъливер" е успяла да заблуди студентите ми. Бях в чужбина и съвсем 

случайно се върнах два дни преди да тръгнат за Кушадасъ. В същия ден 

зам.ректорът г-н Гюров е пуснал заповед да се спре практиката. 

Говорих с него и стана ясно че, ако искат, студентите може да заминат 

само на екскурзия, която няма да се брои за стаж. Обясних същото и на 

хората от "Гъливер" и им връчих заповедта на ректора. Те не са я 

показали на студентите. Никой не може да представи документ, от 

който да се види мое или на университета участие в организацията на 

стажа. 

След публикуването на разследването Лучия Илиева беше уволнена. 

 

 



БЪЛГАРСКАТА ДАЯНА И МЕЧКИТЕ 

 

За първи път получавам писмо от Лондон. Всъщност то е изпратено до 

редакцията на “24 часа”, но след кратък преход от кабинета на главния 

редактор Валери Найденов към стаята на някой от зам.главните тихо 

кацва върху моето бюро. 

Съдържанието му е, меко казано страннно, както и действащите лица, 

описани в него. Цялата история прилича на сапунен сериал, с крими 

елементи тип “Агата Кристи”, тацуващи мечки и главният прокурор 

Иван Татарчев за капак. Всичко това на фона на меката есен на 1997 г. 

Писмото е на английски, а  главната героиня е американката с 

български произход Даяна Майкълс-Кристофър.  

Още в зората на демокрацията през 1990 г. тя се забърква във всички 

възможни улични протести, партии и мозъчни тръстове в България. 

Постепенно организациите се освобождават от нейното присъствие, 

което явно в един момент я е накарало да задълбае в проблемите на 

танцуващите мечки. А покрай тях да забърка себе си, а и България, в 

страхотна каша с възрастния британски архитект Антъни Аткок. 

В началото става въпрос за трийсетина тацуващи мечки. Онези същите, 

които винаги се казват Гошо, циганинът върви отпред, дърпа синджира 

и вика: “Ха, Гошо, покажи как прави депутатинът като се налюска 

хубаво”, а отзад пристъпва циганката с бохчите и събира с пластмасова 

чашка парсата, докато звярът се търкаля в прахта за радост на 

дечурлигата. 

Сега същите мечки са в резервата край Белица, където всяка сутрин 

отправят топли молитви за благодарност към бившата сексбомба 

Бридижит Бардо. Преди да ги спаси французойката обаче същото се 

опитала да направи нашенската американка Даяна. 

Всъщност в началото тя се примъква като скромен преводач във 

Фондацията за защита на животните, председателствана от самия Иван 

Татарчев. Майкълс-Кристофър настоява да работи на доброволни 

начала, без заплата. След което, както обикновено, се развихря и 

изземва инициативата. 

През 1995 г. заминава, отново на свои разноски, за Турция, където се 

осъществява подобен мечешки проблем, разработен по програмата 

“Либърти”. 

В Истанбул Даяна среща 64-годишният Антъни Аткок, британски 

архитект и природолюбител. Той финансира турския проект и обещава 

да стане спонсор и на българския.  



Аткок пристига в България и отсяда в дома на Майкълс-Кристофър в 

столичния квартал “Младост”. Започва техническата подготовка по 

проекта. Условието е да бъде изпълнен съвместно от “Либърти” и от 

българската фондация.  

По желание на британеца проектът трябвало да носи името на  

починалата му съпруга – Сели Аткок, която много обичала мечките.  

Британецът и Даяна към този момент са вече доста близки. 

Проектът предвиждал ограждането на няколко хълмчета в столичния 

зоопарк, издълбаване на пещери и езерца.  В тази райска среда 

трябвало да щъкат и да се плодят 30-те мечки. 

Лично кметът Стефан Софиянски обещал към мечата част от зоопарка 

да бъде присъединена част от гората зад него. 

След време архитектът Аткок се прибира в дома си в селището 

Уилтшър, на стотина километра от Лондон. Той тръгва от България с 

обещание да осигури още пари за проекта.  

На 1 май 1997 г. при него пристига Даяна. Двамата организират 

благотворително парти, на което събират около 200 лири за мечките. 

Двамата са се сближили още повече. 

Вместо с хепиенд обаче отношенията между тях приключват с 

неочаквана развръзка.  На 6 юни Даяна внезапно отлита за България. 

Още същия ден Антъни Аткок открива, че липсват накитите на 

покойната му съпруга на стойност 7500 лири стерлинги. 

Основната част от странната история научавам от изпратеното в 

редакцията писмо. То носи странния подпис World Press Agency 

(Световна пресагенция), базирана в Лондон. 

Проверката ми установява, че такава или не съществува, или е актуална 

само за някой от кварталите на Лондон. Стигам до заключението, че е 

възможно някой във Великобритания, заинтересован историята да се 

раздуха, да е маскирал информацията като прессъобщение. 

Не ми е особено приятно да работя с анонимен източник. От друга 

страна историята не е за изхвърляне. Значи, ако реша да разследвам, 

трябва да удвоя вниманието си върху фактите, за да не си докарам 

някоя беля до главата. 

Първата ми работа е да посетя софийския зоопарк и да се срещна с 

директора  д-р Иванов. Той потвърждава информацията около 

фондацията, мечия проект и участието на Антъни Аткок. Какво е 

ставало във Великобритания между него и Даяна, г-н Иванов 

естествено не знае. 

В писмото от Лондон е посочен номер на полицейското управление в 

Уилтшър. През един от британските телефонни указатели в Интернет 



проверявам дали този номер е наистина полицейски. Да, няма 

съмнение, това е районното управление. 

Избирам номера и питам има ли регистрирана кражба на 

скъпоценности от дома на Антъни Аткок. Прехвърлят ме към 

служителя, който е натоварен със случая. Той потвърждава, че има 

подадена жалба срещу Даяна Майкълс-Кристофър, and she is suspected 

(тя е заподозряна). 

В писмото е посочено още, че Даяна е издирвана от Интерпол за 

кражби в няколко държави. Полицаят от Уилтшър обаче не 

потвърждава тази информация.  

Свързвам се с бюрото на Интерпол в София, откъдето нито отричат, 

нито потвърждават информацията. И уточняват, че същия отговор ще 

получа от всички бюра на Интерпол по света. 

Време е да се свържа със засегнатата страна. От зоопарка са ми дали 

домашния телефон на Майкълс-Кристофър. Откривам я от първия 

опит.  

Разказвам й за писмото и за информацията, която допълнително съм 

събрал по случая. Даяна почва да пелтечи в слушалката от гняв и ме 

заклева да не пиша и дума по въпроса.  

След което ми разказва, с яростни изблици на всеки три думи, нейната 

версия:  Аткок искал тя да се омъжи за него и даже определил деня на 

сватбата. – 14 юни. Даяна обаче не желаела. И понеже щадяла 

чувствата на британеца, заминала дискретно за България. 

“Аз съм академик, баща ми има ранчо в САЩ, отлично съм обезпечена 

финансово. Абсурдно е да посегна на чуждо имущество”, крещи в 

слушалката обидената госпожица. Според нея в имението на Аткок 

живеят още градинар,  чистачка и друга прислуга, потенциално 

способни да посегнат на накитите. 

“Никога не съм искал да се женя за Даяна”, отрича обаче г-н Аткок, с 

когото се свързвам по-късно. “Дори нямаше някаква особена близост 

между нас”, твърди той. И ми разказва неговата версия: След като 

Даяна и скъпоценностите изчезват едновременно той уведомява 

полицията и застрахователната си компания. Двете институции 

започват отделни следствия.  

“Възможно е писмото до “24 часа” да е изпратено от служител на 

застрахователната компания”, предполага г-н Аткок.  

“Това е един изкуфял човек и аз с удоволствие ще го съдя, но няма да 

позволя с изнудване да ме принуди да се омъжа за него”, крещи отново 

Даяна по телефона.  И уточнява, че е била в Англия изцяло на свои 

разноски. 



Аткок обаче твърди, че е плащал навсякъде за всичко. Освен това давал 

и пари на ръка. 

Дотук със забавната страна на историята. Даяна ми крещи по телефона 

как си позволявам да се бъркам в личния й живот. И се налага да й 

обясня, че личният й живот за мен свършва там, където тя е 

заподозряна за кражба във Великобритания, докато представлява 

българска фондация. И то председателствана от българския главен 

прокрор. 

Татарчев, естествено, веднага е бил уведомен за скандала, но 

преценява, че случаят е от личен характер и няма отношение към 

мечките. И обратното. 

След светкавичното си връщане от Великобритания Даяна не се вясва 

повече във фондацията. Веднъж само се обадила по телефона.  

От зоопарка я повикали на среща с пристигналия в София представител 

на “Либърти” Виктор Уоткинс.    

Към този момент в организацията  все още не знаят нищо за проблема с 

бижутата. Даяна не се явила на срещата. Същия  ден се върнала от път 

и се чувствала твърде уморена. 

Ден след като разговарям с Майкълс-Кристофър тя заминава за 

Пловдив, където изнася лекции по политология. От факултет 

“Социални и икономически науки” потвърждават, че американката е 

гостуващ лектор. 

Малко преди да приключи телефонният ни разговор предишния ден 

Даяна уточнява, че вече не се занимава с танцуващи мечки, а работи по 

други програми. След което ме заклева да не пиша и дума по случая, 

защото щяла да съди мен и вестника до дупка. 

Оказва се, че заплахите й не са празни приказки – месец след 

публикацията получавам призовка за разпит в полицията. Даяна е 

подала жалба срещу мен с намерението да заведе дело – наказателно, 

от частен характер.  

Време е да се посъветвам с адвокат. Към този момент “24 часа” ползва 

услугите на адвокатската кантора, в която работят Даниела Доковска, 

Ина Лулчева и Йорданка Вандова, която поема моя случай. И ме 

инструктира: “При никакви обстоятелства не давай никаква 

информация по случая в полицията  без мое присъствие. В обяснението 

пред полицията напиши само “аз съм автор на материала, повече 

обяснения няма да давам”. И нито дума повече. 

Влизам поизтръпнал в малкото полицейско управление на ул. “Иван 

Асен”, което “обслужва” редакцията ни, водеща се към неговия район. 

Смутолевям за какво съм дошъл. Полицаите са любезни – предлагат ми 



да седна, дават ми лист хартия. Аз обаче съм предупреден, че може да 

ме подтикнат към разговор и от дума на дума да изкопчат нещо, което 

после да използват срещу мен. 

Затова съм нащрек и се правя, че не чувам подхвърлени въпроси от 

типа “как си”, “как върви вестника” и т.н. В главата ми е набита 

фразата, която си повтарям от сутринта – аз съм автор на материала, 

повече обяснения няма да давам”.  Така ми е влязла в съзнанието, че 

подскача кънтейки из главата ми като футболна топка в спортна зала. 

Най-после успявам да я изстрелям  на белия лист. Ставам с облекчение, 

сбогувам се и аха да се измъкна през вратата. 

“Ама чакай, де!”, захилва се полицаят след мен. “Ти обяснения ако 

искаш давай, но името си поне напиши, да знаем кой си”. 

Съдебно дело така и не бе заведено. Някой – полицай, следовател или 

прокурор, беше преценил, че е безмислено. Така си и беше – 

разследването ми бе правено като по учебник – в него присъстваха 

мненията на всички засегнати страни, нямаше и дума измислица или 

обида. 

Колкото до Даяна Майкълс-Кристофър, години по-късно тя бе чест 

гост в шоуто на Явор Дачков преди да го изхвърлят от БНТ. За мен 

това бе просто едно потвърждение на диагнозата й.  

  

 

 

ОРИОН СТАВА СЕМЕЕН КРЪГ 

 

Може ли нарочен за смъртно наказание човек да развива успешен 

бизнес? Решавам да проверя след като през май 1998 г. година 

останките от приятелският кръг "Орион"  вдигат шум до Бога колко са 

репресирани от новата власт. Поводът за хленченето им е опитът за 

екстрадицията на Веска Меджидиева от ЮАР. 

Тя заклева властите там  да не я екстрадират, защото в България я 

чакало едва ли не бесило.  

Правя проверка във фирмените регистри как се развива бизнесът на 

"преследваните". Оказва се, че всеки южноафрикански магистрат може 

да си купи агънца от българската фирма "Темпорари" ООД, в  която 

заплашената от обесване  Веска е действащ съдружник.  

Същото може да се направи във "Веска Меджидиева" ЕООД. Тя е 

приемник на едноименния "едноличен търговец" и собственик на ТКЗС 

"Лопушанска дружина" в с. Георги Дамяново. 



Ако човек от ЮАР иска да направи валутна или сконтова операция, на 

неговите услуги е Българска земеделска и промишлена банка. Нейният 

банков лиценз е отнет, но работи необезпокоявана като финансово 

акционерно дружество. А Веска е един от собствениците му. 

Проверката ми в регистрите показва, че никой от приятелския кръг не 

може да се похвали с малтретиране или преследване от властите – 

напротив, бизнесът на всички е повече от успешен.   

Транспортни услуги например предлагат най-малко 4 фирми на 

съзвездието - "Форца" ООД, "Хатиса транспорт", "Дета транспорт енд 

трейд" и "Агрокомерс". Охранителни услуги осигурява "Бетелхайзе 

комерс", а спортно и ловно оръжие продава "Алнитак" ЕООД.  

Преглед на най-красивите кътчета от България предлагат 

туристическите фирми от съзвездието: "Рила компани", "Адмирал", 

"Сиеко", "Форца-Ал-Йордан Спасов", "Саиф" и "Агрокомерс".  

Има и здравни услуги. Ако някой бъде сполетян от проблеми със 

зъбите като Барона, болката му ще облекчи лично Николайчо 

Кривошиев във фирмата "Орион комерс", която предлага такива 

услуги. Преди това пак той ще удави болката му в плевенската си 

"Винарска къща Мизия". 

Единствената промяна след падането на Виденов от власт е, че деца и 

роднини заемат част от опразнените места на хората от първата редица 

на "Орион". Значи за никакво преследване не може да става дума, а за 

най-обикновено "прегрупиране". 

Вярно, Веска Меджидиева е напуснала цели 5 фирми на съзвездието. 

Тя е освободена от "Бетелхайзе комерс" ООД, заедно със съпруга си 

Румен Спасов, Красимир Райдовски и Кривошиев. Действащ шеф на 

фирмата обаче си остава братът на Румен Спасов - Лъчезар, както и 

регистрираното във Виена дружество "Саиф ГМБХ". 

Веска е освободена от "Новини 5", заедно с бившия шеф на Комитета 

по пощи Любомир Коларов и дясната му ръка Любен Сирийски. 

Фирмата обаче се управлява от "Еккол" ЕООД, чийто едноличен 

собственик е синът Павел Любомиров Коларов. По същия начин е 

процeдирано в "Софийски пазар" ЕООД и "Номер 1" ЕООД. 

Николайчо Кривошиев си остава най-ярко светещото небесно тяло от 

съзвездието с участие в общо 7 фирми. Всъщност той е напуснал само 

структурите, които е създал до 1993 г. Въпреки, че формално е 

освободен от "Бетелхайзе комерс" и "Алнитак", бизнесът се контролира 

от негови верни приятели.  



Между другото през септември 1999 година от едно ловешко радио, 

собственост на Кривошиев, гръмна скандалът с Надежда Михайлова и 

прословутата й реплика "нахранете журналистите". 

Така че орионци никога не са имали проблем с бизнеса си, след 

падането им на власт. Вярно, че той не се развиваше със същите 

темпове като преди, но определено не умираха от глад.   

Фирма "Темпорари" бе поверена на Анна Данова, съпруга на бившия 

шеф на Българската телекомуникационна компания Михаил Данов. 

Самият Данов си запази присъствието в БЗПБ. Освободен е от "Саиф" 

АД, но там кормилото държат здраво сестрата на Веска Меджидиева 

Йорданка, Румен Спасов и дъщерята на банкера Янко Янев Даня. Тя не 

е напуснала нито една от фирмите си и контролира ЕТ "Дани-630", 

"Тримакс юг" и кооперацията "Марица" в едноименното софийско 

село. 

Изобщо семейният бизнес става основна черта на приятелския кръг. 

Освен Даня Янкова и Коларов-син, със свежи сили навлиза дъщерята 

на Лъчезар Спасов - Мира, която управлява "Тарсис-Георгиеви и 

Петров". 

Шефът на "Колонел" Ангел Василев, обвиняем за убийството на 

Луканов,  е напуснал строителната фирма, заедно с бившите борци-

класици Александър Томов и Димитър Джамов. "Колонел" е в списъка 

на кредитните милионери и е един от най-големите длъжници на 

фалиралата Банка за земеделски кредит. 

Василев обаче е запазил участието си в БЗПБ, както и контрола върху 

две други строителни фирми - "Адмирал" и "Хадид 96", както и върху 

туристическата "Сиеко". Синът му Симеон следва неговия път със 

строителната "Агрин", дъщерна структура на БЗПБ. Всъщност точно 

около тази "Агрин" бе заведено второто дело срещу мен от Юри Ленев, 

в последствие също обвиняем за убийството на Луканов. 

Иначе екстрадицията на Ангел Василев от Чехия по това време можеше 

да послужи като основна сцена на всеки екшън - с вертолет, маскирани 

тежко въоръжени полицаи и т.н. Както казваше съпругата му 

Красимира Големинова "Докараха Ангел като Йоджалан".  

Между другото единствен аз успях да намеря Големинова малко след 

като докараха съпруга й. Издирвах я два дни - през фирмения регистър 

и телефонния указател. Оказа се, че тя, заедно с децата на Василев, 

живеят в къща на не повече от 300 метра по права линия от дома на 

Луканов на "Латинка", където го разстреляха. Дори успях да направя 

първото интервю с Големинова и дълго време бях единственият 

журналист, който поддържаше връзка с нея.  



А когато дойде време да пуснат Василев под гаранция, заедно с колеги 

от други медии чакахме близо 9 часа пред Националната следствена 

служба. Усилията ни се увенчаха с успех - накрая Василев бе пуснат и 

говори доста дълго:  

- Как се чувствате, г-н Василев? 

- Със здравето съм превъзходно.  

- Страх ли ви е? 

- Първо, няма от кой да ме е страх и второ, съвестта ми е чиста. 

- Какво ще правите сега? 

- Когато моят случай мине през всички видове съдебни инстанции и 

бъде приключен, когато получа законно всичките си документи, 

включително чисто удостоверение за съдимост, заедно с децата си ще 

напусна тази прекрасна страна. Официално бих се сбогувал дори с 

главния прокурор. Не искам да живея тук. 

- В ареста оказваха ли ви психологически натиск? 

- Не. 

- Сърдите ли се на някой, ако ви е натопил по делото? 

- Повече от 30 години работя с хора, вероятно в този период съм бил 

ръководител на десетки хиляди. Не може да се намери човек, който да 

се оплаче от мен и аз да не мога да го погледна в очите. 

- Имате ли своя версия за убийството на Андрей Луканов? 

- Нямам и не искам да имам, защото не е моя работа да правя 

разследване. 

- А защо сте решил да напуснете страната? 

- Това мое решение е от 1990 г., но ме спря това, че дъщерите ми бяха 

малки, а синът ми трябваше да влиза в казармата. Като напуснем, нека 

децата ми идват след години на българските Великдени. Нека идват - 

една лоша дума няма да им кажа за България. Но не искам да живеят в 

тази страна, в която има толкова омраза и завист. Завистта и 

простащината ще съсипят държавата. 

- Смятате ли, че делото срещу вас се водеше по политически причини? 

- Това ще го кажете вие. 

- Четяхте ли вестници в ареста?  

- Получавах вестници редовно, чел съм за всичко, което става в 

страната. Възхитен съм от позицията на журналистите по всички 

въпроси, не само по моя случай. Също и от електронните медии, от 

националното радио, от "Дарик" - слушах ги по личния си апарат. 

Фактически аз не живея в България от три години и почти всичко за 

нея в този период знам от медиите. Радвам се, че има пораснало ниво 

на интелигентност при подаване на информацията. 



- Сам ли бяхте в килия? 

- Да, бях сам през цялото време. Не съм докоснат с пръст, спрямо мен 

не е оказано какво и да е давление. Тук храната е такава, че ако 

изяждах всичко, щях да изляза 120 кг. Убеден съм, че тук аз съм се 

хранил по-добре, отколкото вашите родители на свобода. 

- Какво е първото нещо, което ще направите сега? 

- Ще целуна семейството си. 

- Виждахте ли се днес с Ботьо Ботев (шефът на отдел "Тежки убийства, 

който беше забелязан да влиза в сградата на следствието. Ботев участва 

в акцията по ареста на Василев в Прага). 

- Ама моля ви, не ми разваляйте настроението. 

- Имате ли обяснение за това, което ви се случи? 

- Аз обяснения нямам - те ще дойдат, като приключи делото. 

- Какво ще кажете на вътрешния министър и на главния прокурор? 

- Да са живи и здрави. 

- Бившият главен следовател по делото Богдан Карайотов e заявил, че 

Юрий Ленев е свидетелствал срещу вас? 

- Всеки може да казва каквото си иска. Аз не казвам такова нещо. 

- Имаше ли хора, които ви предадоха през тази една година в ареста? 

- Не. Хората ме обичат. И аз вас. (Василев горещо прегръща жена си 

Красимира Големинова и тръгват заедно със сина му Симеон Василев и 

адвокатите към портала на Специализираната следствена служба, 

където е паркирана колата им). 

Всъщност сбъдна се отчасти онази прогноза, която бившият депутат и 

"баща" на Българската земеделска и промишлена банка Златимир 

Орсов ми каза в едно интервю: "Все един от "Орион" ще вкарат в 

затвора.  

Сега Орсов е съветник на президента Георги Първанов, а реално в 

затвора няма никой от приятелския кръг. Засега. 

През 1998 г. Красимир Райдовски, бивш шеф на пресцентъра на 

Виденов, още си имаше фирма за търговия със селскостопанска и друга 

продукция  - "Красимир Василев" ЕООД. Малко по-късно той направи 

своя консултантска фирма с бившия шеф на "Интраком" за България 

Периклис Кациулас. И тръгна да обяснява по медиите как "Орион" не е 

имало, няма и сигурно няма да има. 

Опитът за екстрадицията на Веска Меджидиева претърпя неуспех през 

1998 г. Все пак за известно време представителите на кръга спряха с 

хленчовете си колко онеправдани и преследвани са. Защото не върви да 

твърдиш подобни неща и в същото време да въртиш бизнес за 

милиони. 



  

 

 

 

ЗА БОГА, БРАТЯ! 

 

Април 2000 г., надвечер: Бившият премиер Димитър Попов ме посреща 

в консултантската си кантора на столичния бул. "Витоша".  

"Идвам много рано сутрин - само така намирам място за паркиране", 

обяснява той малко по-късно, докато се качваме в черната "Алфа 

Ромео". 

Италианската кола е спомен на г-н Попов от първата му консултантска 

услуга.  

Трябвало да подготви договор на фирма, внасяща автомобили. 

Определили възнаграждението му - 5 000 долара. Преди да платят, 

попитали: доларите ли искате, или една "Алфа Ромео". 

"Но колата струва 25 000 долара на пазара", учудил се Попов. "Да, но 

на нас ни излиза 5000 долара", успокоили го от фирмата.   

Попов естествено предпочел возилото и го кара вече 8-а година. 

Открай време си пада по автомобилите. 26 години освен по 

наказателни дела е и съдия на автосъстезания.  

"За този спорт има 13 000 правила", гордее се той. Бил е в управата на 

Съюза на автомобилистите в България и е един от създателите на рали 

"Златни пясъци". 

Другото, известно само на най-тесния му кръг, са музикалните 

занимания. Всъщност строгият юрист още от младини е виртуозен  

цигулар и тромпетист. И досега свири на китара, пиано и акордеон.  

Преди години от хоби музиката неочаквано се превръща в негово 

препитание. Още първия семестър като студент в София Димитър 

Попов остава без баща. Нуждата го кара на 19 години да тръгне с 

колеги да свири в няколко софийски заведения.  

Забавлявали гостите в ресторант "Мусала" и в заведението на два етажа 

на Солни пазар на Кебата (популярен собственик на кръчми по онова 

време).  

"Групата ни беше "оркестър без име", но вдигахме консумацията поне с 

10%", спомня си експремиерът с носталгия. Свирели стари градски 

песни, класическа музика и т.н. - според типа заведение.  

Нощният живот обаче не повлиял на строгата студентска програма на 

Попов. Свирел до 12 часа, след това веднага си лягал, за да тръгне рано 

сутринта за лекции. 



Когато  се срещаме през 2000 г. бившият премиер е почти на 73 години. 

Работният му ден е средно 12 часа.  

"Работохолик съм. Най-добрият начин да ме накажете, е да ме лишите 

от възможност да работя", усмихва се той.  

Приятелите му го закачали, че дори като тръгва на море слага в багажа 

си пишеща машина. 

"Няма как да не заработвам допълнително - пенсията ми е 111 лева - 

максималната възможна. За какво може да ми стигне тя? На масата ми 

поне два пъти седмично сядат 9 човека - дъщерите със семействата си и 

жена ми. Като дойде и сестра ми, ставаме 11", почти се извинява г-н 

Попов. 

Не е тайна, че заработва добре. Винаги обаче е постигал целите си с 

много труд. Още 14 годишен баща му го води през лятната ваканция в 

кантората на адвоката Дамянов - техен съсед в град Кула. Така малкият 

Димитър свързва завинаги живота си с правото. 

Пак в родния си град той среща бъдещата си съпруга. Тогава тя била на 

7 години, а той - в горните класове на гимназията.  

Мария, или Мичето, както той я нарича, веднага се влюбила в стройния 

младеж. Той бил отличник и затова носел знамето на гимназията. 

Истинската любов между двамата обаче пламва по-късно - когато 

Попов е вече студент. Мария междувременно се е върнала в София, 

където е родната й къща. В Кула е живяла докато баща й служил като 

офицер в местния гарнизон. Той обаче загива във Втората световна 

война. За да има мъж в къщата, Мария и майка й канят студента 

Димитър Попов за квартирант.  

Постепенно младите се влюбват. Женят се и на първо време спят в 

кухнята. "Всички в къщата минаваха през стаята ни нощем, за да идат 

до тоалетната. Голям майтап беше", спомнят си през смях двамата. 

Миналата Нова година те са отбелязали 45 години съвместен живот.  

Живеят все на същото място, но вече в нова кооперация. Попов има 

малък, но уютен кабинет. Там държи над 3-те хиляди тома книги, 

останали от баща му. Стените на хола са покрити плътно с картини на 

известни, предимно български майстори. 

До края на 1990 г. Димитър Попов  бягал всеки ден между 8 и 12 км. 

Спира, когато се потапя в политиката. Дотогава навъртал километрите 

на стадион "Славия" или нагоре по Витоша. Никога не е пушил, нито е 

прекалявал с алкохол. Обичал да играе волейбол, има висок разред по 

шахмат. 

С ужас си спомня за казармата, където му се наложило да прослужи 

цели 3 години и 2 месеца. Пратили го трудовак, защото бил 



"неблагонадежден". След смъртта на баща си се водел глава на 

семейството и му се полагало да служи само 6 месеца. Хващат го обаче 

няколко изменения на закона плюс поредната ливанска криза. 

Може би оттогава е останало пословичното му търпение. Например 

към изненадите на г-жа Попова, която все носи от магазина по някоя 

нова придобивка за дома. Г-н Попов меко отбелязва, че те не винаги 

отговарят на насъщните им нужди. 

Иначе и експремиерът обича да пазарува: "Аз съм главният снабдител 

вкъщи". Действа по американски - веднъж седмично зарежда от всичко. 

Мичето пък запълва възникващите по-дребни нужди през седмицата.  

Любимият виц на експремиера е как един се хвалел на приятеля си, че 

вкъщи той решава важните проблеми, а жена му - дребните. "И как е" - 

попитал го приятелят му - "А, много добре - досега важен въпрос не е 

възниквал". 

Любимата почивка на експремиера са кулинарните занимания. Дори г-

жа Попова му е признала първенството в някои специфични 

дисциплини - например "Фасул ала Попов", по рецепта на майка му - с 

много подправки, сирене, яйце и специално запичане накрая. Любимо 

ястие на внуците му. 

Друг специалитет са "светкавичните супи ала Попов". Голямата му 

гордост обаче са "баница по Кулски" и пълнена кокошка по рецепта от 

същия край. Единственият проблем след готвача Попов са 

непочистените съдове и кухня. Той признава, че тези занимания са вън 

от специалността му. 

Крилатата фраза "За бога, братя, не купувайте!" се ражда след 

заседанието на правителството на 1 февруари 1991 г. На него се взема 

решението да се либерализират цените. Няма друг начин - всички стоки 

са изпокрити, Попов лично е ставал в 2-3 часа през нощта да се реди на 

опашка за мляко на внуците си. Трябва да се пуснат цените, за да се 

появят стоките. Според правителствената прогноза цените е трябвало 

да се успокоят седмица-две след либерализацията. Точно това обяснил 

Попов пред журналистите и призовал хората да не купуват неща, които 

не са им от първа необходимост, докато цените се покачват вихрено, за 

да не изгубят парите си. По медиите обаче се появила само първата 

част от призива му. Съответно само тя останала в историята. Сега, 

когато отиде на кварталния пазар, от сергиите го посрещат с викове: 

"За бога, братя, нашият човек пристига". 

Най-големият от тримата внуци на Попов сякаш носи най-много от 

характера и осанката на дядо си. Затова пък най-малкият явно ще се 

окаже най-отракан. Маниак на тема Интернет. Не прочел книгите, 



които му поръчали от училище за лятната ваканция. Като най-

авторитетен, експремиерът трябвало да му се скара. Привикал го в 

кабинета си. Малкия Пешко обаче му казал: Ама дядо, виж какво ме 

карат да чета - "Котарака в чизми". Кой бе, дядо, в днешно време чете 

за някакви котараци?!  

Пешко обаче усилено прелиства тухла от близо 500 страници за 

тайните на Интернет. И вече я е презполовил. 

Месеци, след като направих този портрет на експремиера Попов, ми се 

наложи да се срещна с друг член на семейството му. Заедно с Майкъл 

Чорни  и Денис Ершов през  същата година страната трябваше да 

напуснат и руснаците  Хайрулин и Ширков. Оказа се, че дъщерята на 

Димитър Попов – Татяна, е била доста близка с тях.  А те бяха 

представени като “опасни за националната сигурност”. 

Срещнахме се с Татяна Попова в същата кооперация, в която посетих 

баща й – тя живее на етажа под него. 

- Г-жо Попова, как се запознахте с бившите си съдружници 

Хайрулин и Ширков, които бяха изгонени от България за 10 

години?  

- Познавам съпругата на Хайрулин - Венера, която се занимава с 

мода, и съпругата на Ширков Лариса, която се занимава със 

същото. Те са имали дейност в Русия в тази област. Аз пък 

специализирах в Англия търговия с мода. Когато се върнах, 

Хайрулин и Ширков се свързаха с мен, защото бяха разбрали, че 

се занимавам с мода и имаха хубави идеи - да работим на ишлеме 

за Англия, Гърция и др.  

- Какви бяха впечатленията ви от руснаците?  

- Съпругите на Ширков и Хайрулин са фини и интелигентни жени, 

с чувство за стил. Раздаваха се за семействата си, на дома си и се 

опитваха да правят някакъв бизнес в България. И двете имаха 

момичета.  

- С коя бяхте по-близка?  

- С Хайрулина излизахме по-често, защото нейното дете беше по-

голямо. Обикаляхме по магазините, по "Витошка". Това е жена с 

много широк поглед. Тогава по улиците започнаха да се появяват 

просяци и безпризорни деца - тя им купуваше сандвичи, 

сладоледи. Беше благороден човек. Мислех си, че по-нататък би 

могла да направи дарения на фондации, които се занимават с 

изоставени деца. А с Ширкова също бяхме близки, но тя 

излизаше по-рядко, защото детето й беше по-малко. Тя все 



говореше колко иска да си открие в България една фабричка за 

шиене на дрехи.  

- А Горшенин, за когото също се твърди, че сте били съдружници?  

- Много интересно, защото тази личност аз не я познавам. В 

регистрацията на "Старт" сме аз, Хайрулин и Димитър Маринов, 

който е приятел на руснаците. В "Старт 93" пък сме с Ширков и 

Хайрулин. Но Горшенин не съм го и чувала.  

- А този Маринов?  

- Познавам го бегло. Доколкото знам, е правил експорт на кетчуп и 

консерви. Руснаците ме запознаха с него - те имаха много 

приятели българи. Но аз във фирмите влязох единствено с цел да 

се занимавам с мода. Идеята ми беше да показваме наши, 

български модели, които да се продават в Русия. И обратно - 

руски модели, които представляват интерес за нашия пазар. Да се 

правят модни дефилета, включително по Черноморието. А там да 

развиваме и туризъм...  

- Но фирмите имат широк предмет на дейност - те са се 

занимавали и с други неща. Вие знаехте ли за тях?  

- Фирмите се занимаваха само със законна дейност. Аз бях 

съдружник и не участвах в управлението им. Моето присъствие 

бе единствено в раздела мода.  

- Идвали ли са в офиса ви политици, депутати?  

- Не, поне докато бях там. Руснаците имаха много приятели 

българи, но извън политическите среди.  

- Защо ги напуснахте?  

- - Излязох първо от "Старт 93", а след това и от "Старт" с 

протоколно решение от 1994 г. Това стана, защото бях 

ангажирана да водя преговори с наши производители, но те бяха 

много тежки и мудни и в крайна сметка аз изгубих интерес.  

- Да не би да ви е притеснило нещо?  

- Не, руските ми партньори се занимаваха изцяло със законен 

бизнес, преговаряха с "Балкантон", с "Хемус еър", с много наши 

държавни организации. Те имаха собствена авиокомпания.  

- Все пак руснаците не може да не са знаели, че сте дъщеря на 

бившия премиер Димитър Попов. Искали ли са ви някакви 

услуги?  

- Вероятно са знаели - аз работех във фирмата на моя баща. Много 

добре знам от какво семейство съм и че винаги може да има 

недоброжелатели, които да замесят името на баща ми в нещо 

скандално. Затова никога не бих си позволила да вляза в някаква 



фирма, която би могла да компрометира семейството ми. Баща 

ми също много добре знае, че аз здраво пазя гърба му и е абсурд 

той дори да си помисли, че аз мога да направя нещо в негов 

ущърб.  

- Той сигурно е знаел за влизането ви в двете фирми - не ви ли 

съветваше да внимавате с новите ви партньори?  

- Да, той знаеше, че се занимавам с мода, но съдружниците ми не 

бяха направили нищо лошо, за да се притеснява баща ми. Освен 

това те много обичаха България, защото някои от тях имаха 

българска кръв във вените си. Например прабабата на Хайрулин 

е била бесарабска българка, а съпругата му - българска татарка. 

Затова и двамата говореха много добре български. Съпругата на 

Ширков пък ходеше на ускорени курсове, за да научи български. 

- За някои този прекалено силен интерес към България може да е 

изглеждал странен.  

- Да, така е. Но докато бяхме съдружници, те не правеха нищо 

лошо и изобщо не бяха на ниво, че да се занимават с нещата, в 

които ги обвиняват. След това не знам. 
  

 

 

“САПИО” ДАВА 1 МЛН. ЗА ГЛАВАТА НА КОСТОВ 

 

Искате ли да станете милионер в зелено само за ден? 

За целта трябва да осигурите отнякъде на фондация "Сапио" 4 млн. 

долара и веднага ще получите 25 на сто от сумата. За предпочитане е да 

мразите силно премиера Иван Костов. 

Скандалната фондация е вече Интернет-пирамида със седалище в 

САЩ, която предлага неограничени възможности на всеки да 

забогатее. В същото време тя е задграничен център за борба с 

правителството на България и конкретно с Иван Костов.  

Иначе според офертите в сайта мога да оприлича дигиталната “Сапио” 

единствено на пирамида, макар и в по-модерен вариант. 

Кой е всъщност Ясен Златков. Към момента на разследването ми той е 

46-годишен, бивш депутат от Великото народно събрание.  

Завършил е международни икономически отношения във ВИИ "Карл 

Маркс" в София. Кандидат на философските науки, владее френски, 

английски и руски.  Започва да следва в Москва международни 

отношения, но в трети курс е изключен. Според една от версиите - за 

хазарт. След завършването си в София работи близо 8 години в 



Института по история на БКП - до 1989 г. Половин година след това е 

вече депутат на СДС във ВНС.  

Златков е особено близък с Васил Колев, също велик син депутат. 

Заедно се включват в Независимото дружеството за защита правата на 

човека и успяват да го разцепят.  

Колев е известен с появата си в списъка на доносниците във в. "Факс". 

Беше засичан да продава маратонки на пазара, а по-късно застреля 

човек при битов скандал.  

Председател на независимото дружество беше Илия Минев, рекордьор 

по гладни стачки и истински борец срещу тоталитаризма. Златков и 

Колев обаче постепенно изместват истинските дисиденти и разцепват 

дружеството, твърди мой източник.  

Заедно със Златков вноса на стоки чрез "Сапио" урежда отец 

Христофор Събев. По време на разследването ми Фори Светулката 

също живее в САЩ от доста време, но не контактува със Златков, 

установен там в същия период. Двамата са скарани. 

В САЩ Златков е в ролята на Ленин по време на изгнанието му във 

Финландия. И също като хората от "Орион" той се смята за 

политически репресиран. Само че излиза от позицията на демократа, 

прогонен от тоталитариста Костов. 

Името на Златков нашумява след доста дълго забвение, когато през 

август 1998 г. синият орган "Демокрация" разкрива пирамидката, която 

нашият човек си е спретнал в световната мрежа "Интернет". Схемата 

му е изпипана по класическите правила на бранша. Тя има такъв 

потенциал че, ако се намерят достатъчно балъци, ще удари в земята 

дребни риби като Иво Недялков, Жоро Лекса и Майкъл Капустин. 

Но "Демокрация" по обясними причини се съсредоточава върху 

бившия велик депутат, а пропуска дори мимоходом да спомене името 

на Иван Костов. А именно той, като бивш финансов министър, е 

осигурил безмитен внос на "Сапио", за което дълго време  срещу него 

се води следствие.  

Грехът на Костов е прословутият подпис "зад фикуса" в кулоарите на 

Народното събрание. Тогавашният финансов министър поставя 

разрешителна резолюция върху писмо на "Сапио", с което се иска 

безмитен внос на стоки. Костов дава на фондацията срок от 24 до 31 

март 1992 г. за операцията. Така "Сапио" успява да внесе тирове с 

необмитени оборудване, алкохол и цигари за близо 48 млн. лева. 

Костов дълго време отричаше да е подписвал, докато експертизата не 

доказа автентичността на парафа му.  



Друг е въпросът, че подписът му всъщност не разрешава вноса, защото 

писмото не е заведено по надлежния ред в Министерството на 

финансите. Липсва и печат на министерството. Значи отговорност за 

пуснатите стоки носят митничарите, които са си затворили очите, 

виждайки министерския подпис. 

По Интернет Ясен Златков обаче твърди, че оригиналното писмо е 

имало син печат от министерството, освен подписа на Костов. Когато 

започнали атаките срещу "Сапио" Костов привикал спешно Златков. 

Шефът на "Сапио" взел писмото и, според него поне три служителки на 

фондацията видели, че на него има син печат. Когато отишъл в 

министерството на финансите, в кабинета на Костов бил заместникът 

му и бъдещ финансов министър Стоян Александров, който към 

момента е кандидаткмет на БСП за София.  

“Костов и Александров взеха писмото и внимателно разгледаха 

печата”, твърди Златков пред медиите. След това докуменът изчезнал и 

по-късно се появява в пресата и на други места, вече без печат на 

министерството. 

Стоян Александров е в чужбина до края на месеца и затова не успявам 

да се свържа с него за коментар. Според Иван Костов никога писмото 

не е било завеждано в МФ и съответно подпечатвано. 

Дали Костов е изиграл Златков? 

В аферата "Сапио" едно нещо не подлежи на съмнение - фондацията е 

била толерирана от сините. Малко вероятно е лично Костов да се е 

облагодетелствал от услугите. Почти е сигурно обаче, че голяма част от 

печалбите от безмитния внос са влезли в касата на СДС. Този начин за 

финансиране бе силно разпростанен в зората на демокрацията. От него 

се възползваха всички големи политически сили. 

Възможно е Костов да се е опитал да ограничи скандала, като 

прехвърли вината основно върху небрежните митничари и отчасти 

върху себе си. По-късно той успява да конфискува немалко количество 

от стоките на "Сапио", като по този начин отчасти покрива загубите на 

държавата от безмитния внос. 

В сайта на фондацията има електронен адрес на самия Ясен Златков. 

Изпращам му въпроси и зачаквам, макар да съм почти сигурен, че няма 

да ми обърне внимание. Неочаквано два дни по-късно той ми връща 

отговорите:  

- Г-н Златков, май превръщате по Интернет фондацията "Сапио" в 

пирамида - предлагате невероятни услуги.  

- Фондация "Сапио" не предлага никакви услуги. Възможности за 

инвестиране предоставя фирмата "Сапио". Със своите продукти и 



услуги се опитваме да покажем на българите, че съществуват 

множество съвременни свръхпроизводителни средства за развитие на 

икономиката.  

Ако това, което "Сапио" предлага, е пирамида, то трябва незабавно да 

се закрие цялата частна икономика на САЩ и на всички други 

цивилизовани страни.  

- Защо от син депутат се превърнахте в критик и борец срещу 

сегашното синьо правителство? 

- Аз винаги съм бил и си оставам син депутат. Ако не бяхме гладували 

навремето, сега нито аз, нито някой друг българин, нямаше да може да 

се позове на неприкосновеността на частната собственост в 

конституцията. Проблемът е, че сегашното "синьо" правителство стана 

доста кафяво. 

- Готов ли сте да разкажете още подробности за "Сапио" и отношенията 

й с управляващите през 1991-1992 г.? 

- "Сапио-изследвания" постепенно ще събира и обработва показания, 

документи и материали за случая "Сапио" и ще ги публикува в 

Интернет с текст и образ.  

- Смятате ли, че скандалът около "Сапио" може да доведе до оставката 

на Иван Костов? 

- Смятам, че на Костов му е време да си ходи не заради фондация 

"Сапио", а защото не е достатъчно компетентен да изведе страната от 

кризата, както впрочем и неговите предшественици. Не е нормално да 

управляваш страната в навечерието на третото хилядолетие с възгледи 

и методи от първата половина на века. Светът много бързо се променя 

и всеки, който се опита да управлява държавата като затворена 

система, като колхоз в тайгата, е обречен на провал.  

- Вие искате справедлив съд, но не се връщате в България. От какво ви 

е страх? 

- През последните 5 години правителствата упорито внушаваха на 

хората, че Ясен Златков е избягал зад граница и се крие от закона и от 

своите партньори. Аз искам честен съд не за себе си, защото никога не 

съм бил осъждан. Искам честен съд за "Сапио", която правителството 

без съд и присъда, както в най-страшните фашистки и комунистически 

години, ограби и лиши от възможност да се защити в съда. Що се 

отнася до връщането ми в България, най-важно за мен е къде бих могъл 

да бъда по-полезен за страната и за организациите, които ръководя.  

След време Ясен Златков се върна в България и дори май постопли 

отношенията си с Иван Костов.  



Самият Костов не познавам лично. Имам впечатления за него само от 

медийните му изяви, от начина, по който яхна властта след срутването 

на Жан Виденов и от срещи с негови близки хора. Ходил съм например 

на среща със съпругата му Елена Костова във фондация “Бъдеще за 

България”, където направих интервю с нея и с останалите членове на 

управителния съвет. 

Познавам и Красимир Стойчев, бившият член на Г-13, създателят на 

вестник “Стандарт” и “Мобилтел”, който дълго време беше един от 

най-близките приятели на Костов. А съпругата му бе в ръководството 

на “Бъдеще за България”. 

Затова в първото интервю, което успях да направя със Стойчев, малко 

след атентата срещу него във Виена, при който загина баща му, си 

говорихме предимно за Иван Костов.  

- Г-н Стойчев, вие ли сте най-близкият приятел на премиера Иван 

Костов?  

- Мога да кажа, че сме били много добри приятели. И то не на 

основа политика - с него се познаваме от 1982-1983 г. Работили 

сме заедно по много интересни икономически проекти. Бяхме 

първите, които видяхме как изглежда българската икономика 

през призмата на западното счетоводство. Така че с Иван ме 

свързват много неща. За съжаление през последните две години 

неговите задължения и моето битие на бизнесмен ни карат да 

бъдем разделени. Защото иначе него веднага ще го обвинят (и са 

го обвинявали), че ми дава някакви преференции, въпреки че 

няма нищо, което някога да съм искал от него. От друга страна 

мен винаги ще ме обвиняват, че използвам своите връзки за 

развитие на бизнеса си. Ако погледнете назад в последните три 

години ще видите, че откакто Костов е на власт, аз не съм 

направил никакъв бизнес в България - не съм участвал в РМД-та, 

не съм финансирал никакви сложни схеми за придобиване на 

държавна собственост. Няма нищо, което да ни свързва с 

премиера в някаква обща схема на протекции и приятелство.  

- Но в началото на управлението на Костов дори се заговори, че 

сте му съветник?  

- Аз винаги на приятелска основа съм давал независим съвет на 

министър-председателя - един прочит на събитията, независимо 

от всякакви бизнесинтереси. Мисля си, че винаги съм давал 

интелигентни решения. За съжаление компроматната война в 

България се поведе с пълна сила още преди 2-3 години и ни 



накара да се разделим. Така че аз в момента, с голямо съжаление, 

не мога да кажа че ние сме приятели.  

- Откога не сте се виждали?  

- Може би повече от година.  

- А съпругите ви?  

- Съпругите ни се виждат. Не е тайна, че жена ми е член на 

управителния съвет на фондация "Бъдеще за България". Двете се 

виждат, но нито аз питам какво правят, нито Костов се 

интересува от това.  

- Как си спомняте приятеля Костов от годините преди 1989-а? 

Какво ви сближи?  

- Сближи ни любопитството към света. След това не бяхме се 

виждали години, докато той стана министър на финансите. 

Срещнахме се на някакъв коктейл след дълги години и се 

зарадвахме. Така подновихме старото си приятелство.  

- Много романтично звучи. Сигурно сега сте доста разочарован?  

- Единственото, за което Костич може да бъде укоряван, е, че 

наистина се доверява понякога на хора, които е сложил на 

отговорни места, и си мисли, че това е достатъчно те да бъдат 

лоялни към него и ще работят за неговата кауза. Затова се среща 

с жестоки разочарования - просто животът не е това, което е в 

идеала му.  

- Значи смятате, че Костов е наивен? Аз се съмнявам.  

- Не, това не е наивност, нито прекалена доверчивост, а просто 

желание да видиш в другия човек нещо по-добро от това, което е 

всъщност. Когато вкарва определени хора в структурата на една 

партия, той смята, че те ще бъдат като него и ще защитават 

интересите на партията. Всъщност той забравя, че хората са 

преди всичко хора.  

- Има и друга версия. Че той назначава недотам качествени хора 

понякога, за да бъдат бушони, да изгарят при високо напрежение 

вместо него.  

- Да, един политик трябва да управлява ресурсите, с които 

разполага, тоест хората. Теорията за бушона е винаги много 

удобна, но аз се съмнявам Костов да слага съзнателно някого за 

бушон. Мисля, че той слага подходящи според него хора на 

подходящи места. Ако се окаже, че не са такива, хората наистина 

изгарят. Но се съмнявам, че някой, който толкова иска неговата 

партия и страната, която управлява, да успеят, би слагал нарочно 

неподходящи хора на важни постове.  



- А вие не се ли чувствате като бушон?  

- Не, защото никога взаимоотношенията ни не са били на такава 

основа. Аз не съм бил на какъвто и да е пост, съответно не съм 

бил на рискова работа, подходяща за бушон. Не, не се вписвам в 

схемата на бушоните. По-скоро съм сред хората, които са желали 

неговото добро и не са видели нищо лошо от него.  

- Семейството ви преживя много неприятни моменти напоследък. 

Какво изпитвате сега - страх, ярост, отчаяние? Силен човек ли 

сте след преживяното?  

- Ако някой ми беше казал преди 4-5 години: ще ти се случи това и 

това, ще го преживееш ли - бих отговорил с не. Сега съм 

изпълнен с много повече философия. Разбирам, че човек е 

едновременно толкова слаб и толкова силен, колкото го направят 

обстоятелствата. Разбрах, че животът не е карнавал, а ежедневна 

борба. Много е тежко. Понякога си мисля - не беше ли по-добре 

да си седя в къщи, на 15-ия етаж в "Младост", да ходя всеки ден 

на работа от 9 до 6, да нямам никакви отговорности. Не знам. 

Видял съм всичко през последните 10 години и мисля, че мога да 

видя още много неща, без да загубя равновесие.  

- Бихте ли повторили всичко от живота си през тези 10 години?  

- Бих тръгнал по същия път, без да допускам същите грешки. Но 

това е невъзможно. Пак бих скачал, за да бъда независим, да 

рискувам всичко...Така съм устроен - шило в торба не стои.  

- Вие винаги сте били един от най-екстравагантните бизнесмени. 

Но винаги - в строг костюм или с хавайска риза и бермуди, сте 

показвали отличен усет за модната линия. Как се оформи стилът 

ви?  

- Баща ми, като работещ във външнотърговския сектор, пътуваше 

доста по света. Семейството ни беше на служещи, нямахме пари, 

живеехме под наем, но винаги родителите ми са се грижили да 

бъда добре облечен. Така че мисля, че усетът към хубавите дрехи 

се е развил естествено у мене. Мога да отличавам красивото от 

грозното. Малко остарях обаче и сякаш вече не мога да 

отличавам много модното от не така модното. Виждам в 

списанията фирми, за които въобще не съм чувал. А най-новата 

мода на "Прада" или "Гучи" ме хвърля леко в ужас. Явно 

остарявам и започвам да се придържам към по-класически 

вариант на облекло. Това ме прави малко тъжен, но за мен е вече 

абсурдно да облека някой от найлоновите костюми на "Прада", 



колкото и да изглеждат актуални. Лека-полека оставам 

заобиколен само от джинси и сиви блейзъри.  

- Чувал съм, че в първите години от приятелството ви с Костов 

доста сте повлияли върху стила му на обличане.  

- Не, не сме имали дискусии на тема облекло, само за икономика 

спорехме. Но премиерът подскочи фантастично във виждането си 

за модата в последните 3-4 години. Като финансов министър той 

беше чувствително по-недобре облечен. Но това не се е дължало 

на липсата му на вкус, а на липсата на възможности.  

- Пак ще ви попитам за нещастието, което ви сполетя. След 

смъртта на баща ви по-често ли сте със семейството си?  

- Това е много тежък момент в живота ми и аз още не мога да се 

оправя напълно от шока. Наистина само когато човек загуби 

нещо разбира какво е било то за него всъщност. Съжалявам за 

пропуснатите възможности, в които съм можел да контактувам с 

баща ми.(В очите му блесват сълзи.) Не ми се говори повече на 

тази тема.  

- Друг човек ли сте след случилото се, пречупи ли се нещо във 

вас?  

- Аз съм на 44 години. Вече не е възможно да стана друг човек. 

Мога да стана малко по-умен или по-лекомислен. Нещо в малък 

план може да се промени, но друг човек не мога да стана.  

 

 

 

ОПАСЕН ЧАР И ДЬО ОФФРЕЙ 

   

Феновете на Тодор Колев ще бъдат приятно изненадани.  

Мошеникът Мисирков от филма "Опасен чар" продължава да жили 

наивниците. Неотдавна той е спипан след упорито преследване от 

радомирската полиция. 

Това не е сценарий за втора серия на филма. Чаровникът е истински. 

Казва се Илия Георгиев - Баровеца, родом от радомирското село 

Негованци. Той е прототип на гениалния комбинатор, в кожата на 

който влиза Тодор Колев. 

През април 1998 г. 64-годишният Георгиев вдига на крак всички 

фуражки в родния град на Богомил Бонев, след като е засечен при 

последния му удар. Радомирските ченгета получават сигнал, че 

обявеният за национално издирване Баровец си пие кафето при тъщата 

леля Гинка в с. Негованци.  



Опитват да го обкръжат, но той се изплъзва. Полицаите заграждат 

общо 50 дка земя и стопански постройки и почват да свиват обръча. 

3 часа проверяват къща по къща с кучета, но от Баровеца няма и следа.  

Според ченгетата песовете не са хванали дирята, тъй като наоколо 

имало много животни.  

Година по-рано Баровеца изчезва вдън земя в същия район. Полицията 

е сигурна, че има скривалище и може би ятаци.  

Този път го спипват, като инсценират сваляне на блокадата, но оставят 

секретни постове. Прибират и колата му. Баровеца няма избор, освен да 

хване влак. Немислимо е да прави дълъг преход пеша. Останал е 

инвалид, след като 2 години по-рано счупил бедрена кост. 

Тактиката на полицаите се оказва успешна. След няколко часа 

мошеникът е заловен между селата Бубораци и Беланица. Спипват го 

щом излиза от напоителния канал, по който се промъквал.  

"Явно е взел да остарява, щом се остави да го пипнем толкова бързо", 

разказва ни участник в акцията. С колежката Ганета Сагова от “24 

часа” разследваме интересната история. 

За радомирските ченгета Илия Георгиев е легенда далеч преди да стане 

прототип на главния герой от "Опасен чар". Приемат го като утвърден 

професионалист.  

Баровеца също уважава властта и не прави глупави номера. Спипат ли 

го, винаги си признава доказаното деяние. Той е тесен специалист - 

работи само в сектора на измамите, никакво насилие, никакъв шантаж. 

Последният му удар отново е класика. С фалшиво авизо измамникът 

завлича 18 тона брашно за над 8 млн. лева от радомирската мелница 

"Струма-91". Баровеца така омаял мелничарите, че те приели 

документа, издаден от клон на Пощенска банка в Сливница по сметка 

на военно поделение.  

Седмица по-късно от парите няма следа и ужилените откриват, че БПБ 

никога не е имала клон в Сливница. Поделението също се оказва 

фикция. Авизото пък е очебиен фалшификат, в който Министерството 

на отбраната е вписано под старото си съкращение МНО. 

"Струма-91" проспива всичко това. Тя е затрупана с брашно и иска час 

по-скоро да го пласира. Баровеца решил да "помогне", след като 

разбрал за проблема от реклама в печата. 

Илия е напуснал килията година по-рано през август, под гаранция. На 

гърба му висят близо 20 дела. Въпреки че е завличал милиони, 

Баровеца отказал да се бръкне дори за гаранцията си. Затова от 

октомври е в бюлетините за национално издирване. Тази негова 



"небрежност" става една от причините да го заловят при последната 

измама, 28-ма от този тип. 

Преди 7 години Баровеца опитва да заличи изцяло криминалното си 

минало, като инсценира собствената си смърт. Това е един от гвоздеите 

в комедията "Опасен чар". Там обаче историята е предадена 

елементарно - смъртният акт е готов само след намигване на Тошко 

Колев към лекарката. В действителност Баровеца прилага доста сложна 

схема, за да се отърве от тогавашните си 16 присъди. 

"Дойде облечен с кожена шуба и каскет, легитимира се с 

милиционерска карта", спомня си акушерката Деница Георгиева. 

Тогава тя работела с д-р Христо Силянов в село Кондофрей. Баровеца 

се усамотява с младия лекар и започва да го обработва. Внушава му, че 

е подполковник от Държавна сигурност в опасност и му трябва вечно 

алиби, за да изпълни мисията си.  

Измамникът идва няколко дни наред и уговаря доктора да му издаде 

смъртен акт в името на Родината. Тайните срещи не се харесват на 

акушерката, която като партиен секретар трябвало да бъде особено 

бдителна.  

Една сутрин д-р Силянов съобщава на Георгиева, че през нощта между 

селата Кондофрей и Касилаг е убит човек и той му издал смъртен акт. 

Акушерката обаче отива при секретарката на кмета и иска паспорта на 

жертвата, за да сравни името в смъртния акт. Тя познава Баровеца по 

снимката, още повече че той се появява отново същия ден жив и здрав. 

Вероятно освен фалшивия смъртен акт е подготвял и собственото си 

погребение с празен ковчег.  

Полицията обаче е предупредена и завардва района около болницата. 

На следващия ден Баровеца идва отново с кола. Той надушва клопката 

и се опитва да се измъкне. Започва лудо преследване с лади и 

москвичи. Накрая хитрецът е приклещен и принуден да се предаде. 

Всъщност той така и не получава смъртния акт, който в "Опасен чар" 

става средство за поредица от нови измами. Д-р Силянов обаче хваща 

диабет от притеснения след случая. 

Няколко години по-късно Георгиев повторно се опитва да се отърве от 

свидетелствата за тъмното си минало. Качва се на покрива на 

радомирския съд с цел да го подпали и да унищожи делата си. Но 

задейства сигнално-охранителната система и ченгетата го залавят, 

скрит със сина си под пейка, прегърнали туба с бензин. 

Местните го тачат. В кръчмата на Негованци смятат Илия за харен 

човек, обичал да помага на другите. Докато 20 години по-младата му 



съпруга стопанисвала питейното заведение, Баровеца често идвал и 

сядал на чашка. За съселяните си той е голяма звезда, филмов герой. 

Не е на същото мнение тъщата леля Гинка. Тя не е много доволна от 

зетя си. Бил все по затворите и носел малко пари вкъщи. Три месеца 

след като го пускат под гаранция, Баровеца живее в дома й. "Само го 

хрантутехме, а после взе че изчезна. Каза, че отива да лекува крака си", 

казва леля Гинка. След това се появил с жена си ден преди 

полицейската хайка. 

Последно Баровеца обещал на тъщата 2 милиона стари лева от сделка с 

имоти в близко село. Но вместо пачки с банкноти леля Гинка 

посрещнала 4 ченгета с автомати. Налетели още три автомобила с 

униформени и цивилни.  

Леля Гинка не изглежда много уплашена от потерята и се смее от сърце 

на шегите в "Опасен чар". 

Покрай разследването за подвизите на Баровеца с Ганета научихме 

странната история на селището Кондофрей. 

Спроед местните духът на рицаря конт Дьо Оффрей още търси покой в 

землището на селото, носещо неговото име. 

Местни жители виждали в тъмна доба тайнствени светлинки и чували 

дрънкане на доспехи около Долната могила. Там, според легендата, е 

погребан благородникът.  

В село Кондофрей открихме неиздадения роман "Странстващия рицар" 

на историка Методи Николов. Той разказва романтична история за 

живота и героичната смърт на благородника. Позовава се на 

автентични документи, пазени в Парижката национална библиотека. 

Френският граф Дьо Оффрей минал през България с войските на 

Балдуин по време на Четвъртия кръстоносен поход, на път за Божи 

гроб. След превземането на Константинопол обаче рицарите забравят, 

че са тръгнали да освобождават Светата земя. Удрят го на гуляй, разгул 

и грабежи.  

Разочарован, благородният конт Дьо Оффрей дезертира. Той напуска 

латинските знамена, преди Балдуин да нападне и България.  

Цар Калоян му се доверява и го приема в редиците си. Дьо Оффрей се 

бие за България, участва в превземането на Одрин и пленяването на 

Балдуин.  

В 1207 г. Калоян е убит при похода му към Солун. Заговорници качват 

Борил на престола и подготвят убийството на невръстния Иван Асен,  

син на Калоян. 



И този път на помощ идва рицарят конт Дьо Оффрей, който спасява 

престолонаследника. Заедно бягат през Дунав и намират подслон при 

руския княз.  

Дьо Оффрей предава на младия Иван Асен нужните знания и опит, 

подготвяйки го за трона. През 1218 г. Борил е свален и 25 годишният 

Иван Асен II се възкачва на престола. 

Според романа на Николов Дьо Оффрей става един от героите на 

Клокотнишката битка. Разбитите орди на Теодор Комнин обаче 

продължават да нападат и плячкосват българските земи. Затова Иван 

Асен II праща Дьо Оффрей и сина му Хенри срещу разбойниците в 

Разложко, заедно със свита от 20 рицари.  

По същото време и други пленени балдуинови благородници се 

заселват в различни местности, за да ги пазят. Полските рицари пан 

Чарли и пан Сарел идват в Софийско и дават имената си на Панчарево 

и Пасарел. 

Решителната битка на Дьо Оффрей  срещу разбойниците е за крепостта 

Градиша, недалеч от богатото радомирско село Медвен. Рицарите 

разбиват разбойниците и се установяват за постоянно в красивата 

местност, която признателният Иван Асен II им дарява.  

Синът Хенри се жени за дъщерята на медвенския кмет.  

По-късно отблъснатите разбойници отново нападат селото. В тежката 

битка пада  самият Дьо Оффрей, заедно с 10 рицари от свитата му. 

Днес селото Медвен не съществува, но в непосредствена близост е 

основаното през 1235 г. Кондофрей.  

Иван Вазов пръв открива в старогръцки исторически хроники данни за 

живота и съдбата на конт Дьо Оффрей. Поетът го прави герой в 

драмата си "Борислав" под името граф Контофре.  

Конт Дьо Оффрей е главен герой и в романа "Рицаря" на Вера 

Мутафчиева. По нейния сюжет той загива на бойното поле край Одрин. 

Според Методи Николов обаче точно от тази битка започва истинският 

живот на благородника, който става спасител на Иван Асен II и на 

Радомирския край. 

Когато през 1918 г. в България влизат френски войски, войници с 

благодарност оставяли цветя на Долната могила. Преди 4 години 

потомци на Дьо Оффрей от Белгия искали да пратят 500 000 франка за 

изграждане на здравна служба в селото.   

Според романа на Николов Дьо Оффрей е погребан в средата на 

Долната могила, недалеч от река Блато. Около него били заровени 

десет рицари, паднали в същия бой. В същата могила преди тях са 

погребвани тракийски вождове. 



Сега на описаното място зее яма, дълбока близо 5 метра. Вероятно 

иманяри са изровили снаряжението, с което са погребани рицарите. 

Сигурно затова духът на дьо Оффрей не може да намери покой и 

странства в безлунните нощи. 

 

 

  

 

   

БРАТЯТА ЧОРНИ И АДВОКАТЪТ БАТКОВ 

   

Майкъл Чорни е най-богатият чужденец, гонен някога от България. 

Смята се, че тримата братя Михаил, Лев и Давид Чорни са натрупали 

общо около 70 млрд. долара капитал. Произходът на голяма част от 

него трудно може да бъде доказан. 

След като в Швейцария започна разследване на Давид и Лев за пране 

на пари и рекет, в България се заговори, че отношенията на Майкъл с 

тях се влошили. Според друга версия разривът им е инсцениран, за да 

опазят парите си. 

Майкъл Чорни първо нашумя у нас чрез фирмата си "Блонд 

инвестмънт". През 1995 г. тя преведе 6 млн. долара на краткосрочен 

депозит в Централната кооперативна банка. З милиона от тях бяха 

използвани от кръга "Орион" за създаването на Българската земеделска 

и промишлена банка. Другите 3 млн. пък потънаха в орионски фирми. 

Вместо да търси парите си от "Орион" обаче, Чорни заведе дело срещу 

ЦКБ. По настояване на финансовото министерство през 1999 г. банката 

се съгласи да изплати 5 милиона долара на руснака. 

Истинската инвазия на Чорни в България започна през 1996 г., когато 

купи единствения български GSM оператор "Мобилтел" от шефа на 

"Трон" Красимир Стойчев. Той бе притиснат от правителството на Жан 

Виденов да продаде печелившата си фирма.  

Покупките на Чорни продължиха с в. "Стандарт", "7 дни спорт", 

"Планета спорт" и спортния тв канал "Ринг плюс". Руснакът стана 

собственик на популярния футболен отбор "Левски". В един момент се 

смяше се, че контролира "Росексимбанк", "Нефтинвестбанк" и 

петролните фирми "Юкос петролеум" и "Нафтекс петролиум". 

Парите на Чорни идват от руския алуминий и най-вече от комбината в 

Красноярск - втори по големина производител на лекия метал в света. 

Този град, свързван с машинации на мафията и битки в Кремъл, е 

съкровищница за Дейвид Рубин. Евреин с британско поданство, той 



има фирма "Транс-Уърлд" с активи за 6 млрд. долара. Наричан Цар на 

алуминия, той е един от най-потайните британски милиардери. 

След краха на СССР през 1991 г. Красноярск е лишен от държавните 

поръчки и от валута. Гигантът умира, но се явява Рубин. Той е в 

бизнеса с метали от 1958 г. Първо работи във фирмата за търговия със 

скрап "Маунт стар", а от 1977 г. започва свой бизнес с "Трас-Уърлд 

Металс".  

Влизането в Русия прави от 57-годишния Рубин свръхбогат човек. 

Руският клон на фирмата му има активи за $ 1 млрд. и 130 000 

работници.  

"Транс-Уърлд" е мрежа от фирми със свързан бизнес, регистрирани в 

почти всички офшорни зони по света. Тя търгува с 600 000 т предимно 

руски алуминий годишно. 

През 1992 г. Дейвид, брат му Саймън и сътрудникът им Алън Бекхор 

откриват офис в Москва. Бизнесменът се готви за най-голямата игра в 

кариерата си. С умели операции той си осигурява достатъчно 

финансиране, за да поеме доставките към Красноярск на алумина 

(суровината за производство на метала). Рубин задвижва гиганта и 

поема текущите му плащания. 

По това време Лев Чорни търгува със различни стоки, метали и 

дървесина. Той се сближава с Рубин и му осигурява най-важните 

контакти в Русия.  

Лев е инвалид след прекаран детски паралич. Затова го наричат "куция 

гений от Ташкент". Вече като израелски гражданин, той признава, че е 

натрупал капиталите си от таен бизнес с текстил в Узбекистан още по 

времето на съветската власт.  

За по-големия брат - Майкъл, се знае, че не е съдружник в "Транс-

Уърлд", но също контактува с Рубин още от началото. Според Ройтерс 

дори на Лондонската борса за метали няма кой да ви каже нещо повече 

за братята.  

И все пак, докато Лев поддържа имидж на "чист", слухове свързват 

Майкъл с мафията, а московската преса често го нарича "Сибирския 

бандит". 

Дружбата между Рубин и Лев укрепва с партньорството им в "Транс-

СИС комодитис", и "Транс-ТЕС" - компании регистрирани на 

Вирджинските острови. Те се управляват от офис в Монте Карло и 

действат на руския пазар от 1992 г.  

Резултат от връзката между двамата е и 20-процентно участие на 

"Транс-Уърлд" в Красноярския комбинат, купени на борсата за 10 млн. 



долара. Следва покупка на дялове в най-големия и третия по големина 

металодобивни комбинати - в Братск (50%) и Сяногорск (68%).  

Така "Транс-Уърлд" налага контрол над половината от руската 

алуминиева индустрия и става трети по големина производител на 

алуминий в света. Твърди се, че този успех е постигнат с много битки и 

неразкрити убийства на хора от алуминиевия бизнес.  

По-късно за Транс-Уърлд" настъпват тежки времена. Тя губи 20% от 

Красноярск и води дела да си ги върне. Срещу нея валят обвинения за 

подкупване на политици. "Транс-Уърлд" яростно отрича, но 

постепенно губи всичко.  

Трите най-чести обвинения са за измама на Руската централна банка, за 

убийства на трима банкери в опита да се върнат 20-те процента от 

Красноярск и подозрения, че компанията е перачница за пари. 

Рубин и братята Чорни са отстранени изцяло от руския алуминиев 

бизнес. Майкъл казва в интервю, че срещу тях се води кампания в 

родината му.  

Братята са персона нон грата още в Швейцария и Великобритания. 

САЩ свързват Чорни с Вячеслав Иванков - Япончик, кръстника на 

руската мафия, който прекарва доста време в американски затвор.  

Покрай изгонването на Майкъл Чорни от България през 2000 г. се 

запознавам с човека, който управлява бизнеса му в България – 

адвокатът Тодор Батков. При първата ни среща го чакам близо 2 часа. 

Първо във ведомственото барче в офиса на "Мобилтел", където кафето 

струва 8 стотинки, а до шублера чистачка небрежно разговаря по GSM. 

После пред кабинета му, а накрая и в него, докато известният адвокат 

води поверителен разговор с клиенти в съседна стая.  

Кабинетът на юриста не е голям и изглежда още по-тесен от купищата 

папки, покриващи лавици, маси и столове. Най-после г-н Батков сяда 

зад също затрупаното с преписки бюро и поставя пред себе си два 

мобилни телефона.  

"Единия за приятели, другия за клиенти?", предполагам плахо. 

"Всъщност са три", уточнява той и изважда още един апарат от джоба 

си. Първият е от 1996 г. - Батков е един от първите клиенти на 

"Мобилтел". Номера му имат няколко хиляди души в целия свят и 

апаратът звъни през минута-две. Той обаче се обажда избирателно - 

според изписания от клипа номер. 

"Втория GSM знаят само в тесен кръг, вдигам го при всяка ситуация", 

уточнява г-н Батков. А третия не знае почти никой, защото го е взел 

преди дни: "От съображения за сигурност, след като се случи това с г-н 

Чорни".  



Руският бизнесмен е изгонен от България, защото според 

контраразузнаването заплашва националната сигурност. 

Адвокатът няма нищо общо с представата за хората от това съсловие, 

създадена от Балзак - сухи като чирузи и с лисичи муцунки. 41-

годишният Батков е с леко натежало тяло, буйна коса, мустаци и доста  

прилича на земеделския лидер Александър Стамболийски. 

"Всъщност нямам роднинска връзка с него", усмихва се той - "Но 

наистина познавам дъщеря му и внучката, а с правнучката му Елвира 

Танчева сме работили заедно". 

Междувременно телефонът иззвънява и г-н Батков дълго обяснява на 

някого казуса "Чорни и Швейцария", като не спестява няколко 

пиперливи израза, изречени с гръмовен бас.  

"Рядко си позволявам да повишавам тон, но напоследък ситуацията 

започна да става много напрегната, явно нервите ми не издържат", 

обяснява той.  

Г-н Батков управлява адвокатската къща, в която работят 17 адвокати, 

отделно стажанти, технически персонал и т.н. С някои компании като 

"Мобилтел", дъщерните му фирми, ФК "Левски" и др. г-н Батков се 

занимава лично. Той е и в надзорния съвет на вестник  "Стандарт" и на 

три от най-важните компании на "Мобилтел". 

"Времето не стига, време за почивка нямам. Ангажиментите не ми 

позволяват да "купонясвам", уточнява Батков и си спомня с ноталгия за 

студентските години, когато тренирал усилено лека атлетика: "Само че 

бях с 40 кг по-лек".  

Сега за всеки ден адвокатът си прави програма в две части - срещи и 

материали за писане. Стреми се да я изпълнява сто процента, но никога 

не успява: "Максималист съм - искам всичко, за да постигна поне 

приемливо ниво".  

Продължава да се образова "в движение" и не се срамува да го признае: 

"Когато учех в правния факултет на СУ "Климент Охридски" нямаше и 

помен от търговско, финансово, телекомуникационно право - неща, 

които са от първостепенна важност за мен сега и трябва бързо да 

наваксвам". Остават му около 6 часа на денонощие за сън. 

Твърде малко време има и за трите деца - две дъщери и син. 

Едното момиче е от първия му, интернационален брак, и живее с майка 

си в Будапеща. С първата си съпруга - унгарка г-н Батков се запознал 

на международна студентска бригада. Въпреки развода поддържат 

връзка заради детето и адвокатът се опитва да е в Будапеща всяка 

година на 8 септември - рожденния ден на дъщерята, която говори 

добре и български. 



Синът, Тодор Батков-младши, ще бъде първокласник тази година. 

Втората дъщеря - Калина пък е само на две години и по-тази причина 

има най-много права над бащата. Или поне най-големи претенции - при 

всеки негов опит да се измъкне по дела малката надава кански рев. 

"Опитвам се да съм строг баща, но много-много не се получава", 

усмихва се адвокатът.  

И отново се връща към студентските си години, когато е бил 

председател на кръжока по Конституционно право.  

Наследил "поста" от бъдещия външен министър Стоян Ганев, който по-

късно беше за известно време шеф на кабинета на Симеон 

Сакскобургготски. 

"Учех доста и си бях дисциплиниран, но и не съм се лишавал от 

удоволствията на живота", разказва Батков. Според него дисциплината 

дължи най-много на майка си. А дар словото и умението да пише 

остроумно - на баща си, известния журналист Костадин Батков.  

Вдясно от бюрото на адвоката е окачен голям портрет на бащата, 

рисуван от негов приятел художник. "Почина внезапно през 1987 г. 

докато бях на експедиция в Памир, не можах да се простя с него", 

спомня си адвокатът и по лицето му пробягва тъга. 

"Не бих казал, че съм израснал в охолство - по-скоро обратното. Не са 

ме глезили, но съм благодарен на родителите си за всичко, най-вече - 

че ми помогнаха да се изуча".  

Адвокатът няма богати дядовци, нито реституция. Отгледан е от бабите 

си в родния град Пловдив, където живе до 16-та си година. Не е 

получил никаква материална помощ от родителите си: "В деня, в който 

се ожених, излязох на квартира". 

Тодор Батков не се оценява като богаташ - по-скоро като човек от 

горния ешелон на средната класа. Не е и беден - има красива къща в 

Банкя, но тя е по-скоро малка и удобна и няма нищо общо с дворците 

на някои новобогаташи там. 

Няколко пъти в кариерата си г-н Батков е заставал пред сериозен избор. 

За пръв път - в края на 1990 г., когато е можел да влезе с летящ старт  

в политиката. 

Бил е активен участник в Кръглата маса, подготвил е част от 

законопроектите, приети от Великото народно събрание. По-късно е 

съветник в кабинета на Димитър Попов. В крайна сметка решил, че е 

по-добре да стане добър адвокат, да се осигури материално и едва 

тогава, ако реши, да се впусне в политиката. 

Вторият повратен момент бил когато в продължение на 3 години 

неговата адвокатска къща работила почти само с Балканбанк. 



Междувременно г-н Батков поел защитата на Дилян Дорон. Това 

шефът на банката Иван Миронов използвал като повод да прекъсне 

всякакви контакти с адвокатската къща, за която към този момент 

работели 72 юристи. Последвал изключително тежък период, а на 

самия Батков се наложило да адвокатства известно време в Украйна. 

"Събирах вземания, но не като мутра, а по законен път", обяснява той. 

И не съжалява, че е работил за Дорон, защото "адвокатът е като лекаря 

- няма право да отказва помощ". 

Повратен момент ли е поемането на защитата на Майкъл Чорни? "Поне 

засега - не", усмихва се г-н Батков под мустак. Със скандалния 

бизнесмен се запознава около делото на фирмата му "Блонд 

инвестмънт" срещу ЦКБ. За първи път двамата се срещат в Истанбул. 

Чорни му направил особено силно впечатление с умението си да 

акумулира огромно количество информация, бързо да схваща 

ситуацията и светкавично да дава варианти за решението й:  

"Чорни няма нужда от офис - той е в главата му, 7-8 часа от деня му 

минават в телефонни разговори".  

Батков печели делото срещу ЦКБ, а заедно с това - и доверието на 

Чорни. Той защитава изцяло интересите на бизнесмена в България. Те 

са достатъчно широки, за да запълват ежедневието му почти изцяло.  

Чрез него година по-късно през ноември се свързах и говорих по 

телефона с Майкъл Чорни – когато бизнесменът тръгна да спасява 

Димитър Димитров - Шашмата, който се представяше също за граф 

Монте Кристо?  

Според повдигнатото обвинение срещу Шашмата, той е един от хората, 

завлекли 6 милиона долара от руския бизнесемен. 

Скандалът стана причина Чорни да осъди Централната кооперативна 

банка, на която е направен преводът. Цялата операция бе организирана 

през 1995 г. от дилъра на мафиотския кръг "Орион" Павел Тренев. 

Шашмата пък беше посредникът, който свърза Чорни с Тренев. 

Според информация от следствието част от парите тогава са присвоени 

от Шашмата. 

Адвокатът на Чорни обаче смяташе, че няма преки доказателства за 

такова нещо. Самият Чорни не искал да повярва, че Шашмата е 

посегнал на парите му, затова изпратил до магистратите нотариално 

заверен документ, с който оневинил Шашмата.  

Пред мен Чорни потвърди, че не смята Димитров за участник в 

измамата. Той изрази съжаление, че за толкова време органите в 

България са успели да разкрият само дребните риби в операцията, но не 

и хората, които са се облагодетелствали от мошеническата схема.  



Защо Чорни продължаваше да вярва на Шашмата? 

Той знаеше, че Димитров страда от тежко психическо заболяване и 

това е една от причините да се забърква в грандиозни скандали. 

Например при задържането на Шашмата в Генуа година по-рано, той 

слиза от ферибота с гипсиран крак, с новозенладски паспорт под името 

Едмон Дантес (граф Монте Кристо) и с луксозно "Бентли" за 280 000 

долара.  

По-късно, в  следствения арест обаче Шашмата е в трагично състояние. 

Той пише няколко писма до Чорни, в които отчаяно го моли за прошка 

и помощ. По неизвестен начин от ареста той дори успял да прати 

сърцераздирателна телеграма на бизнесмена в Израел. 

Всъщност двамата са приятели още от времето, когато Шашмата учи в 

СССР. Той познава първата и втората съпруги на руския бизнесмен. 

Чорни също е в добри отношения с Ралица, бившата съпруга на 

Димитров. 

Действително Чорни се ядосва много, когато разбира, че Шашмата го е 

подвел, насочвайки го към Павел Тренев. Постепенно обаче се 

убеждава, че и Шашмата е бил подведен. Затова му помага с пари да се 

установи в Нова Зеландия и да започне бизнес.  

По-късно плаща и на адвокатите на Шашмата, които са го защитавали в 

Генуа. Така успяват да освободят и бентлито, което действително е 

собственост на Шашмата, придобита неизвестно къде и как. 

Димитров дори веднага поискал да подари  луксозния автомобил  

на "приятеля Миша", но Чорни категорично отказал. Склонността на 

Шашмата да подарява коли е добре позната, както и пари, ценности и 

т.н.  

За него било нормално да спре на улицата красива жена, да я заведе в 

най-близкия луксозен магазин и да й купи дрехи и бижута за няколко 

хиляди долара.  

Също със замах подарявал на жени и приятели луксозни автомобили. 

Винаги оставял по няколкостотин долара бакшиш в кръчмите. А 

веднъж просто надминал себе си, като хвърлил в луксозно заведение 10 

000 долара бакшиш.  

Така през пръстите му изтекли около 800 000 долара, които нямат 

нищо общо със скандалните 6 млн. долара на Чорни.  

Склонността му към финансови авантюри му донесла неприятности 

още през 80-те години, когато го прибрали за разпит на "Развигор". Там 

той смаял следователите, като се хвърлил и изял ръба на дървената 

маса. 



Самият Чорни обаче твърде късно научил за сериозното му психическо 

заболяване. До голямата измама с 6-те милиона долара той приемал 

приятеля си като забавен ексцентрик със забележителни финансови 

способности в моменти на просветление. 

Доказателство за Чорни, че Димитров не е искал да участва в заговора 

бил фактът, че в момента на прехвърлянето на парите е бил при него, в 

Израел. Заедно те празнували рожденния ден на Шашмата и той се 

прибрал в България след окончателното приключване на операцията. 

В същото време жена му Ралица изпраща от България факс, в който 

описва опасността от измамата. Факсът обаче стига до Чорни твърде 

късно. 

Разбира се, не е изключено всичко това да е добре подготвено алиби. 

Според неофициална информация от следствието част от 6-те млн. 

долара са дадени на близки на Шашмата. 

Как точно става разпределението на траншовете? 

Първите три млн. долара са преведени директно по сметка в ПЧБ за 

уставен капитал на орионската Българска земеделска и промишлена 

банка. От втория транш около 1 млн. долара, превърнати в левове, са 

преведени по сметки на няколко фирми.Според запознати това са 

структури, към които Павел Тренев е имал задължения. 

Други 1,5 млн. долара в кеш са дадени на боса на "Орион" Румен 

Спасов и на съпругата му Веска Меджидиева, казват запознати. 

Двамата обаче и досега живеят необезпокоявани в ЮАР, а срещу тях 

няма повдигнати обвинения.  

Тогава Чорни ми каза по телефона, че лично не може да посочи Спасов 

и съпругата му като виновни, но че по случая са събрани достатъчно 

факти, за да се изясни истината за изчезналите пари.  

Останалите 500 000 долара от 6-те млн. вероятно са поделени между 

Тренев и Шашмата, според неофициална информация от следствието. 

Не е ясно обаче дали тази версия ще издържи в съда. Според юристи, 

ако не се докаже, че Шашмата се е облагодетелствал лично, срещу него 

реално няма да останат обвинения.  

 

 

 

ИЛИЯ ПАВЛОВ МЕ ДАВА ПОД СЪД 

 

София, 23 септември 1997 г. /БТА/ 

 Президентът на Мултугруп Илия Павлов е наредил на 

 адвокатите си да заведат съдебен иск за клевета срещу журналиста 



 от в. "24 часа" Станимир Въгленов. Това заявява г-н Павлов във 

 факс, получен днес в БТА. 

 Повод е днешна информация във вестника, където се цитира 

 Илия Павлов да казва, че "Топенерджи е личната касичка на Рем 

 Вяхирев". 

 Никога не съм казвал такива думи и квалифицирам твърдението 

 на журналиста като нагла лъжа, заявява Илия Павлов. Според него 

 целта на подобни публикации е да се създаде напрежение между 

 дългогодишни търговски партньори от България и Русия. 

 Г-н Павлов се е извинил днес в писмо до Рем Вяхирев "от 

 свое име и от името на всички уважаващи себе си български 

 граждани" за това, че обществото ни допуска да се тиражират 

 подобни спекулации“. 

23 септември  – всякакви подараци съм получавал за рожденния си ден, 

но този надхвърля всичките ми очаквания. Действително предишния 

ден съм се включил с един текст  в тъй наречената газова война и 

резултатът не закъснява. 

Получавал съм десетки заплахи за съд, както и две реални дела до този 

момент, които в крайна сметка спечелих. Тук случаят обаче е по-

особен – все пак става въпрос за Илия Павлов и “Мултигруп”.  

Целия ден съм на тръни, въпреки че главният редактор Валери 

Найденов ме привиква в кабинета си и лично ме успокоява, че всичко 

ще свърши добре. 

Въпреки неприятната ситуация вечерта правя купон за рожденния си 

ден в стаята на отдел “Мнения и анализи”. Пристигат доста от 

колегите, а малко по-късно – ръководството на вестника. Загъдъчно 

усмихнати ми подаряват пакет в лъскава опаковка и настояват да го 

отворя веднага. 

Вътре има риза, но не каква да е, а на райе. Подтекстът – готви се за 

затвора. 

Общо взето така преодоляваме в “24 часа” по-напрегнатите ситуации – 

като го обръщаме на майтап. 

Продължавам работата си в следващите дни, въпреки че мисълта ми 

често-често полита към предстоящото дело. Това е първият ми 

сериозен конфликт с някой от членовете на бившия Г-13, но затова пък 

с най-влиятелният бизнесмен там. Иначе познавах лично почти всички 

и бях писал неколкократно за тях и фирмите им, винаги в критичен 

дух. С колежката  Ганета Сагова веднъж направихме анализ на 

обещанията на тези бизнесмени и как би изглеждала България, ако те 

се бяха сбъднали. 



Тогава със сигурност капитализмът в България щеше да е построен. 

Футболът ни щеше да е на световно равнище. Нямаше да има 

безработица. Десетки частни банки щяха да кредитират бизнеса. Всеки 

втори българин щеше да кара джипове "Вранглер", "Махиндра", 

линкълн или поне опел. Щеше да има още 3 частни национални 

телевизии, множество регионални ефирни и кабелни станции.   

Всъщност пред 2003 г. повечето от тези неща са факт, но предимно 

като собственост на чуждестранни фирми. 

Повечето от империите от Г-13 рухнаха, фирмите им фалираха, част от 

самите бизнесмени бяха следствени. Банка "Моллов" се превърна в 

Евробанк без Моллов, а Българо-руската е без Кюлев, който си направи 

друга банка.  

Фалираха ПЧБ, ТСБанк, Капиталбанк, Славяни, Агробизнес и Елит, 

Кредитна и  Българска търговска и индустриална банка. 

От планираните частни телевизии работи само "7 дни" и то без особен 

успех. 

Макар че по-късно Г-13 се опита да възкръсне във “Възраждане”, 

времето му беше свършило още през 1997 г. Какви бяха тези хора? 

Какво в характерите им ги изхвърли така рязко нагоре?  

Във време, когато милиони българи си представяха държавата като 

строго охранявана зона, те я виждаха като дива прерия. Смело 

навлизаха в нея, товареха богатствата й, побиваха колци, стреляха се... 

Всеки от тях има по един взривен мерцедес в биографията си, но и по 

един басейн с френско шампанско. 

Времето отми тези хора, след като изиграха ролите си в първото 

българско бизнесшоу. Но докато класиците описваха как буржоазията 

обсебва парите на аристократите, у нас приватизацията все още чака 

своя Балзак. Той би разказал какво означава политическата власт да се 

превърне в капитал с висока ликвидност. 

Това стана чрез поредния икономически механизъм, измислен от 

стопанската номенклатура у нас, която отдавна стенеше в менгемето 

между партийния апарат и тайните служби. Всъщност от 

"мултипликационния подход" в 1979 г., през "стопанската сметка" та 

чак до "Указ 56" този бизнеселит на България се чудеше какъв "нов 

подход" да пробута, за да присвоява поне част от парите, които 

въртеше.  

Неговият час удари през 1989 г., когато Тодор Живков бе свален. 

Тогава отпадна партийният надзор върху икономиката. Тайните 

служби бяха ликвидирани.  



Властта пое репресираната дотогава стопанска върхушка, чийто 

емблема бе Андрей Луканов. Тя наложи смяна на комунизма с 

капитализъм по съветски модел. Там КПСС и КГБ се компрометираха 

и бяха разпуснати, но властта им преля в бизнеса.  

У нас стана нещо подобно. Луканов сам разпредели между хората от 

обкръжението си гигантски парчета от икономиката и финансите на 

България. 

Но всеки новоизлюпен бизнесмен имаше нужда от своята "ябълка на 

Рокфелер". При Павлов и Мултигруп това бяха руски подводници, 

рязани в Малта. При Аврамов и "Лекс" - украински кораби, 

препродадени с огромна печалба. При Стойчев и "Трон" - авиотехника. 

Божков от "Нове" бе едно "момче от Магурата". Капиталът на Христо 

Александров, наричан и Ицо Салфетката, дойде от сервитьорски 

бакшиши и каравана в центъра на Пловдив. Гущеров от "Орел" се 

хвалеше как милионите му дошли от 383 лв. начален капитал. Блъсков 

направи пресгрупата си със стара пишеща машина и нюх. 

След ябълката ролята на богатия чичо на Рокфелер се падаше на 

Луканов. Вероятно затова прякорът му бе Чичо. И досега не е ясно 

колко от Г-13 са негови племенници. Само “чичото” на Борислав 

Дионисиев бе гръцкият милиардер Вардиноянис. Останалите говореха 

за тайнствени богати чужденци, които никой не видя. 

Крахът на Г-13 бе предопределен и от домогването до даден отрасъл 

като към плячка. От сбирките на маститите "индустриалци" остана 

само ангажимента им никой да не стреля пръв. Вместо да въведе 

правила и да начертае стратегия за бизнеса, групата реши България да 

се подели както дойде.  

Затова Г-13 се сборичкаха помежду си. "Мултигруп" и "Трон" напираха 

да подчинят всички. Бизнесмените се групираха по двама-трима едни 

срещу други и създадоха доста смесени дружества. Така пламна 

войната между групировките. 

Илия Павлов и Ангел Първанов се скараха за руския газ. Васил Божков 

се "разведе" с "Мулти" заради хазарта. Емил Кюлев и Павлов не 

можаха да си поделят захарта и някои заводи. Дионисиев скъса с 

"Мулти" заради тотото. 

Г-13 се разпадна заради стремежа да се удари лесна печалба, без да се 

произвежда. Бизнесмените се самообявиха за индустриалци, но нито 

един не бе такъв. Парите на повечето дойдоха от петролното ембарго, 

изкуствения дефицит на стоки, неплащането на мита и данъци и от 

спекулации с валута. Те посегнаха към комуникациите и енергетиката, 



сложиха ръка на хазарта туризма, тютюна. Не криеха апетита си и към 

военните заводи. 

Всеки от Г-13 имаше много, но кухи дружества. Те трябваше да 

контролират важните отрасли, докато се намерят пари за същинското 

им завладяване. Ясно бе, че България е малка за крупен бизнес, но 

много удобна като мост между Запада и Изтока.  

Но с какви капитали да се построи този мост? Лукановата повеля бе да 

са руски. Те обаче липсваха в зората на демокрацията, тъй като градяха 

капитализма в Русия. Докато нахлуят, тук трябваше да се удържа 

фронта срещу западните инвеститори. И Г-13 се справи доста добре.  

През 1990 г. кабинетът на Луканов обяви мораториум върху външния 

ни дълг и инвеститорите се разбягаха като попарени. Десетки други 

напуснаха България, омерзени от корупцията на тукашния чиновник. 

Така страната ни се оказа последна по инвестиции. 

Тъй като руският капитал липсваше, а западният беше нежелан, в 

България се въртяха само малкото български пари. Нароиха се частни 

банки, създадени със средства от държавните. Но се оказа, че вместо да 

кредитират икономика, Г-13 просто са източили парите на вложителите 

си.  

Така Моллов и Георги Аврамов влязоха в списъка на кредитните 

милионери заедно със Стойчев, Александров и Агафонов, срещу които 

започна и следствие.  

И човешките слабости на първите ни капиталисти бяха класически. 

Според Стойчев три четвърти от учредителите на Г-13 са били "добре 

почерпени" на първата си среща в пловдивския ресторант "Ритора".  

Те обичаха отрупаните софри. Парадираха с луксозни коли, къщи, 

вили, самолети, яхти. Хвърляха луди пари по жени. Прекарваха 

времето си по коктейли и в чужбина.  

Изживяваха се като малки богове и превъзходителства. Всеки бе 

месията на България. 

Иначе формален повод за краха на Г-13 бе желанието на "Мултигруп" 

да получи цесия върху дълговете на "Кремиковци" и "Химко". Павлов 

притисна останалите да го подкрепят за скандалния договор. В 

резултат Кюлев напусна през лятото на 1994 г. С него си тръгнаха 

Стойчев и Първанов. Дионисиев ги последва малко след това. Блъсков 

и Моллов напуснаха през февруари 1995 г. Оттегли се и Божков, 

защото "не искал да стане част от "Мулти". 

Докато бизнеселитът се самоизяждаше, отстранените на 10 ноември 

търсеха реванш. Те използваха народното разочарование и обещаха да 

възстановят справедливостта. Така дойде на власт Жан Виденов, чиято 



мисия бе да подмени първата вълна капиталисти с втората, която се 

символизираше от приятелския му кръг "Орион".  

Започна разправа с хората на Луканов. Първа рухна Агробизнесбанк, 

последваха я ПЧБ, ТСБанк и т.н. Бе даден залп и по "Мултигруп". 

Ядосан, Луканов подготви събарянето на кабинета. Нямаше друг начин 

да бъде спрян, освен с куршуми. 

Останали без чичо, племенниците отчаяно потърсиха нов покровител. 

Синята власт обаче удари пловдивските брокери, структурите на 

Агафонов. Стойчев се лансира за съветник на Иван Костов, но бе 

отхвърлен. Дори най-близкият до сините Кюлев напусна Българо-

руската банка. "Мулти" изгуби от позициите си в промишлеността, 

търговията и туризма, бе изтласкана от доставките на руския газ. 

Костов се поучи от грешките на Луканов и Виденов и заложи на 

държавния капитализъм. А това означаваше край на всички групировки 

освен на една - СДС. 

Ето повече подробности за хората от бившата Г-13: 

1. Христо Александров - сервитьор и барман, чейнчаджия. Президент 

на холдинг "Юнион Алком". После шеф на Агробизнесбанк. Държеше 

в. "Денят", "Марица", "Пловдивски новини", радиостанциите "Канал 

Ком" и тв "Тракия". Бивш шеф на ФК "Спартак" и "Ботев". Малко след 

краха на Г-13 мерцедесът му катастрофира до телевизионната кула в 

София. Няма данни за атентат. Следствен по няколко дела. Кредитен 

милионер. Под домашен арест, което не му попречи да се кандидатира 

за кмет на последните избори. 

2. Добромир Гущеров - президент на холдинга "Орел-Г" АД. 

Изпълнителен директор на ЗПК "Орел" е Иван Драгневски, бивш шеф 

на БВБ и БНБ, смятан за дясна ръка на Луканов. Заедно с Божков 

създава Българска търговска индустриална банка. Опитва се да стане и 

независим депутат, неуспешно. Един от хората в Г-13, които успяха не 

само да опазят бизнеса си, но и да го разрастват с всяка следваща 

година. 

3. Георги Аврамов - Управляващ директор на ЛЕКС АД, създаден 

изцяло с държавно участие и приватизиран чрез офшорни фирми с 

неизвестен и досега собственик. Преди 10 ноември Аврамов е 

завеждащ сектор "Бригадирско движение" към ЦК на ДКМС. В 

списъка на кредитните милионери. Изчезна от публичния живот и от 

редиците на бизнеселита. 

4. Валентин Моллов - Създава Съюза за стопанска инициатива на 

гражданите, Финансово-инвестиционна групировка "Моллов" и банка 

"Моллов". Един от първите акционери в ПЧБ. На 16 февруари 1994 г. е 



извършен атентат срещу Моллов. В списъка на кредитните милионери. 

Изчезна от публичния живот и от редиците на бизнеселита. 

5. Георги Агафонов - президент на консорциум "Перун", в който влизат 

70 фирми, плюс банка "Славяни", "Радио и телевизионна компания 7 

дни". Единствен от Г-13 бе обявен за сътрудник на ДС, но защото бе 

депутат. През 1997 г. мерцедесът на Агафонов катастрофира тежко, 

загина човек в друга кола. Не се доказа версията за атентат. Беше 

следствен като кредитен милионер. Почти няма изяви в обществения 

живот през последните години. 

6. Красимир Стойчев - Във Виена е представител на свързания с Мосад 

бизнесмен Несим Коен. Там основава "Трон" през 1990 г., после го 

пререгистрира като холдинг в България. Печалбите му тук са от износ 

на цигари и цесии на българските дългове към страни от СИВ. Бивш 

съсобственик на "Нюз холдинг", "Стандарт принт", "Бългериън лъки 

флайт", бивш основен акционер в "Мобилтел". Следствен като 

кредитен милионер. Претърпява атентат в дома си край Виена, при 

който загива баща му. Оттогава почти изчезна от обществения живот, 

но е търсен като скъпоплатен консултант от мултинационални 

компании, които навлизат на българския пазар. 

7. Васил Божков - започва като уличен чейчаджия от "Магурата". 

Държи казина и 12 бингозали в цяла България. Има над 30 фирми. Чрез 

"Газенерго" опитва да влезе нефтено-газовата индустрия. Има своя 

авиокомпания "Нове еър", която по-късно продава. На 3 юли 1994 г. 

мерцедесът му е взривен дистанционно, но бизнесменът оцелява. 

Според полското списани “Прост” е най-богатият българин и един от 

най-състоятелните в Централна и Източна Европа, с около 500 млн. 

долара. 

8. Емил Кюлев - бивш следовател в МВР - основава издателска къща 

"Еркюл", после ТСБанк и БРИБ. Участва в над 40 дружества. Има 

проекти за изграждане на газови електроцентрали и ферибот Варна-

Новоросийск, участие в Национална газова компания. Сега е шеф на 

"Росексимбанк" (бивша "Тракия"), която купи и ДЗИ. Бизнесът на 

Кюлев просперира през последните години, а самият той също се 

нарежда сред най-богатите хора в България.  

9. Ангел Първанов - регистрира "Фърст файненшъл" през 1991 г. 

Печели от износ на цигари за Русия, без да плаща акциз. С "Трон" 

погасява български дълг към СИВ. Акционер в Капиталбанк, 

Мобилтел, Нюз холдинг, Стандарт принт и др., но се скарва със 

Стойчев и се разделя с медийния бизнес. Капиталбанк фалира, по-

голямата част от бизнеса на Първанов е закрит. 



10. Петьо Блъсков - създава пресгрупа "168 часа". Заедно с Моллов 

участва в ПЧБ и множество други фирми. Кандидат на партия "Нова 

България" за президент през 1996 г. През 1992 г. мерцедесът му е 

взривен.  В момента е мажоритарен собственик и главен редактор на 

вестник “Монитор”, има и участия в десетки други фирми. 

11. Борислав Дионисиев – бивш журналист международник. Заедно с 

гръцкия милиардер Вардиноянис създава "Булвар ентърпрайсиз". 

Държеше известно време столичния ресторант "Планета" с шефа на 

"Мобилтел" Владимир Грашнов. На 11 август 1994 г. катастрофира 

беемвето му. Няма улики за атентат. Напоследък рядко се вдига шум 

около името му, бизнесът му се разраства. 

12. Илия Павлов - след като завършва ВИФ и 2 г. факултативно 

журналистика прави фирмата "Мултиарт". Оглавява холдинга 

"Мултигруп", пререгистриран под нови имена в последствие.  

Президент на ФК ЦСКА. През 1997 г. оцелява при бомбен атентат по 

пътя за Бистрица. Има зелена карта и имоти в САЩ.  Загива при 

атентат пред офиса си през 2003 г. 

13. Последният член на Г-13 липсва. Мястото е било запазено за 

Степан Ерамян, съдружник на Емил Кюлев в "Еркюл" и издател към 

момента на вестниците “Марица”, “Струма” и др.  Отказва да влезе в Г-

13, оставяйки мястото си вакантно за който и да е друг български 

бизнесмен. 

През 2002 г. приемникът на Г-13 – клуб “Възраждане”, реши да прави 

своя структура в Македония. “24 часа” ме изпрати да отразя събитието. 

Всъщност от Г-13  тогава не познавах лично само Илия Павлов и Васил 

Божков. С Черепа и досега нямам личен контакт – тогава той не дойде 

на срещата с македонците. 

С Илия Павлов обаче се запознах. Преди това бях говорил със Стоян 

Денчев, бившият главен секретар на кабинета “Беров” и бивш депутат, 

който отговаряше за връзките с обществеността едновременно на 

“Възраждане” и на “МG корпорация”, новото име на “Мултигруп”. 

Разказах му за съдебната заплаха на Павлов от 1997 г. Всъщност тогава 

всичко се размина – предполагам не без дълги и трудни преговори 

между ръководството на “24 часа” и Илия Павлов. Но до съд така и не 

се стигна.  

Тогава Илия Павлов излезе от “Топенерджи”. А през 2003 г. жълтите 

управляващи извадиха и самата фирма от схемата като посредник при 

продажбата на руски газ за България. Прецениха, че няма нужда от 

такъв посредник. Всъщност точно това бях написал през 1997 г. 



“Не казвай на Илия, че те е заплашвал със съд, така или иначе всичко е 

минало”, посъветва ме Денчев в Скопие. Така и направих. 

Вечерта бяхме в някакво заведение в центъра на Скопие заедно с 

българските и македонските бизнесмени. Дори на една маса – 

предполагам, по съвет на Стоян Денчев, който работеше за отварянето 

на “Възраждане”  към медиите. Вечерята не блестеше с никаква 

помпозност или лукс – точно в противовес с предишната слава на Г-13. 

Дойдоха македонският вицепремиер, който отговаряше за 

икономиката, посланикът ни Александър Йорданов, както и няколко 

македонски журналисти. 

След вечерята тръгнахме към колите. Паркингът беше доста далеч и 

всички, доста голяма група, вървяхме през центъра на Скопие близо 

километър. Явно охраната бе преценила, че няма опасност.  

Докато вървяхме, аз се приближавах до някой от бизнесмените от 

“Възраждане” (на вечерята нямаше как да говоря с тях, освен с най-

близкостоящите) и повеждах разговор. След това учтиво помолвах за 

мобилния номер. Никой не ми отказа.  

Така събрах личните мобилни номера на всички от “Възраждане”, 

включително на Илия Павлов. Но така и не успях да му се обадя нито 

веднъж. 

 

 

ДАЛАВЕРИТЕ С УЧЕБНИЦИТЕ 

 

През 2001 г. учебниците поскъпнаха с 20%.  

Няма новина, защото с толкова се вдигна цената им и предишната 

година. И по-предишната, и по-по-предишната. 

Горе-долу с толкова повече ще се бръкнат всяка поредна година  над 1 

милион български семейства, които имат ученици. Тоест те отново и 

отново ще бъдат облагани с един вид косвен данък заради тази 

"привилегия". За тези, които имат 2-ма, 3-ма или повече ученици, 

данъкът ще бъде няколко пъти по-висок. 

А това си е данък, защото учениците трябва задължително да учат 

точно по определени учебници. Издателствата, които ги подготвят, им 

слагат каквито си искат цени. И ги вдигат когато си искат. Никой не ги 

контролира или наказва.  

Това е, меко казано, несправедливо. В една разумна страна направо 

биха го нарекли кощунство. 



А най-лошото е, че тази порочна система действа толкова добре, че 

много трудно може да бъде разбита. Защото става въпрос за милиони 

долари печалби всяка година и абсолютно сигурен пазар. 

Каква е схемата? 

Привидно всичко е на демократични начала. За всеки предмет в 

конкурса на Министерството на образованието може да спечелят 

няколко различни учебника с близки качества. Така се създава 

конкурентна среда. 

Това е обаче на теория. На практика печелят учебниците почти на едни 

и същи издателства. След като спечелят битката в МОН, те пренасят 

"военните действия" по места. Тоест започват да обработват (с всякави 

средства) регионалните инспекторати. Те, на свой ред, намекват на 

директорите на училища кой учебник е "най-правилен" за тях. 

Директорите свеждат "директивата" до знанието на учителите, които 

пък изискват учениците им да си купят точно определени "буквари". 

Така со кротце, со благо и со малко пари кръгът се затваря, 

издателствата се сдобиват със солидни печалби, а семействата на 

учениците - с данък "учебници". 

Основните негативи пък обират търговците на дребно, които са в пряк 

контакт с потребителите. Както и с данъчните, с икономическа полиция 

и т.н. Тях органите глобяват, а хората псуват, заради растящите цени. 

Как се стигна до този порочен кръг? 

Според хора от бранша, големият хаос е настанал след приватизацията 

на държавното издателство мастодонт "Просвета", който преди е 

регулирал в някаква степен пазара.  

Първо, самата сделка си е доста странна. Казват, че малко преди 

приватизацията "Просвета" умело е изкарана на загуба. Номерът 

станал, като били отпечатани огромно количество тетрадки, които 

залежали в складовете на фирмата и били отчетени като пасив. Така 

държавното дружество било купено евтино, заради незавидното си 

състояние, а същата продукция - продадена изгодно на нови цени.  

Този номер сме го виждали неведнъж при предприятия от всякакъв тип 

и отрасъл. Лошото обаче е, че след приватизацията на "Просвета" 

пазарът на учебници става "майка плаче". Цените си растат всяка 

година, а пазарна логика никаква. 

Мотивът на частниците е вдигането на цената на хартията на 

международните пазари. Поскъпват обаче и учебници, издадени преди 

година-две, както и други от 7-8 години. Търговците нямат избор, 

освен да следват ценовата политика на издателствата.  



А каква е нейната логика, никой не може да каже. Ако говорим за 

свободен пазар, значи търсенето трябва да определя предлагането, 

съответно цената на продукта. Тук обаче имаме тираж, който се 

изкупува от учениците при всякакви обстоятелства. Просто защото е 

задължително да ползваш точно този учебник. А след като си задължен 

да го купиш, ти автоматично плащаш цената на издателя, както и да я е 

определил той.  

Резултатът са средно шестцифрени печалби на издаден учебник. И 

няма как да не е така, когато крайната цена надвишава себестойността 

на един учебник до 6 пъти. 

Други учебници, издадени през последните години, са поскъпнали до 

четири пъти, въпреки незначителната инфлация. Кой може да обясни 

тези процеси пазарно?  

Най-активни на този пазар освен приватизираното "Просвета" са 

"Анубис", "Булвест 2000" и някои други. Иначе при издаването на 

учебници се конкурират над 200 фирми от цялата страна.  

При постоянно растящите цени за много семейства става все по-трудно 

да осигурят на децата си всички необходими учебници и помагала. 

Затова все повече родители започват да купуват избирателно - ще взема 

математика, граматика и други по-важни, а пеене и други такива - не ти 

трябват. Което в крайна сметка пречи на учебния процес. 

Контролът явно е слаб, освен това се заобикаля. Нормална практика 

например е за участие в конкурс издателствата да калкулират едни 

цени, а после да сложат на вече одобрените учебници съвсем други. 

Винаги намират основателни причини за това. 

Какво може да се направи? През 2001 -  почти нищо. Действията на 

новия тогава министър Владимир Атанасов бяха в стил "думам ти 

дъще, сещай се снахо". Той размаха заканително пръст към някои от 

подчинените си, та белким издателствата, които те лансират, приберат 

пипалата си.  

Беше публикувана и наредба за изменение и допълнение на наредба 

номер 5 за учебниците и учебните помагала, с което "проблемът с 

конкурса за нови учебници е окончателно разрешен". Поне  така 

прецени министър Атанасов. 

Вярно, той е наясно с повечето елементи от порочната схема. 

Проверката на МОН е установила, че при двама оценители, които дават 

близка до максималната оценка, третият изцяло отхвърля (явно 

неслучайно) проекта за даден учебник. 

Трудът по оценяването не е заплащан, а е влизал в служебните 

задължения на оценителите. Това със сигурност е създавало 



предпоставки за манипулация от страна на техните началници, 

констатират от МОН. 

Също така на корицата на проекто-учебника са изписвани авторите и 

логото на издателството и имената на проверителите са се знаели 

предварително. Според Атанасов с изготвянето на новата наредба, ще 

бъде гарантирана анонимността на процедурата. 

През 2002 г. обаче парламентът прие такива промените в закона за 

народната просвета, че ситуацията с учебниците стана още по-

критична, а през 2003 г. се стигна до сериозно напрежение в бранша. 

Причината - очерта се ново поскъпване на учебниците от порядъка на 

20-25%. 

Откъде идва проблемът? Става въпрос за законови промени, според 

които за всеки учебен предмет ще се издават не повече от 3 учебника. 

Досега се допускаше те да са 6-7. 

От пръв поглед е ясно, че конкуренцията ще намалее и това няма как да 

не се отрази на качеството. Това обаче е само върхът на айсберга. 

Ето къде е истинският проблем: Когато учебниците можеха да са 

повече, нивото на подкупите беше по-ниско. Логично - при повече 

буквари печалбата е по-малка - средно 2000 - 3000 лева на учебник. 

Колко да дадеш от тях за рушвет, та точно твоят буквар да бъде 

одобрен? Няма как да се бръкнеш с повече от 1000 лева. 

Как стоят нещата сега? Когато избраните учебници са само три, 

печалбата скача до 16 000 лева за всеки. При такава цел спокойно 

можеш да заделиш  

за рушвет половината.  

Ясно е, че корупцията сред оценяващите експерти ще скочи до небето. 

Но това не е изненада, защото винаги слабата конкуренция стимулира 

рушветчийството. Освен това по-малко играчи на учебникарския пазар 

означава поддържане на високи цени, за сметка на обикновения 

българин. 

Свързах се с пресцентъра на образователното министерство и помолих 

да ми изпратят някаква официална позиция за законовите промени и 

как те ще повлияят на цените на тазгодишните учебници. Вместо 

отговор няколко дни по-късно от МОН съобщиха, че ще приемат 

проекти за учебници за втори клас на 15 и 16 май.  

Всъщност проекти трябваше да се приемат в средата на март, след това 

го отложиха за средата на април. Стана ясно, че ги отлагат отново, без 

да е сигурно, че е за последен път. 



Отлагането е свързано с това, че новата наредба за учебници и учебни 

помагала дълго време не бе одобрена с постановление от 

Министерския съвет.  

Защо ли приемането на тази наредба се отлагаше в продължение на три 

месеца, след като законовите промени бяха приети още през 

септември? И това не създаваше ли условия за корупция? 

"Служител на Министерството на образованието извършва 

корупционни практики", заяви тогава Десислава Банкова от фондация 

"Аксес". И уточни, че служителят е автор на учебници, но отказа да 

назове името му с довода, че разследването не е приключило. 

Но автор на учебници е и министърът на образованието. Да не би от 

фондацията да имат предвид г-н Атанасов?  

Още повече, че той в крайна сметка се оказа един от министрите, 

отстранени при ремонта на кабинета. 

А защо цените на учебниците ще скочат? Защото в законовите промени 

е заложена бомба, която със сигурност ще изстреля стойността на 

букварите с 20-25% нагоре. 

Според променения закон ще има първи етап от избора на учебниците, 

при който ще бъдат избрани 6-7 различни буквара на предмет. 

Те ще бъдат отпечатани в тираж 1000-2000 бройки всеки, за да бъдат 

разпратени по училищата. Целта е те сами да изберат кой буквар е най-

подходящ за тях и да преподават по него. Така бройката на избраните 

учебници трябва да падне до определените от закона три. 

Преди избраните бяха повече и издателствата не можеха да вдигнат кой 

знае колко цените, защото конкуренцията не спеше. 

През 2003 година обаче избраните учебници за първи път са само по 

три на предмет, което значи, че помежду си лесно ще се споразумеят да 

държат по-висока цена. 

В нея ще си калкулират както разходите по немалките предварителни 

тиражи, така и по други подмасови пера. 

Всъщност ако тази есен учебниците поскъпнат с "нормалните" 20 % 

семействата на учениците ще трябва да са доволни. Проблемът е, че с 

новите законови промени цените може да скочат значително повече. 

И причината за това е една - отново държавата се опитва да унищожи 

по законодателен път конкуренцията в един изключително специфичен 

и чувствителен сектор. Въпреки че и САЩ признаха България за 

пазарна икономика, специално при издаването на учебници не можем 

да говорим за свободен пазар, при който търсенето трябва да определя 

предлагането, съответно цената на продукта.  



Според хора от издателския бранш тенденцията е учебникът да остане 

само един по всеки предмет. Тогава наистина борбата за класиране ще 

е свирепа, а подкупът ще скочи десетократно. 

Това ни връща в едно време, което уж искаме да загърбим. И уж искаме 

да вървим към критерии, заложени в образованието на развитите 

страни. Там ограничение за бройката на учебниците няма, както 

подобава на една действително пазарна среда.  

Във Франция например само по математика се печатат трийсетина 

различни учебници. После пазарът решава кои са най-добрите, а 

другите отиват на претопяване за сметка на издателския риск. 

Никъде по света, включително в България, няма деца с равни 

възможности и родители с еднакви доходи. След като разделението е 

станало по естествен път, защо трябва да им бъде налаган някакъв 

образователен калъп. Нека има учебници за по-напреднали деца и за 

други, които са проблемни. Нека има за по-богати семейства и за тези, 

с по-скромни възможности. 

Ако издателят е направил добре своя пазарен прицел и е произвел 

достатъчно качествен продукт, той ще намери необходимата 

аудитория. Ще си възстанови разходите и ще си осигури печалба. 

А изборът на учебник трябва по право да се даде на учителите, защото 

те най-добре познават както нивото на учебното си заведение, така и 

възможностите (умствени и финансови) на учениците си. 

В крайна сметка учебникът е инструментът, с който учителят 

избработва крайния си продукт - нивото на знание на ученика. А всеки 

майстор сам избира инструментите си. 

Ако това не се направи няма смисъл да умуваме защо цените на 

учебниците продължават да скачат, а учителите са с толкова ниско 

самочувствие, че все по-често посягат на децата. 

 

  

 

  

 

  

МУТРИ ПРАВЯТ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ  

 

Престъпни елементи са се опитали да създадат ядрено оръжие от 

свръхмодерен тип в България – това разкрива пред мен през 2001 г. 

един бивш военен, ядрен специалист с малко налудничав вид.  



Говорим в барчето на “24 часа” и на моменти едва удържам желанието 

си да прекъсна разговора и да пратя събеседника си по дяволите, 

заради небивалиците, които ми разказва. 

Удържам порива си единствено благодарение на натрупания опит – 

случвало ми се е да чувам и по-откачени истории, които в крайна 

сметка са се превръщали в много интересни разследвания. Търпение, 

търпение – казвам си, и отново се опитвам да се съсредоточа в потока 

от сложни термини, цифри и невероятни заключения, които инженерът 

реди безспир.  

Едно е очевидно – той е начетен и отлично квалифициран специалист. 

Понякога обаче на такива хора някой от “бушоните” изгаря и те поемат 

към лудницата, като доста време те карат да се двуоумиш са или не са с 

ума си. 

Новият боеприпас, до който мутрите май са се докопали, е на основата 

на паладий и има огромна унищожителна мощност, разказа военният 

учен инж. Емил Минев. Според него от изследователските центрове на 

Военно-промишления комплекс е изтекла достатъчно информация, за 

да могат престъпни елементи, с помощта на корумпирани учени, да 

произведат ядрените боеприпаси.  

Чрез тях те можели да извършват успешни атентати дори срещу най-

добре охранявани политици или бизнесмени. От друга страна новите 

бомби можели да донесат на създателите си огромни печалби, ако се 

продадат на черно на заинтересовани държави.  

Според инж. Минев този вид въоръжение вече се произвежда легално в 

руския град Тула, създадени са над 20 нови модификации. Българските 

разработки обаче и досега трупат прах в чекмеджетата на различни 

ведомства. Министерството на отбраната няма средства да реализира 

новите оръжия, но и не позволява на изобретателите да продават 

патентите си, оплаква се Минев.  

Информация обаче все пак изтича и се стига до нелегално 

производство на опасните боеприпаси, което  се контролира от  

подземния свят. Според инженера данни за тайни работилници има 

освен за България също за Румъния, Молдова, Гърция и др. Въпрос на 

време е къде мутрите ще успеят първи и ще пуснат оръжието на черния 

пазар, смята спецът.  

Неотдавна той се оказва обект на проверка от СДВР. Причината е, че в 

края на миналата година е принуден да напусне апартамента, 

предоставен му от ВИАС. Тъй като отказва да излезе и е изхвърлен 

насила, цялата му документация, сред която има и строго секретна, се 

разпилява.  



Дни по-късно негова специализирана литература за прилагането на 

атомни технологии се появява на пл. "Славейков", вайка се той.  

Затова няколко седмици преди да дойде при мен в редакцията от СДВР 

го привикали. Полицаите го накарали да им опише какво представляват 

новите боеприпаси и какви изненади са възможни с тях, как могат да се 

обезвреждат.  

Оказало се, че част от неговата документация, включително записки по 

секретни разработки, са открити при обиските на различни лица.  

Според инж. Минев обаче поне 150 човека в България разполагат със 

същата информация и тя може да е изтекла от всеки от тях. Той е един 

от авторите на разработката за новото свръхоръжие, патентите държат 

общо четирима.  

Колективът, който е разработил проекта, е от двайсетина души. 

Висшите им началници също са били уведомени подробно, отделно в 

Сопотските вазовски зовади има пълни комплекти от документацията 

по този проект.  

В крайна сметка оръжието не е прието за масово производство, а на 

авторите години наред се повтаря само: чакайте! И празни обещания, 

че новата разработка ще бъде вкарана в програми за интеграцията на 

армията ни с НАТО.  

Според инженера обаче документи за свръхсекретните разработки са в 

"оборот" поне от 2-3 години, а частична информация към престъпни 

елементи е започнала да изтича още през 1994-1995 г.  

Оттогава в подземния свят се наблюдавали странни случки. 

Многократно преди бе разкривано производство на конвенционално 

оръжие в нелегални работилници. Този път обаче ставало въпрос за 

специалните боеприпаси с паладий с огромно унищожителна мощност.  

Всъщност още от 60-те години военните учени работели по така 

наречения ядрен синтез на леки ядра, изотопи на водорода - деутерий и 

тритий в хелий. 

Новите боеприпаси се създават на основата на ядрен синтез с 

коефициент на полезно действие 18-20 %. Дори толкова е достатъчно 

за поразяване на тежкобронирани цели.  

Едно от възможните приложения на идеята е за бронебойни снаряди. 

При взривяването им се получават температури от около 500 млн. 

градуса, обяснява Минев. Това означава, че ако такъв снаряд удари 

танк, от него буквално не остава нищо.  

Този вид боеприпаси нямат нищо общо с нашумелите снаряди с 

обеднен уран. При тях уранът се запалва при удар и се получава ефект 

като от заливане с разтопен метал. Така боеприпасът пробива броните.  



Защо инженерът смяташе, че мутри се опитват да създадат новото 

оръжие?  Според него още през 1994 г. в България е регистрирано 

голямо търсене на паладий. Предимно роми, по неизвестна поръчка, 

крадели паладий от малкото места, където може да бъде намерен - най-

вече в лаборатории.  

Крадците вземали само паладия, без да се интересуват от други метали. 

Той е изкупуван масово и под формата на химически съединения - 

различни реактиви.  

Професори от химическия факултет на СУ предположили, че паладия 

се продава на Запад, където го използват като катализатор за ауспусите 

на автомобилите. Но платината е много по-добър катализатор, а цената 

й на международните борси е значително по-ниска. Паладият върви по 

около 700 долара за унция, а платината - около 500.  

Другото странно нещо е производството на тежка вода - отново от 

престъпни елементи. При обиски са открити устройства, които 

приличат на бойлери, но всъщност произвеждат тежка вода от 

обикновена. Процесът трае 2-3 месеца и чрез електролиза тежката вода 

се отделя на дъното. Намирани са също отделни елементи и части от 

такива устройства при обиск на лица от подземния свят, твърдеше 

Минев.  

Освен това пак при бандити са открити свръхмощни компютри, които 

далеч надхвърлят нуждите на обикновена издателска дейност. На тях се 

проектирали свръхсложни устройства и детайли с неизвестно 

предназначение.  

Проверката на СДВР по случая продължаваше. Сигнали за опасното 

оръжие бяха подадени в президентството и в Главна прокуратура.  

Въпреки това аз продължих да гледам на твърденията на инж. Минев с 

голяма доза съмнение. Въпреки че публикувах неговите опасения, 

защото действително звучаха доста страшно, тоест интересно, не 

пропуснах да изразя личните си съмнения в материала. 

На 27 юни 2003 г. обаче прочетох нещо доста интересно по агенция 

“Ройтерс”. Информацията беше от Швейцария и бе официална позиция 

на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), най-

авторитетната организация в този сектор. 

“МААЕ подозира,  че престъпни групировки търгуват с радиоактивни 

материали, които могат да бъдат използвани за направата на "мръсна 

бомба",  предаваше Ройтерс - “Абел Гонсалес, директор на отдела за 

безопасност на  радиоктивни отпадъци, заяви, че подобна неатомна 

бомба, която при избухването си разпръсква радиоактивни вещества, 

може да  причини хаос, дори и да не убие много хора.” 



“Нямам доказателства, а само подозрения, че организирани  движения 

се снабдяват с радиоктивни материали за терористични  цели”, беше 

заявил Гонсалес на годишната международна конференция в Кран 

Монтана, Щвейцария. 

Той припомняше изчезването неотдавна на контейнер с 

високорадиоактивен материал от камион в Нигерия. “Очевидно  

контейнерът е бил внимателно избран измежду останалите, които  

съдържали по-ниско радиоактивни вещества”, отбелязваше служителят 

на МААЕ. 

Същата авторитетна организация неколкократно бе предупреждавала, 

че съществува реална опасност групировка да взриви мръсна бомба на 

оживено място като градски център или стадион, за да предизвика 

паника. 

Оказа се, че инж. Минев не е говорил празни приказки. И дано 

полицията и спецслужбите са погледнали на твърденията му с 

достатъчна сериозност. 

  

  

 

 

 КОГО ЦЕЛЕШЕ РАЗРАБОТКАТА “ЕСЕН” 

 

Кой, в крайна сметка, е написал скандалното стихотворение "Есен" с 

акростих "Долу Тодор Живков" през 1985 г.? 

През август 1998 г изведнъж  пред “24 часа” Георги Тахов се 

самообявява за автор, след като 13 години преди това отрича и твърди, 

че е репресиран несправедливо навремето от Държавна сигурност. 

Вместо да хвърли светлина, новата му версия още повече обърква 

случая.  

Защо Тахов изведнъж си признава? Изявата му е малко след смъртта на 

Тодор Живков и e по повод списъка на българските дисиденти и по-

точно спора кой трябва да бъде вписан в него. Да не би Тахов да е 

станал по-смел след смъртта на Тато или е обиден, че е изпаднал от 

дисидентската класация?  

Срещам се с него и той признава, че наистина е възмутен от списъка, 

защото са пропуснати хора с действителни заслуги, но категорично 

отрича да е станал по-смел след смъртта на бившия Първи.  

Въпреки това се съгласява, че през 1994 г. е твърдял, че не автор, а сега 

говори обратното. Причината - страхувал се, защото бил заплашван. Не 

е ясно от кого. 



Ето и скандалният акростих, който продължава да вълнува духовете 13 

години след написването си: 

                   

ЕСЕН 

 

Дърветата умират прави, 

отронват бавно свойте листи, 

литнали нагоре към земята, а 

устремът надолу ги задържа. 

Това прочетох някъде, 

останалото го измислих, 

докато в далечна есен, 

отмиваща студа от лятото, 

редях скупчените си спомени. 

Желето на заглъхналите думи 

и ехото на мислите – не мои 

във хаоса от истински илюзии, 

които сграбчваха неистово 

остатъка от есента –  

внезапно лумнаха във стих.  

 

При прочитане вертикално на първите букви от всеки стих се получава 

“Долу Тодор Живков”. 

Авторите на "Есен" са били двама, съобщава  ми Борислав Геронтиев, 

главен редактор на "Пулс" по време на скандала. "Единият е оформил 

акростиха, а другият го е преписал на машина в "Пулс" и го е дал за 

печат. И този преписвач е Георги Тахов", твърди Геронтиев.  

Според него за основния автор можем да се сетим, като проверим къде 

отива Тахов след уволняването му от "Пулс" и кой го покровителства. 

Тахов е уволнен от "Пулс" преди публикуването на акростиха. Малко 

преди него е уволнен главният редактор Божидар Божилов. Той става 

шеф на "Факел", където се премества и Тахов. Значи ли това, че 

истинският автор на "Есен" е Божилов?  

Всичките ми опити да се свържа с него, се оказват напразни. От дома 

му отговаря само телефонен секретар, г-н Божилов не откликва на 

записаната ми молба да се обади в редакцията и да коментира случая.  

Защо му е на Божилов да пише "Есен"? Според една от версиите той е 

бесен, заради уволнението му от "Пулс". Съответно мрази новото 

ръководство и решава да му скрои номер. Сглобява "Есен" и целия 

цикъл "Годишни времена". Дава ги на Тахов да ги препише на 



машината на "Пулс". След това двамата се преместват във "Факел" и 

чакат бомбата със закъснител да гръмне. 

"Божилов не е авторът на "Есен", отрича обаче Тахов. Той отново 

твърди, че сам е сглобил стихотворението, но някой го похитил от него 

и го публикувал против волята му, за да го злепостави.  

"Този човек работеше в "Пулс", не беше от ДС, но беше нейно ухо", 

твърди той. "Зная цялата истина за случая и ще я извадя на бял свят, но 

по-нататък, когато намеря конкретни доказателства", допълва Тахов. 

Той обещава това да стане в някоя от бъдещите му книги.  

Защо ДС тогава потулва скандала? Той гръмва при разчистване на 

лични сметки между сравнително малки фигури в литературно-

партийната иерархия. Макар да е почти сигурно, че разработката не е 

по поръчка на ДС, тя е изпипана ювелирно. Със сигурност в нея са 

участвали хора, свързани със службата, но действащи по 

самоинициатива. 

За да стане ясен нейният замисъл, трябва да се познава естеството на 

враждуващите номенклатурни среди в българската литература по това 

време. Лично Тодор Живков покровителства Георги Джагаров. Той пък 

е гръб на новия редактор на "Пулс" Борислав Геронтиев и кум на 

поетесата Маргарита Петкова. 

От другата страна на барикадата е кръгът около акад. Пантелей Зарев, 

покровителстван от Борис Велчев, секретар на ЦК на БКП. Зарев е гръб 

на Божилов, той на свой ред - на Тахов. 

Има и трета групировка на партийци в изкуството около Людмила 

Живкова - Любомир Левчев, Светлин Русев, Александър Фол. Тя 

гравитира по идеи повече към кръга на Пантелей Зарев. 

Явно номерът с акростиха е планиран като удар срещу новото 

ръководство на "Пулс", но се е целел и в хората над тях. 

Има още поне две версии. 

Версия 1: възможно е ударът да е планиран и насочен от ДС за 

сплашване на младите литературни творци, които през 1985 г. все 

повече надигат глава. След скандала редакторите от страх е трябвало 

да наложат още по-строга цензура, а творците - тотална автоцензура 

върху произведенията си. 

Версия 2: възможно е всичко да е планирано със знанието, а защо не и 

по инициатива на Тодор Живков. Бившият Първи нееднократно 

признаваше, че сам е пускал вицове срещу себе си. През 1985 г. обаче 

властта на Първия вече е започнала да се разклаща със старта на 

"перестройката". Затова е по-вероятно разработката да е дело на 

опоненти на Живков. 



В крайна сметка ДС разкрива истинските извършители, но ги потулва. 

Никой не е съден, разследването приключва, никой не отива в затвора. 

Това е косвено доказателство, че авторът или авторите са близки на ДС 

или имат силни покровители. 

Това, че името на човека, подготвил разработката "Есен" все още се 

пази в тайна, означава, че той и днес има силни покровители. 

Продължавам да разследвам и се срещам с поетесата Маргарита 

Петкова. Тя е автор на стихосбирките "Дива къпина", "Писмени 

показания", "Решавам аз", "Окото на урагана", "Ненаписани 

стихотворения". През 1985 г. е набедена за автор на стихотворението 

"Есен", което съдържа акростиха. Следват безкрайни разпити и 

"разходки" из управленията на Държавна сигурност. 

- Г-жа Петкова, неотдавна пред "24 часа" Георги Тахов заяви че е автор 

на стихотворението "Есен". То обаче е подписано с вашето име. Каква 

е истината? 

- Това е една много скверна история, която вече 13 години се върти 

около мен. Стихотворението "Есен" е част от цикъл. Г-н Тахов твърди, 

че аз съм отрекла авторството си за стиховете преди да излязат. Да, 

отрекох го, защото три дни преди публикацията Венко Евтимов ми 

каза, че трябва да черпя, тъй като ми пускали в "Пулс" цикъла 

"Годишни времена". Казах му, че такъв цикъл не съм писала през 

живота си. Помислихме, че стиховете са на моя съименичка. Това 

обясних и на Иван Гранитски и на Борислав Геронтиев, който вече 

беше главен редактор на "Пулс". Изобщо нямах представа, че стиховете 

имат някакъв политически подтекст. 

- Как се оказа, че Георги Тахов е автор на "Есен", след като в началото 

той е отричал? 

- След като дойде демокрацията и Великото народно събрание започна 

работа, се оказа, че Тахов е подал пред него молба да бъде 

реабилитиран, защото заради това стихотворение бил уволнен от 

работа и останал без средства. През 1991 г. излезе книгата на Тахов 

"Машината на страха", в която той описва случая. Там казва как, когато 

от Държавна сигурност са го разпитвали, е писал на всеки лист от 

показанията си "верен на Партията". Когато мене ме разпитваха и ме 

"разхождаха" по управленията, аз никъде не съм писала "вярна на 

Партията". Освен това не се смятам нито за репресирана, нито за 

дисидентка. Момчетата, които ме разпитваха, си вършеха перфектно 

работата, държаха се прилично. Но три семейства - моето, на майка ми 

и баща ми и на свекър и свекърва ми, просто бяха морално съсипани. 

- Вие как се чувствахте? 



- Аз знаех, че не съм го написала и ми беше спокойно. Чак след това си 

дадох сметка какво е могло да се случи. Те дойдоха да ме вземат с кола 

от Плевен, където живеех. Свекърва ми записа номера на автомобила. 

По-късно осъзнах, че е можело изобщо да не се върна. Искам да 

попитам защо 13 години лицето Тахов мълча. 

- Вие виждахте ли го след публикацията, питахте ли го? 

- Виждах го, ние се познавахме. Но не сме говорили, нямахме близки 

контакти, той беше журналист, а аз поетеса. Не съм искала от него 

обяснения. Но трябваше ли сега да си отиде от мира Тодор Живков, за 

да излезе Тахов и отново да каже "аз съм автор"? Да не говорим, че там 

имаше и друга подмолна история. От цикъла едно от стихотворенията 

беше на Антония Оговска. Тя заведе срещу мен гражданско дело за 

кражба на авторство, трябваше да давам обяснения пред шефа на 

милицията в Плевен. 

- Смятате ли да защитите правата си? 

- Да, смятам да заведа дело срещу Тахов за нанасяне на морален 

тормоз. Вече 13 години името ми непочтено се свързва с този 

случай. Бих искала г-н Тахов, ако има очи под среброкосото си 

чело, да каже истината. Няколко пъти той ме удря в гърба. 

Откъде накъде, аз имам три деца. Не искам те да свързват името 

на майка си с този случай. Не говоря за политическата страна на 

въпроса в акростиха "Долу Тодор Живков", а за това, че, извинете 

ме, аз съм поетеса - аз не мога да напиша толкова слаби стихове. 

Г-н Тахов е автор на стихосбирката "Лица от вестник". Искам да 

го попитам: Г-н Тахов, нямате ли собствено лице, а толкова 

години слагате на лицето си парчето от вестник, подписан с 

моето име? 

В случая аз съм по-скоро в ролята на Бил Клинтън и питам докога, вие, 

Тахов, ще бъдете стажантка в Белия дом на литературата. 

  

 
 

В БЕЖАНСКИЯ ЛАГЕР РАДУША 

 

На път от македонския лагер Радуша за родното Косово бежанецът 

Зухди Хазири стои на граничния пункт Блаце и стиска в ръка диплянка, 

която току що са му дали натовци.  

На нея с фигурки са описани опасностите, които дебнат бежанците при 

завръщането им. Зухди трябва да внимава да не стъпи на мина, когато 

прекрачи прага на дома си. И да не хвръкне във въздуха, когато вдигне 



слушалката на телефона. Ако телефонът още е в къщата и ако от самата 

къща е останало нещо, разбира се.  

Нали ще бъде глупаво да загина, след като оцелях през цялата война, 

усмихва се Зухди и тръгва към Косово.  

Той не иска да чака 1 юли 1999 г., обявеният от комисариата по 

бежанците срок за връщане. Съпругата и трите им малки деца го чакат 

в Радуша - мъжът трябва да провери какво става в родното им село 

Цебрица и да се върне за тях.  

Повечето бежанци от Радуша искат да се върнат в Косово. Други 

казват, че вече нямат нито дом, нито близки. Искат да ходят в Германия 

или Франция.  

Зухди е юрист. Преди да избяга от родната Цебрица е имал къща, кола 

и магазин за бяла техника. Сега не знае дали е останало нещо.  

Родът му живее в това село от близо 100 години. "Къщата ми не беше 

нищо особено, но всичко в нея беше ново", разказва той. Обзавел се с 

парите, които спечелил в Германия навремето.  

"Всичко е разграбено. Гледахме отдалеч как комшиите ни сърби 

изнасят фризери, телевизори, трактори", спомня си Зухди. След като 

заминал със семейството си, в къщата влезли сърби от паравоенните 

формирования, разказали му албанци, напуснали след основната 

колона."Вероятно са сложили мини", казва Зухди.  

80 къщи в селото били опожарени. Сърбите, които живеели в Цебрица, 

също се изнесли 2 седмици след началото на бомбардировките. 

"Повече с тях не можем да живеем заедно", категоричен е албанецът.  

Той и жена му Алиде са сред 1800-те косовски албанци в 

поддържаният с български средства лагер Радуша, недалеч от Скопие. 

Бежанецът си спомня как 4-годишният им син хукнал да бяга, когато 

видял българските военни. Помислил, че са сърби. А като гледало 

прелитащите натовски хеликоптери детето крещяло: "Ето, идва 

Америка и ще избие всички югославски войници".  

Зухди и Алиде се надяват, че малките няма да запомнят много от това, 

което са преживели.  

80 % от албанците в Радуша са с посттравматична депресия, обясняват 

ми българските военни лекари. Една жена научила преди 3 дни, че 

баща й е убит още преди две седмици. Оттогава само лежала в 

палатката без да приема храна. Младо момиче постоянно получавало 

припадъци. Според лекарите девойката е била изнасилена, но 

категорично отказвала да говори или да се прегледа.  



"Въоръжени сърби дойдоха в Цебрица три дни преди атаката на НАТО, 

настаниха се в училището. Водеше ги един, който се изсели от селото 

преди 20 години", разказва Зухди.  

Застреляли двама албанци. Единият от тях, старец - само защото носел 

на главата си характерната за етноса бяла шапчица.  

След първата нощ на атаките почти всички албанци от селото се 

качили на автомобили и трактори и потеглили в колона. Малко след 

Цебрица ги спрели въоръжени сърби. Приближавали към всяка кола и 

казвали: "Дай пари! Как нямаш! Гледай каква хубава кола имаш, а пари 

нямаш!"  

Ако не дадеш поне 100 марки, нищо не може да ти помогне, казва 

Алиде. После дошли други сърби и започнали да искат отново. 

Върнали колоната обратно към селото.  

На другия ден колоната отново потеглила към Гниляне - този път 

успешно. Оттам се натоварили на влак. На границата с Македония 

сърбите ги държали 5 часа, но в крайна сметка им върнали паспортите. 

Много други албанци в лагера бяха натирени от сърбите през 

границата, като преди това им отнемаха паспортите.  

"Все ми е едно - и без това вече не признавам никакъв сръбски 

документ, натовците ще ни издадат нови", казва Зухди. "И сръбските 

динари вече не вървят в Косово, само долари и марки", доволен е той.  

"Българите са добри, осигуриха ни топла храна по три пъти на ден и 

компетентни лекари - очни, ортопеди, гинеколози", включва се Алиде. 

Тя е лекарка, работила е в мисията на майка Тереза.  

Из лагера изведнъж се понася глъч, хора се втурват към портала. 

Пристигат два автобуса със скопска регистрация и табели "Към 

граничен пункт Блаце". Бежанците изпадат в паника - те знаят, че ще ги 

връщат чак от 1 юли. Не се знае кой е пратил автобусите. Не знае и 

представителката на комисариата по бежанците Маргарита Фолк. Тя е 

не по-малко паникьосана и отчаяно се опитва да разбере, като звъни до 

своите хора в Скопие.  

По-късно става ясно, че автобусите са изпратени от македонската 

полиция. Властите усещат, че албанците искат да се връщат и вероятно 

ги провокират да побързат. Сметките им обаче са грешни. "Никъде не 

мърдаме без нареждане на комисариата", категоричен е Арсим Зека, 

шеф на бежанския комитет в лагера.  
 

 

 

ПИРАТИ ИЗНАСЯТ БЕЛИ РОБИ 



 

 

Павлина С. може би вече не е между живите. Фирма я изпрати в 

чужбина с обещание за работа. След месец родителите й чуха плача й 

по телефона: "Мамо, татко, превърнаха ме в проститутка". Последните 

думи на дъщеря им, преди да изчезне завинаги. Никой не може да 

открие и фирмата, нито работодателя. 

Октомври 1998 г. - десетки вестникарски обяви обещават всеки ден 

добре платена работа зад граница. Над 20 пиратски фирми само в 

направление Гърция и Кипър разкривам в съвместно разследване с 

инспектората на Националната служба по заетостта (НСЗ). Фирмите 

обаче нямат сериозни проблеми, дори ако ги спипат. Санкциите са 

символични. 

Почти всички твърдят, че имат лицензи. "Единствената, на която сме 

издали разрешение за Гърция е "Мегалександрос" ООД, съобщава 

Костадин Леков, нач.-отдел в НСЗ. Според него всички останали лъжат 

и работят незаконно. 

Някои от тях дават обяви във вестниците в прав текст. Други със 

заобикалки - например "предлагаме консултации за работа". И за двете 

дейности обаче е нужен лиценз от НСЗ. 

Софийската фирма "Гала интеркон" на "Парчевич" 32 предлага работа 

в Кипър и Гърция за барман, сервитьор, детегледач, иконом на 

възрастни хора. И дори специализирани дейности, като зъботехник или 

медицински работник. Репортерка от “24 часа” се представя за клиент, 

търсещ работа. 

За обработка на документите фирмата й иска 40 655 стари лева, като 

обещава заплата 350 - 450 долара. Секретарката Светла Узунова 

уверява, че от години имат лиценз. 

Проверката на инспектората потвърждава, че фирмата е пират. 

Собственичката й Димитрина Узунова обаче внезапно се разболява и 

така избягва връчването на акта. 

Примамливи предложения за Персийския залив заливат от обявите на 

пловдивската фирма "Астерикс" с офис на "Филип Македонски" 37. 

Ако се съди по думите на служителките Искра и Боряна, ще ви 

осигурят работа в Бахрейн, Дубай, Кувейт, Оман.  

Действаме абсолютно законно, фирмата е легална, уверяват те. 

Обещават работа в големи хотелски и ресторантски вериги.  

"Нито една фирма не е подавала дори молба за лиценз за Персийския 

залив", уточнява обаче г-н Леков от НСЗ. Проверката на службата по 



заетостта е потвърдила, че "Астерикс" работи незаконно. Съставен й е 

акт, глобата е на стойност 50 минимални заплати. 

Столичната фирма с екзотичното име "Панда травел" на 

ул."Опълченска" бл.53 вх.Г според обявата си търси домашни 

помощници, детегледачки, болногледачки до 45-50 г за Ларнака и Агиа 

Напа в Кипър. Тарифата е капаро 100 долара, а след извършване на 

услугата още 300 в зелено. 

Проверката на инспектората е установила, че фирмата извършва само 

туристическа дейност. Затова не е наказана.  

В разговор със служител на "Панда травел" обаче установявам, че 

преди 4 месеца фирмата е набирала хора за Кипър. Сега просто няма 

свободни места за работа там. 

Само ако отидете в офиса на "Интернешънъл уърлд експрес" на 

"Пиротска" 5 в столицата може да разберете името на фирмата. В 

обявата то е спестено, както и телефонът й.   

Успявам да го издиря. Нервен анонимен мъж се обажда от офиса и 

предлага информация за работа, срещи с работодателя, интервю и т.н. 

Обещава да го направи безплатно. Според потърпевши обаче тарифите 

са 100 долара при подаване на документи, и още 340 при заминаване.  

Проверката на инспектората установява, че собственикът на 

"Интернешънъл уърлд експрес" Георги Дановски е в договорни 

отношения с Теодор Пъдевски, президент на пловдивска фирма. Тя 

наела софийската да й събира кандидати за работа. Пловдивската 

фирма обаче няма лиценз и предстои да бъде наказана. Затова пък 

софийската явно ще се отърве, тъй като е била само изпълнител. 

Какви са резултатите от проверката? Пиратите са живи и здрави. 

Трябват им 3-4 нови клиента, за да избият загубите от глобите. 

Пиратите подлежат и на наказателна отговорност, но само ако бъдат 

проверени от полицията. И точно МВР трябва да ги хване изкъсо. 

Защото ужилването на гурбетчии е по-невинната част от далаверата. 

Приходите им идват главно от контрабанда на наркотици и бели 

робини. 

Повече от 10 000 българки работят в чужбина. Голяма част от тях - в 

сферата на "специалните услуги". Десетки се жалват, че ги изнасилват 

и малтретират. Всички те са били пратени от пиратски фирми. 

Интересно е, че в повечето случаи те влизат в чуждата държава с 

редовни визи. Което подсказва, че и купени чиновници на всички нива 

играят за бандитската мрежа. 

 

 



 

 

КАК МИРИШЕ МИТНИЦАТА 

 

И без Хамлет е ясно - има нещо много гнило в българските митници. 

Разложението там не е от времето на Жан Виденов или на Филип 

Димитров. Още Алеко описа какво нещо е меракът за митница. 

Не е ново, че в митниците стават безобразия. Странното е, че СДС 

позволява те да се трупат на негов гръб. Сините се хващат като шаран 

на предизборната въдица, която им метва опозицията. 

Вярно, стръвта бе поставена умело.  Атаката започва на 9 октомври 

1998 г. в предаването "Добър ден" на програма "Христо Ботев". 

Уволнените веднага след него журналистки Антоанета Ненкова и Виза 

Недялкова изнасят "потресаващи" факти за безобразия на 

управляващите. Всъщност, от трите разследвания на Недялкова само 

едно е подкрепено с факти от документ - ревизионния акт Р 90-18 за 

дейността на ГУ "Митници" от началото на 1996 г. до май 1998 г. 

Фактите изнася безспорен авторитет - ревизор номер 1 за 1997 г. Емил 

Димитров, нашумял по-късно като Ревизоро. Той е посочен от 

финансовия министър да направи ревизията.  

От предаването обаче се разбира, че всъщност Муравей Радев не 

харесва не само резултатите от нея, а и самия ревизор. И защитава 

нароченият митничар номер 1 Пламен Минев, който му е и заместник. 

Бомбата е хвърлена. Другите фишеци - Павел Лилянов и Румен 

Овчаров, допълнително задимяват бойното поле. Но Лилянов, като 

уволнен шеф на свиленградската митница, трудно може да влезе в 

ролята на будната съвест. Защо той си е мълчал, докато е заемал 

сладката длъжност?  

Още по-малко може да е обективен в обвиненията си срещу СДС, 

понеже е общински съветник от БСП. Същото в още по-голяма степен 

важи за червения депутат Овчаров, бивш министър от кабинета 

"Виденов". 

Обвиненията им не биха имали тежест, ако не са подкрепени от 

ревизията на Димитров. И ако не е неадекватната реакция на шефове от 

БНР, НСРТ и министри. 

Но главна роля, за да се развихри скандалът истински изиграва 

уволнението. Да се отстрани от работа целият екип, направил 

скандалното предаване, е най-лесният, но и най-погрешният ход. Не че 

шефът на радиото Александър Велев няма достатъчна обосновка да го 

направи. Предаването е добре обмислен удар в гърба му. Но Велев едва 



ли би рязал глави, ако журналистите са нарушили сума вътрешни 

разпоредби, заради предаване за модния сезон или за гозбите на баба. 

Ясно е, че уволнението е именно заради атаката срещу управляващите. 

Актът на Велев без съмнение е политически мотивиран, но и 

радиопредаването е такова. 

Виза Недялкова е име в журналистиката и добър професионалист. Но 

някой да си спомня да е разследвала някога далаверите на червените? 

Особено на кръга, в който е и съпругът й Андрей Райчев. Докато не го 

направи, тя не може да се смята за безпристрастна. 

В случая тя е жертва в борбата за свободно слово. Помага й първо 

Велев, а след това и членът на НСРТ Коруджиев с безумното 

обвинение, че е сестра на фараона Иво Недялков.  

Жертвен ореол огрява и "престаралия" се ревизор Димитров. Същият, 

който година по-рано получи като подарък часовник от премиера 

Костов. Върнал е на бюджета близо 300 млрд. лв. Сега той се оказва на 

мушка заедно с още 56 служители, участвали в ревизията на 

митниците. 

Ревизията на Емил Димитров констатира, че при Христо Кулишев, 

Елка Владова и Пламен Минев са уволнени над 350 митнически 

служители. 300 от тях са завели дела за възстановяване и 15 вече са ги 

спечелили. Присъдени са им обезщетения и неустойки. 

"Малките" митничари се учат от началства. Щом босът е червен, такъв 

ще съм и аз. При сините пак. Христо Кулишев, който се задържа най-

дълго на “електрическия” стол, е привърженик на червената идея, 

макар да не го афишира. Той обаче поне е безспорен експерт с опит - 

работи в системата от 1966 г. Изкачва всичките й стъпала - от 

инспектор на аерогара София, през старши инспектор и главен 

специалист в управлението. През март 1992 г. оглавява столичната 

митница и само след 2 месеца сяда в шефското кресло на “Митници”. 

Кулишев е и добър дипломат - сработва се с 3 кабинета, макар и с 

прекъсване. Отстранен е през декември 1994 г., от служебния кабинет 

на Инджова. Не гонел корумпираните митничари, не съдействал за 

откриване на данъчни бюра по митническите пунктове. 

Уволнението обаче само вдигна престижа му. Подкрепата на 

подчинените му е безпрецедентна - митничарските синдикати отварят 

подписка и заплашват да затворят границите със стачка. 

През май 1995 г. Кулишев е възстановен на поста от Виденов и връща 

стария стил на ръководство, с малко по-строги мерки към най-алчните 

митничари. Той повтаря любимата си идея да свърже митниците в 



компютърна система, за което отдавна са отпуснати над 10 млн. долара 

от ФАР. Системата я няма чак до 2003 г. 

Кабинетът "Костов" уволнява повторно Кулишев през май 1997 г. с 

едно от първите си решения. В главното митничарско кресло сяда 

назначената само месец преди това заместничка на Кулишев Елка 

Владова. Тя е временно изпълняваща.  

В много отношения Владова е антипод на Кулишев. Колкото той е 

дипломатичен, толкова тя е пряма и агресивна. И много по-ангажирана 

политически. За първи път името й гръмва в медиите през 1992 г., 

когато иззема паспорта на Андрей Луканов на аерогарата. В резултат 

на този жест тогавашният вътрешен министър Йордан Соколов я 

назначава за шеф на ГКПП на аерогарата. Уволнява я приемникът му 

Виктор Михайлов с мотиви: грубо нарушава законови и подзаконови 

актове, превишава властта си, използва служебното си положение за 

своя и чужда изгода и т. н. Владова става частник и се заема с внос-

износ на метали. 

Да, тя е тъмносиня, но  е и професионалист. 10 години е работила като 

икономист в БАН и още толкова като граничен контрольор на аерогара 

София. Явно тогава опитът все още има значение за управляващите.  

Първата й работа е да смени шефовете на районните митници. За две 

седмици са уволнени 50 митничари за далавери и преписките са дадени 

на прокуратурата.  

Уволненията сякаш са лесни, но назначенията създават проблем. 

Защото безброй съидейници на Владова напират да осребрят 

политическите си убеждения. Натискът е толкова голям, че Владова 

моли Костов за помощ. След това телефонният натиск почти секва.  

Това й създава врагове. Освен това Владова е твърде близка със 

секретаря на МВР ген. Люцкан Люцканов, с главния прокурор 

Татарчев. А на всичко отгоре се оказва, че още от 1995 г. има обща 

фирма "Б 7" с бившия президент Петър Младенов и с бившия шеф от 

ДС ген. Любен Гоцев. Тоест уж синя, ама...  

Владова атакува за неплатени мита най-мощните групировки - "Трон", 

"Нова телевизия", "Булгарлизинг" и др. В резултат шефът на "Трон" 

Красимир Стойчев търси подкрепа по сините върхове. 

Само месец, след като Владова става и.д. шеф, синият депутат Пламен 

Минев е назначен за титуляр на поста. А той има твърде различен стил 

и методи. Докато тя рие митническата тиня, той стои настрана и 

стопира най-радикалните й действия. Двамата не се разбират, общуват 

по факса. 



Така още през март 1998 г. плъзва слуха, че Владова ще бъде махната, 

защото не се погажда с Минев. За него тя е твърде напориста и 

прекалено общителна с журналистите. Минев и Муравей Радев 

опровергават, но само след месец Владова е уволнена. Според Радев 

"поради несправяне със задълженията и превишаване на права".  

"Тя не оправда очакванията ни за нейното присъствие", казва той. 

Същите думи повтаря и премиерът Костов. В сините среди се говори за 

"несполучливите кадрови решения" на Владова. Покровителят й 

Йордан Соколов не може да помогне, защото е в чужбина.  

Но Владова е човек с много контакти и богата информация. Тя може да 

бъде опасна. Трябва да бъде накарана да мълчи. Така гръмва новината, 

че всъщност е уволнена "заради съмнения за участие в трафик на 

нелегални емигранти и фалшиви паспорти и визи за САЩ". Данните 

били от съвместна разработка на ФБР и НСБОП, преразказана обилно 

от медиите, но и досега невидяла бял свят.  

Според нея точно същите канали били използвани и за наркотици. Как 

е възможно, шашват се хората, нарекли Владова "Желязната лейди" 

заради решителността й. 

Прокуратурата не открива никакви данни за престъпна дейност. 

Владова обаче остава зад борда, загубва и шанса да оглави бъдещата 

финансова полиция. Не й помога фактът, че първа огласява скандала 

около "Бартекс" и че мачка с булдозер пред чужди камери 91 000 

пиратски компактдиска. Владова е един паднал син ангел. 

Минев е апаратчик. Още през 1991 г. той е общински съветник от СДС 

в родния си Свищов, след това е председател на ОбС. През 1997 г. е 

вече депутат. Същата година е назначен за зам.-министър и шеф на 

митниците. Замайваща кариера.  

Той най-малко отбира от митници, едва 5 години е бил митничар, при 

това само в Свищов. Но е правоверен политически. Освен това е 

дипломатичен като Кулишев. Спира атаките срещу групировките. 

Връща на работа мнозина уволнени от Владова. Напрежението в 

митниците стихва. Информациите в медиите - също, защото Минев не 

обича да вдига шум.  

Той се оказва и естет. Всеки митничар си има слабости - за него те са 

луксозен кабинет с кухня, баня и пр. за 70 млн. стари лева. По-късно 

ревизорът Емил Димитров записва и страшната сума 30 млрд. лева за 

грандиозни строежи със съмнителна полза. А и доста мобифони и коли 

за сини депутати и активисти.  



Всъщност над Минев се заоблачава още около захарния скандал с 

"Бартекс". Доста месеци аферата остава в сянка въпреки огласяването й 

от Владова. Но Минев заявява, че няма да подаде оставка заради нея.  

След ревизията и той сякаш вече не е толкова убеден. В крайна сметка  

заявява по БНР, че носи политическа отговорност за реформата в 

митниците и е готов да поеме последиците от суперревизията. 

И той го обръща на политика. А работата му е проста - да събира 

държавните вземания и строго да контролира разходите. За което би 

помогнала например прословутата компютърна система. А нея я няма и 

няма. 

В поредната, трета част ог разследването ми за митниците влиза 

интервю със скандалната Елка Владова 

- Г-жа Владова, вие в неделя се върнахте от чужбина. Пак по 

наркотрафик ли пътувахте?, закачам я за номера, който и спретнаха, за 

да бъде дискредитирана. 

- (Смее се) Е, по друга работа този път. От септември, с едно малко 

прекъсване, бях в Западна Европа.  

- Като съдите от опита си в МВР, каква оценка давате на компромата, с 

който ви свалиха? 

- По американската система A*, което преведено на български е 6+. 

Перфектна разрaботка и ми е обица от ухото до земята. По нея е 

работено близо 5 месеца. Бях в САЩ през декември - януари. 

Компроматът ми се стовари през април. Страшно изпипана работа. 

- Имате ли рецепта как се оцелява след такъв удар? 

- В такъв момент човек веднага трябва да изолира от себе си 

зложелателите, интригантите, които наливат масло в огъня. Да изпие 

една кана или едно езеро студена вода за отрезвяване. Преди всичко да 

не върши неща, от които може да се притеснява. И горе долу за 

времето, за което са му подготвили компромата, да успее да докаже 

обратното. 

- Очаквахте ли да избухне скандал в митниците? 

- Чак такъв не очаквах и вече започвам да съжалявам Пламен Минев, 

защото върху него се струпват всички негативи на митниците, за 

повечето от които той няма вина. В края на юли бях запозната с 

ревизионния акт, но не съм допускала, че ще се стигне до толкова 

голям шум.  

- Май в случая шумът от ревизията става по-опасен от самата нея? 

- Не мога да преценя кое е по-опасно, защото тече още една подобна 

ревизия. Може би тя ще намери истината някъде по средата. Но за мен 

е доста смела постъпката на ревизора Емил Димитров. Аз самата не бих 



се решила. Не мога да изтълкувам постъпката му. Или човекът е много 

принципен, или вече си е дал сметка, че няма какво да губи. Но според 

мен той не изпълнява политическа поръчка. 

- Познавате ли го лично? 

- Запознахме се когато ми връчи акта. Той не беше много любезен с 

мен. Особен, странен човек, чешит. По-различен е от другите хора. Но 

дано не пострада, да не го уволнят. Такива хора са полезни, трябва да 

се оставят да работят. 

- За кого е най-опасен скандалът? 

- Мисля, че и за ревизиращите, и за митничарите. И за всички, които са 

участвали в ръководството на митниците в този период. 

- Вас лично заплашва ли ви? 

- Мисля, че везните натежаха прекалено срещу Минев, а той не е 

виновен единствено. Ако някъде е сгрешил, не го е направил 

съзнателно. Екипът около него има голяма заслуга за забележките в 

ревизионния акт. Но това стана, защото не подменихме основни 

ръководители от администрацията, които нямаха качества. Други и до 

ден днешен провикират Минев да се подписва, където не трябва. Не че 

го обвинявам в некомпетентност, но все пак той никога не е бил 

ръководител на толкова голяма институция. Отчитам като своя грешка, 

че не се постарах да бъда по-търпелива към него, като към по-млад 

човек, и да намеря пътища да работим заедно. Но човек не може да 

излезе от кожата си.  

- Не трябва ли шефът на митниците, а и всички отговорни лица там да 

са повече експерти, отколкото политици? 

- Митницата е много важна институция, тя е на първо място в 

изпълнението на бюджета. Затова, според мен, трябва да бъде 

оглавявана от политическо лице. Но оттам нататък оперативните 

заместници, ръководителите на управления, на самите митници по 

места - не би следвало. Е, ако са заварени като политически оцветени, 

може би е редно да бъдат отстранени. Но най-важното е по-малките 

шефове - на районни митници, на бюра, да имат мандатност, да нямат 

чувство за несменяемост. Минев тук ми възразяваше. Казваше: хубаво, 

ще ги сложим на мандат, но тогава те ще бързат да крадат като за 

световно. Не мисля, че ще е така, ако не се плашат, че ще бъдат 

уволнявани. Може изявени митничари да се издигат и да се въртят 

ротационно, без да се задържат вечно на ключовия пост. Чувството за 

несменяемост разваля човека. 

- Хубаво или лошо е това, че скандалът достигна такива размери? 



- Според мен това е добър симпотом и значи, че хората са по-

освободени. Това не можеше да стане преди 10 години. Надали някой 

щеше да посмее. Сега явно се разчита на един толеранс на обществото, 

на управляващите. Преди на такъв ревизор можеше не само да не му се 

даде думата, а и изобщо да изчезне за такова нещо. Сега той говори 

пред медиите толкова свободно, колкото и финансовият министър. 

Може би в известна степен е и слободия, защото разбрах, че е изнесъл 

данните в нарушение на закона. 

- И вие, и г-н Кулишев преди вас, а и Пламен Минев, често сте 

говорили, че митниците имат спешна нужда от компютърна 

информационна система. Нея я няма и досега. Толкова ли е трудно 

изграждането й? 

- Изграждането й е много скъпо нещо. На митниците има около 100 

бюра, плюс пунктовете, плюс главните управления, които трябва да 

бъдат снабдени с тази система. Но парите за това бяха отпуснати 

отдавна от ФАР. Затова когато упрявлявах митниците, по мое 

настоявяне бе освободен началникът на "Митническа статистика", 

защото не бе направил възможно тези пари да се усвоят. Вярно, че и 

шефовете му не са настоявали особено. Но 2-3 години да имаш 8 млн. 

екю и да ги изпуснеш - това е престъпление. И за това Пламен Минев 

няма никаква вина. 

- Може ли да се каже, че поне големите митнически далавери са 

спрени? 

- Това се разбира от бюджета - ако той е по-пълен, значи далаверите са 

по-малко. Много смело ще е да се каже, че са прекратени тотално. Но 

от година и половина митниците са позатегнати, не е същото като 

преди. 

- В едно интервю казвате, че най-подходящият човек за шеф на 

митниците е Богомил Бонев? 

- (Смее се) Може би за известно време би било удачно МВР да се 

намесва по-активно във всяка политика на митниците - внос, износ, 

режими. Да въздейства по-пряко, да има по-добра стиковка между 

двете служби. Но в същото време не бива да се върви към военизиране 

на митниците, това е връщане назад. 

- В един момент митничарите се оплакваха, че полицаите им пречат, 

като следят твърде отблизо работата им. И въпреки това май още няма 

митничар, осъден за корупция? 

- Не е така. Много пъти съм викана в следствието по дела, където 

митничари са обвиняеми. Сигурна съм, че например корумпираните 

служители от митницата в Оряхово ще бъдат осъдени. И не е толкова 



трудно да бъдат хванати натясно. Ако не може да се установи директно 

вземане на пари, то може да се наказва за несвършена работа, за 

безотговорност. Но тук най-много може да помогне пак МВР и, 

разбира се, ревизорите.  

- Къде останаха най-слабите места на митниците? 

- Първо - законодателството. Новият Закон за митниците все още не 

може да задейства. Когато това стане, ще създаде много по-добри 

условия за бизнеса в България. Второ, на доста от бизнесмените им 

харесва да продължава хаосът, това ги устройва. Митниците не са 

проблем сам за себе си - те са функция на обществото.  

И третото са кадрите. Там е големият проблем - ниските заплати на 

митничарите и близостта на меда, в който могат да бръкнат.  

- Заради този мед митничарите не са особено обичани. 

- Хората се оплакват, когато ги настъпят. Но настроенията им са 

оправдани, защото митницата трябва да е тази, която дава равния старт 

за бизнес. Не може едни да се толерират, други изобщо да не плащат и 

да минават метър. Така няма да привлечем и чужди инвестиции. 

Митницата е лицето на държавата не само пред обществото, но и пред 

света. 

- А бихте ли се върнали в митниците или на друга държавна длъжност? 

- Не съм злопаметна, с удоволствие бих се върнала към работата си в 

МВР. Защото в края на краищата човек трупа рутина и тя трябва 

някъде да се използва. 

Притиснати от скандалните разкрития на Ревизоро управляващите 

опитват със серия от акции да измият срама от чело и да опровергаят 

мнението, че България е разграден двор.  

В контраатаката си те не пожалват дори американската армия и на 23 

октомври спрират на Кулата композиция с 35 US джипа, предназначени 

за македонското министерство на отбраната. Същия ден бургаските 

митничари спипват контейнер с контрабандни CD за около 1 млн. 

долара. По случайност ударът е осъществен точно в една от най-

скандалните митници, нашумяла със захарната афера около "Бартекс". 

По ирония на съдбата дисковете се оказават американски и са докарани 

с контейнеровоза "Алеко", кръстен на автора на "До Чикаго и назад", 

който най-много мрази контрабандата и чиновническата 

корумпираност в нова България. 

Но защо митниците са толкова апетитна хапка? Естествено, заради 

контрабандните канали. 

"Те винаги са съществували", обяснява скандалният ревизор Емил 

Димитров. "Но преди 1989 г. бяха държавни и властта чрез различни 



нормативни документи превръщаше далаверите в легална търговия. 

Това продължава и след 1989 г., когато фондациите - а те са свързани с 

партии - получават право да внасят безмитно".  

Има множество данни, че по татово време държавата е контролирала 

контрабандата с помощта на ДС.  

Например, на психотропни вещества. От средата на 1986 г. има 

международна забрана за производство и разпространение на каптагон. 

Въпреки това, според свидетелства, предприятията на "Фармахим" в 

София и Дупница го произвеждат. По поръчка на "Кинтекс" 

наркотикът заминава в пломбирани вагони и тирове зад граница. Пряко 

участва ДС с IV-то главно управление - научно-техническото 

разузнаване. 

Знае се също, че нароилите се през 80-те години външнотърговски 

дружества търгуват по това време с ембаргови стоки, забранени от 

КОКОМ - изчислителна техника, информационни системи, военни 

технологии и т.н. ДС помага чрез свои агенти - най-вече чужди 

граждани. В мрежата са митничари и международни трафиканти, 

работещи за ДС.  

Идеята е тази мащабна контрабанда да пълни изтънелите джобове на 

държавата. Но държавата все пак фалира. Каналите обаче оцеляват. 

Поемат ги новосъздадените партии, които влизат в управлението. А 

директния контрол минава в ръцете на бившите тайни ченгета, които се 

пръснаха по фирми и групировки. 

Така започват афера след афера - фондациите внасят безмитно цигари и 

алкохол, крадени от западни страни коли влизат безпроблемно у нас и 

излизат на части в посока Украйна и Русия,  наркотици идват от 

Близкия изток и продължават на Запад, цистерни с гориво влизат в 

Сърбия по време на югоембаргото, пиратски компактдискове летят към 

руския пазар, огромни количества захар влиза безмитно. 

И така нататък - списъкът е дълъг. 

Покрай каналите с бясна скорост се трупа капитал. Основните стоки 

обаче остават същите - цигари, алкохол, кафе, оръжие, наркотици, 

крадени коли, компактдискове, захар, горива, техника и т.н. Е, има 

известно разширяване на "асортимента" според нуждите на времето - 

бели робини и бежанци от Третия свят в западна посока, български 

турци към южната ни съседка и др. 

Основното количество от вноса излиза като реекспорт за трети страни. 

Големите далавери отново вървят по политическа линия. Десетки 

партийки - фантоми са създадени единствено за тази цел. Законът им 

позволява да внасят сами или чрез фондации огромно количество 



безмитни стоки. Приходите пълнят партийните каси, а тлъстите 

комисиони - джобовете на "бизнесмените"-посредници. Политическата 

борба се концентрира във формулата: Пари-Власт-Пари'. 

Югоембаргото идва като манна небесна за създадената схема. 

Държавата отново губи много, но затова пък тесен кръг хора стават 

милионери в зелено. 

Никой облечен във власт няма интерес от прекъсването на 

контрабандните канали. Всеки има нужда от безотчетните пари, 

течащи оттам. При честите смени на правителствата разкритията се 

избягват, защото всяка политическа сила държи козове срещу 

опонентите си. Все пак някои, отстранени от богатата трапеза, 

проговарят. Така гръмват афери, като със спряганата за червена 

великотърновска фондация "Св. Пантелеймон" и синята "Сапио". След 

като внасят стоки за милиарди, шефовете им изчезват в чужбина.  

Истината за покровителите им е потулена, заедно с парите. 

Около спряганите за партийни фондации и фирми десетки други 

структури контрабандират "независимо". Те бутат на митничарите и си 

създават нови миниканалчета. Митничарите помагаха охотно. 

Повечето "новобранци" в бранша обаче доброволно търсят 

политически чадър и съответно адресат за лептата си. В противен 

случай се превръщат в изкупителни жертви и чрез тях държавата си 

записва актив от "ювелирни" акции. 

При правителствата на Попов и Беров малките играчи постепенно са 

изтикани от сладкия бизнес. Идва времето на групировките 

мастодонти, които въвеждат правила в играта. От това държавата губи 

още повече, но поне дребната контрабанда е затисната. И страната 

изглежда относително спокойна. 

По времето на кабинета Виденов обаче властта се опитва да върне 

старото статукво - контрабандата да стане държавен монопол. Започва 

война срещу групировките. "Трон" е притисната в ъгъла, тръгват атаки 

срещу "Мултигруп". В същото време орионските фирми крепнат под 

крилото на правителството. То им дава разрешение да изнесат зърното 

и България катастрофира отново. 

Който и да беше дошъл на власт след това, нямаше как да я кара 

постарому. Всички опашки трябваше да бъдат отрязани - включително 

партийните. Западът знае, че властта не може да се задържи без 

финансиране. Затова се съгласява да замени контрабандните пари с 

щедри заеми. Вече имаше добри предпоставки за пресичане на 

контрабандни канали. Служебният кабинет на Софиянски, а след него 



и Костов, поемат ангажимента. Разбира се, използват го и политически, 

като удрят опонентите си.  

Само Господ може да каже колко е загубил бюджетът от нарушенията 

по митниците, заявява на заключителната си пресконференция 

ревизорът Димитров.  

Според него общата цифра нито ще стане ясна, нито парите ще бъдат 

възстановени на държавата. 

"Никога не бих приел да стана финансов министър", казва Димитров в 

отговор на мой въпрос. Според него само един глупак би приел, а той 

не е такъв, знае си възможностите и не смята, че е подходящ за поста. 

След това ми подарява книгата си за митниците с посвещение. 

Всъщност той наистина не зае поста на Муравей Радев, но по-късно 

оглави митниците – пост, който му даде правомощията на 

зам.министър на финансите. 

Приключвам разследването си за митниците, което излиза в седем 

последователни части с емблематичната снимка на шефа Пламен 

Минев, сниман на мушката на една картечница. Месеци по-късно 

забелязвам, че колеги от други медии ползват разрабтоката ми като 

справочна литература. Една журналистка от “Дума” се увлича 

дотолкова, че в материала си изписва прословутото митничарско село 

на язовир Кърджали - Ставри Димитрово като Станимир Въгленово. 

Научавам за забавната грешка когато колежката Виолета Симеонова 

връхлита в стаята ми в “24 часа” кикотейки се и размахвайки “Дума”. 

Е, казвам, така е – вече нарекоха село на мое име – оттук нататък ще 

работя за град. 
 

 

 

МРЪСНАТА ИГРА С GSM-А 

 

Във Великобритания един мобилен телефон струва 10 паунда или по-

малко от 28 лева. В България го купуваме за 700 лв. Това е 

простичката, но страшна сметка, която правя в едно разследване от 

ноември  1998 г.  

"Моторола Мемфис", "Моторола m760" и "Сименс s8" се продават за 

9.99 британски паунда, показва справка в Интернет. "Ериксон ph388" 

върви по 24.99 паунда или по-малко от 70 лв.  

По-новите модели на "Моторола", "Нортел" и "Нокия" са по 80, 99 и 

149 паунда. Най-скъпият излиза 418 лв. Но нелоши апарати втора 

употреба могат да се вземат и за 1-2 паунда. 



Най-евтините телефони на българския оператор "Мобилтел" - 

"Моторола d 160" струват 692 лв. 1 412 лв. е цената на модела "Sony 

CMD Z1". И то след намалението от 12% от 1 юни. 

Същото е при другия български оператор "Мобиком". Той продава 

"Нокия 540" за 540 DM. А офертата в Интернет за "Нокиа 8146" е 279 

марки. 

Освен свръхнадценката, продажбената стойност скача допълнително от 

сим-картата, абонаментните такси и високите тарифи за разговор. В 

Европа и света е обратно - ако станеш абонат на фирмата, от която 

купуваш мобилен телефон, цената пада рязко.  

При тях е така, защото има развит пазар и силна конкуренция. При нас 

е иначе, защото има монопол. 

Между "Мобилтел" и "Мобиком" няма истинска конкуренция. 

Системата на "Мобилтел" е GSM, а на "Мобиком" е NMT. Всъщност те 

са монополисти и затова държат високи цени. 

Това е и основната причина за ниския брой на абонатите – в края на 

1998 г. "Мобилтел" обслужва едва 50 000 души, а "Мобиком" - малко 

над 70 000. Докато в Чехия, Полша, Унгария има по два GSM-

оператора, всеки с над милион абоната. 

Качеството на нашите безжични телефони е обратно пропорционално 

на цената. Сигналът често се разпада, разговорът прекъсва, набирането 

е трудно. Често в слушалката се чува: "В момента няма връзка с този 

номер". 

А причина за това е слабото покритие, дори в гъсто населените райони. 

Мрежата на "Мобиком" към този момент е по-развита, но и неговият 

сигнал е с ниско качество. При "Мобилтел" трагедията е пълна - почти 

4 години след лицензирането му, покритие има в десетина града. 

Според абонатите и там добрата връзка е рядкост. 

Неотдавна правителството е бетонирало монопола на "Мобиком", като 

обявява, че в България няма да има втори NMT-оператор. Това е 

обяснимо, тъй като възможностите на тази система за нашия пазар се 

изчерпват.  

Затова пък многократното отлагане на втория GSM-лиценз става все 

по-съмнително. С този сладък залък заиграват почти всички 

правителства след 1989 г.  

И през 1998 г. управляващите отлгат GSM-лиценза с мотива, че ще 

попречи на приватизацията на БТК.  

Истинската причина за монопола при GSM-а обаче е лобирането на 

среди сред управляващите в полза на "Мобилтел", твърди мой 

източник. Според него руският бизнесмен Майкъл Чорни, който стои 



зад оператора, иска да го продаде за добри пари. А ако се появи втори 

GSM-оператор, цената на първия ще падне значително. 

Затова хора на "Мобилтел" във властта бавят новия лиценз. 

Собственикът на фирмата иска за нея $ 200 млн., твърди информаторът 

ми. Целта на Чорни е да убеди купувачите, че е вложил 100 млн. марки 

в системата, за да може да получи поне 100 млн. долара като цена. И 

така да удари печалба от поне 60 млн. марки.  

Чорни купува “Мобилтел” на сметка. Той плаща за него не повече от $ 

25 млн. Предишният собственик Красимир Стойчев от "Трон", бивш 

член на Г-13, също излиза на далавера, въпреки че продава оператора 

под натиска на кабинета "Виденов". Според неофициална информация 

чистата му печалба от сделката е поне $ 7 млн., като купувачът поема и 

дълговете на дружеството. 

Това е добър удар за Краси Стойчев, който почти не влага свои пари в 

"Мобилтел" и получава лиценза без търг. Той плаща за него само 5,5 

млн. лв или 100 000 долара по курса от 1994 г. А тези пари, както и 

повечето вложени в изграждане на мобилната мрежа, са заем от 

Капиталбанк, която по-късно фалира.  

Почти цялото оборудване за системата осигурява германският гигант 

"Сименс" като стоков кредит. Той така и не е платен от Стойчев, който 

го прехвърля като задължение на новия собственик.  

Чорни явно се готви да направи същия номер, но с доста по-висока 

печалба. Исканата цена от 100 млн. долара за "Мобилтел" е реална, но 

само ако компанията е на чисто, с изплатeни задължения. 

Вярно, на бизнесмените това им е работата - да влагат малко, а да 

печелят много. Но ето вече четвърта година "Мобилтел" преминава от 

едни ръце в други и пълни джобовете на тесен кръг бизнесмени и 

политици. И все нямаме нормални мобилни връзки, цените остават 

космически.  

Месец по-рано шефовете на "Мобилтел" за пореден път безрузултатно 

са преговаряли за продажба на 50 % от акциите с голям 

телекомуникационен оператор.  

Още преди 3 години оферта за покупка на дружеството получава 

британският оператор "Кейбъл енд уайърлес"."Наистина ни 

предложиха да купим "Мобилтел", но отказахме, защото собствениците 

водеха бизнеса си по твърде различен начин от западните компании. 

Освен това искаха прекалено много пари, плюс изплащане на всички 

дългове", уточнява Джон Мънъри, управител на "Мобиком" и 

представител на “Кейбъл” за България, когото моля за среща във 

връзка с разследването ми.  



През 1996 г. "Мобилтел" води аналогични преговори и със "Стет", но 

те също се провалят. 

Има и друга причина за забавянето на втори лиценз да GSM. Ако той 

бъде даден, спечелилият кандидат ще трябва да плати лицензионна 

такса. В Полша например двата спечелили GSM-оператора се бръкват с 

по $50 млн. В България таксата вероятно ще е около $10 млн., смятат 

специалисти по комуникации. Според тях ако я плати новият спечелил, 

логично е с толкова да се бръкне и "Мобилтел", което явно не е изгодно 

за собствениците му.  

Тази теза потвърждава съмнението ми, че частният монопол на 

оператора се поддържа целенасочено от приятелски кръгове сред 

управляващите. 

Седмица по-рано се появи и нова версия. Според нея среди около 

вицепремиера Евгений Бакърджиев напъват новия GSM-лиценз да се 

извади от сделката за БТК. Офшорна фирма, зад която стои мощен 

производител на телекомуникационна техника, искал да вземе GSM-а 

преди приватизацията на БТК.  

Офшорката била прикритие, защото законът забранява на 

производителите да участват в наддаване за GSM. Според източника 

ми, Красимир Стойчев посредничел за сделката. 

Вицепремиерът Александър Божков заявява пред радио "Свободна 

Европа", че изваждането на GSM-лиценза ще бъде голяма грешка. На 

същото мнение са и консултантите по приватизацията на БТК. Не е 

ясно обаче чии  интереси ще надделеят.  

А дали ще падне цената на БТК, ако тя веднага получи разрешение да 

изгради GSM-мрежата? Точно обратното, компанията ще стане още по-

привлекателна, категорични са специалисти по телекомуникации, с 

които се консултирам. 

Забавянето в никакъв случай не вдига и цената на самия лиценз. Докато 

той се отлага година след година, расте броят на абонатите на другите 

два мобилни оператора. И бъдещият му купувач с право ще настоява за 

по-ниска цена, заради намаления пазарен дял. 

Кабинетът обявява, че отлага приватизацията на БТК до февруари. 

Значи договорът със стратегическия инвеститор едва ли ще бъде 

подписан преди средата на 1999 г. А тъй като GSM-лицензът е вързан 

за приватизацията на БТК, явно ще останем с 1 оператор до края на 

хилядолетието. 

Основната теза за отлагането на GSM-а е, че евентуалният купувач на 

БТК може да се откаже, ако не получи контрол върху новия оператор. 



Логично е той да настоява за това, но интересът му лесно може да бъде 

гарантиран. Както и този на БТК. 

Как може да стане това? Месеци по-рано шефът на Агенцията за 

приватизация Захари Желязков споменава, че е твърде възможно 

лицензът да се даде на българо-британското дружество "Мобиком". Но 

дори да го получи БТК, за да се гарантира интересът на държавата, тя 

лесно може да създаде консорциум. Защо не и с "Мобиком".  

Тогава новата GSM-мрежа може да бъде изградена за 2-3 месеца. 

Българо-британското дружество вече има NMT-мрежа в по-голямата 

част от страната, чиито станции могат да се използват и за GSM-а. 

Освен това зад него стои мощният британски оператор "Кейбъл енд 

Уайърлес", откъдето няколко пъти декларират, че ако вземат GSM, в 

България ще влезе немалка чуждестранна инвестиция. 

При такава схема новият собственик на 51 % от БТК автоматично ще 

стане притежател на над 20 % от GSM-а. Причината е, че държавната 

компания контролира и 49 % от смесеното дружество. Допълнително в 

приватизационния договор държавата може да гарантира на купувача 

още достатъчно проценти, за да има блокираща квота. Така в бюджета 

веднага ще влязат поне $ 20 млн. от лицензните такси. Ще се създаде 

истинска конкуренция и само след месеци ще има мобилна система с 

по-ниски цени.  

Правителството обаче не одобрява тази схема – надделява лобито, 

свързано с “Мобилтел”. Още доста време операторът остава 

монополист, а цените – твърде високи. Едва три години по-късно 

новият оператор “Глобул” се намесва реално на пазара и цените 

веднага падат. Тогава правя ново проучване как конкуренцията влияе 

благотворно на потреблението.  

В България към този момент 700 хил. души вече имат GSM връзка към 

"Мобилтел", а още 180 хил. са абонати на аналоговия оператор 

"Мобиком". Два месеца преди старта на втория GSM оператор около 

10% от българите ползват мобилна комуникация. Не е много, но все 

пак времето на мутрафоните категорично е отминало и най-после 

започва развиването на пазар, който ще дава на поносима цена почти 

всички екстри, достъпни за жителите на развитите държави.  

От новия GSM-оператор - гръцкият "Глобул", съобщават, че още при 

старта си през юли ще предложат карти с предплатени минути. 

Всъщност това не е някаква екстра, а най-обикновено удобство, което 

мобилните оператори предлагат навсякъде по света (дори в Черна 

гора). Тя обаче  липсва от българския GSM пазар. Предлагат я само от 

аналоговия мобилен оператор "Мобиком".  



Причината от "Мобилтел" да я загърбват и досега е, че към нея се 

ориентират предимно хора с по-скромни възможности, които не 

плащат за месечен абонамент. И съответно носят малко приходи на 

компанията. 

От конкурента "Глобул" заявяват, че част от маркетинга им ще бъде 

насочен именно към тези хора. Което значи, че новият оператор поне в 

началото ще залага повече на престижа и утвърждаване на марката си, 

отколкото на трупането на печалби. В този смисъл може да се вярва на 

"Глобул", че до края на годината ще привлече 120 хил. абоната. Така и 

става. 

През февруари 2000 г. обаче продажбата на БТК е отново в криза. 

Екипът по сделката на кабинета “Костов”, начело с вицепремиера 

Евгени Бакърджиев, все по-често търпи критики. 

Избраният ексклузивен купувач – консорциумът между гръцката ОТЕ 

и холандската KPN, усеща, че нещата не вървят в благоприятна посока. 

Затова от KPN канят български журналисти на пресконференция в 

централата си, недалеч от холандската столица Хага. Аз съм в групата 

като представител на “24 часа”.  

“За България ще има юридически последствия, ако не спази условията 

по предварителното споразумение с консорциума КPN/OTE за 

продажбата на БТК”, заявява заплашително вицепрезидентът на KPN 

Мартин Питърс на пресконференцията. Аз веднага звъня в София на 

министър Антони Славински, който отговаря за телекомуникациите. 

Той опровергава:  

”В споразумението няма такива клаузи”.  

“Никога досега не съм водил толкова продължителни и тягостни 

преговори", продължава г-н Питърс. Той уточнява, че в подобрената 

оферта на консорциума е включена клауза БТК да не се продава в 

определен период след сделката. След това консорциумът имал 

намерение да пусне нейни акции на борсата. Това би имало голям 

ефект за българския фондов пазар, смята вицепрезидентът на KPN.  

"Ние обаче не можем да стоим безкрайно на масата за преговори. Всяко 

наше идване в София ни отнема много време", казва г-н Питърс. Той 

уточнява, че до момента KPN е изхарчила поне 5 млн. долара около 

преговорите за БТК.  

Вицепрезидентът на холандската компания не можел да си обясни защо 

правителството ни бавело влизането в страната на най-голямата досега 

инвестиция.  



Четири седмици по-рано консорциумът е предложил среща на 

премиера Иван Костов и очаква отговор. Костов не отказал, но не ги и 

поканил.  

Според г-н Питърс ОТЕ е много добър партньор на KPN за сделката за 

БТК. Никой от преговорящите от българска страна не е изказал пред 

консорциума опасенията, че "Интраком" на Кокалис ще стане 

предпочитан доставчик за БТК  заради присъствието на ОТЕ в 

сделката.  

"Нямам представа за всички детайли около взаимомотношенията на 

OTE с "Интраком", но KPN никога няма да приеме доставчик с някакви 

преференции или пък който не работи в среда на прозрачност. Много 

тържествено се разбрахме за това, когато правихме консорциума с 

ОТЕ", уточнява вицепрезидентът на KPN.  

В крайна сметка правителството и холандците не успяват да се 

разберат, сделката се проваля. И причината е преди всичко в 

присъствието на гръцката ОТЕ и топлите й връзки с “Интраком”. Както 

и не особено изгодната оферта.  

Въпреки провала на сделката пазарът на мобилни услуги в България 

продължава да се развива с относително бързи темпове. Както в цял 

свят, близо две трети от продаваните апарати са на “Нокия”. През март 

от централата на мощната фирма край финландската столица Хелзинки 

решават да открият представителство в София.  

В тази връзка отново са поканени български журналисти, а аз пак съм 

включен в групата. Води ни лично шефът на една от най-авторитетните 

пиар компании в България – Максим Бехар, който предишната година 

организира и визитата ни в Хага. 

Към този момент във Финландия само две категории хора все още 

нямат мобилни телефони - бебетата и старците над 70 години. Сред 

останалите липсата на GSM апаратче е изключителна рядкост - от 5 

млн. население абонатите са над 3 млн. души. По улиците на Хелзинки 

не можеш да минеш и 5 метра, без да видиш човек, говорещ по 

мобилния си телефон. Бизнесмени, шофьори на таксита, пазаруващи 

домакини, ученици - всички бърборят безспир по безжичните 

телефони.  

Мобилманията с най-голяма сила тресе тийнейджърите - вече не е 

въпрос просто да имаш GSM, а да удариш другите с последен модел. 

Цените - между 120 и 800 в германски марки, не са проблем при средна 

заплата за страната 4000. Мобилните оператори се бият за всеки клиент 

и често апаратът се дава безплатно. Конкуренцията е жестока и при 

производителите на мобилни телефони. Въпреки че "Нокия" - най-



голямата финландска и най-печелившата европейска фирма, е у дома 

си, шведската "Ериксон" успява да отхапе свой дял от пазара. И то не 

заради 10-те процента шведско малцинство в страната. Тук който 

избира "Нокия", "Ериксон", "Моторола" или "Сименс", го прави заради 

качеството - национализмът е отживелица.  

Това не пречи финландците да се гордеят много с "Нокия". И има защо 

- само за миналата година фирмата е внесла в държавния бюджет 1,5 

млрд. долара. Зевзеци пресметнали, че с тази сума всички финландци 

може да изкарат една седмица на почивка на Карибските острови.  

Мика Хакинен е другата гордост на финландците. Заради него през 

уикенда столицата Хелзинки изглежда като в разказа "Париж има 

почивен ден" на Радичков - празни тротоари, тихи улици и заключени 

врати навред. Само в кафенетата с телевизор групички фенове на 

Формула 1 крещят "Хакинен" от отрупаните с бира маси.   

Офисът на "Нокия" край  Хелзинки, където на другия ден се срещнаме 

с част от ръководството на фирмата, е пълен с технически чудеса, без 

да парадира с излишен лукс. Две трети от служителите, включително с 

много високи позиции във фирмата, идват на работа с велосипеди. На 

приземния етаж е разположена експозиция за развитието на мобилните 

връзки. Изложени са всички модели на “Нокия” -  от първия апарат, 

който представлява масивен куфар, който се носи през рамо.  До 

последния модел, който почти се изгубва в ръката на собственика си. 

След това един от шефовете в “Нокия” ни прави фирмена презентация, 

на която представя 3G поколението – услугите, които ще се появят на 

пазара едва две години по-късно. 
 

 

 

ДАНЧО ЦОНЕВ И РЕЗОВО 

 

Семейството на депутата Йордан Цонев ще спечели най-малко 250 000 

долара с помощта на административни решения от имот в село Резово, 

на границата с Турция, научавам от информиран източник през лятото 

на 1999-та година.  

Парцел от 10 декара в непосредствена близост до морето е даден от 

резовската поземлената комисия на съпругата на Йордан Цонев 

Пролетина.  

Нейният баща действително е имал имоти в района на селото по 

поречието на Резовска река. Срещу тях обаче комисията дава през 

1997-1998 г. на наследниците земя в 200-метровата брегова ивица, в 



нарушение на Наредба 2 на министерството на екологията. Преди 

замяната е сменен председателят на поземлената комисия.  

"Това е общинска земя, с която ние и още трийсетина собственици 

бяхме компенсирани. Нашите стари земи по поречието на реката днес 

са заляти с вода и са неизползваеми", обясняват роднините на 

Пролетина. Баща й има три сестри и имотът ще се поделя между 

четирима наследници.  

"Нямам земя и въобще не се интересувам какво реституират на баща 

ми в Добруджа и на тъст ми в Резово. Те са хора като другите и 

връщането на собствеността важи и за тях", коментира Йордан Цонев.  

Поземлената комисия не може да се разпорежда с общинска земя без 

решение на Общинския народен съвет в гр. Царево. Такова решение 

със сигурност не е обсъждано на сесия и, ако изобщо е взето, не е ясно 

по какъв начин.  

На 15 юли 1998 г. е направено предложение новите парцели да бъдат 

вкарани в застроителния план на Резово. Това означава, че в бъдеще на 

тях ще може да се строи практически всичко.  

В парично изражение това означава, че цената на парцелите 

автоматично ще скочи от 5 на 25 долара на кв. метър. Така 10-

декаровият парцел на сем. Цоневи в най-скоро време ще струва 250 000 

долара.  

Според моя неофициална информация други парцели, в близост до 

Цоневия, вече са откупени от висши политици от синия елит. Със 

сигурност там има място зам. шефът на СДС в Царево. Заедно с Цонев 

в Резово е виждан Христо Бисеров. Двамата се разхождали по брега в 

района на парцелите.  

Йордан Цонев категорично заявява че нито е ходил в района, нито е 

говорил там с Бисеров.  

В близост до новите парцели свои места, но в регулационния план, 

имат Жорж Ганчев, депутатът Нансен Бехар, диригентът Емил Табаков, 

цигуларят Минчо Минчев, ректорът на Софийския университет Боян 

Биолчев и др.  

Новите парцели край морето са с размери между 500 и 800 кв. метра. 

Част от тях са получили жителите на Резово, за да не вдигат шум около 

"сделката", твърдят запознати.  

На 4 км от Резово ще минава бъдещата панорамна магистрала 

Констанца-Истанбул, която е от изключително значение за България и 

за Турция. С построяването й край Резово ще се появи ГКПП със 

съответната инфраструктура, бензиностанции, хотели, безмитна зона и 

т.н. Тогава се очаква цената на земите в района да скочи многократно.  



"Пред мен Цонев каза, че ще си построи къщичка там като всички 

останали, а останалото ще продаде на който иска", казва Нансен Бехар, 

който е и член на комисията за национална сигурност. Той заявява, че 

ще се бори да се спазва закона, според който 200-метровата военна 

полоса не може да се застроява.  

"Засега няма да поставям въпроса пред парламентарния контрол, ще 

изчакам решенията на съдебните инстанции. Ако се наложи обаче, ще 

поставя въпроса пред комисията по национална сигурност", казва 

Бехар.  

Собственици на земи около Резово с години не могат да си ги получат, 

хаос цари в поземления регистър, показва проверката ми. На някои от 

хората са подхвърлени парцелчета от по 200-500 метра. За други няма 

нищо.  

"Земите до морето са дадени абсолютно законно на роднините на 

депутата", твърди обаче шефът на поземлената комисия в Царево 

Никола Стоилов. Според него действително земите са общински, както 

ясно личи на карти от 1928 и 1936 г. След излизането на закона за 

земята през 1991 г. обаче община Царево не поискала да й бъдат 

върнати тези земи. Затова те приели статут на временно ползвани от 

общината, твърди Стоилов.  

Според него по тази причина поземлената комисията е дала от тях на 

тъста на Цонев, без да се налага да иска разрешение от общинския 

съвет в Царево.  

Според юристи комисията действително може сама да раздава 

общински имоти, които не са потърсени.  

В случая обаче се събират твърде много случайности, които 

облагодетелстват роднините на Йордан Цонев:  

1. Земите на тъста му, с обща площ над 50 декара, са върнати в пълен 

размер, за разлика от повечето хора в Резово, които и досега ходят по 

мъките.  

2. Вместо да бъде обезщетен с бонове, както най-често се прави, тъстът 

е получил 10 декара допълнително срещу земята, която някога е имал, 

но е била залята от Резовска река.  

3. 10-те декара се оказват точно до морето.  

4. Община Царево, въпреки че през 1991 г. не е поискала земите си до 

брега край Резово, е открила през 1997 г. процедура за вкарването на 

същите парцели в застроителния план на селото.  

5. Процедурата е завършила успешно и е утвърдена през 1991 г. от 

Министерството на строителството и териториалното развитие. Така 

цената на земята на роднините на Цонев, ще скочи най-малко 5 пъти.   



6. Министерството на строителството е одобрило влизането на 

парцелите в застроителния план, въпреки че те попадат в 200-

метровата брегова зона, в която е забранено да се строи, според 

Наредба 3 на министерството на екологията.  

След публикациите ми за Резово прокуратурата в Царево започва 

проверка на работата на поземлената комисия.  

Месец по-късно собственици на земя в Резово възстават срещу 

привилегиите на съселянина си Георги Якимов, тъст на депутата 

Йордан Цонев. 33-ма от 40-те семейства в Резово изпращат до 

премиера Иван Костов подписка срещу привилегиите. Копия от нея са 

дадени на депутатите Нансен Бехар, Любен Корнезов и Жорж Ганчев.  

"Пристрастността към Якимов породи недоволство в селото и ние 

предполагаме, че Йордан Цонев е използвал своето служебно и 

партийно положение, за да облагодетелства своя тъст", пише в 

подписката. В нея резовци питат колко декара е получил тъстът на 

Цонев и на колко места.   

Според местните земята на родата на Цонев съществува в реални 

граници и не е имало нужда да бъде заменяна с друга. В същото време 

други собственици, на които нивите са били заляти от р. Резовска, не са 

били обезщетени.  

Още няколко месеца по-късно Районната прокуратура в Царево праща 

на съд поземлената комисия в село Резово, научавам от мой източник 

във Върховната касационна прокуратура.   

Царевският районен прокурор Кънчо Крумов е констатирал, че 

поземлената комисия е извършила длъжностни и документни 

престъпления. Проверката му е приключила на 4 януари 2000 година. 

Тя е направена по нареждане на Върховната касационна прокуратура.  

Според прокурор Крумов общинските парцели, между които е и 

полученият от тъста на Цонев, са включени в територията за 

възстановяване в пълно противоречие със законовите изисквания. В 

прокурорската преписка са изброени още множество нарушения на 

поземлената комисия, които Крумов квалифицира като престъпления.  

Шефът на Бизнесблока Жорж Ганчев подава възражение до кмета на 

община Царево срещу начина, по който са разделени земите в с. 

Резово.   

"Това решение абсолютно облагодетелства лицето Йордан Цонев. Аз 

ще защитавам правата на ощетените в Резово, ако трябва и в съда", 

заявява  Ганчев, когато му се обаждам по случая. Според него земите 

трябва незабавно да се върнат на общината.  



Заедно с Жорж Ганчев възражението е подписано от още двама 

собственици на парцели в непосредствена близост до имота, даден на 

роднините на Цонев.  

Премиерът Иван Костов нарежда на областния управител на Бургас 

Кирил Козарев да направи проверка на земеразделянето в Резово. 

Тъстът на Йордан Цонев пък става инициатор на контраподписка, в 

която други резовци благодарят за справедливото земеразделяне.  

Успявам да се свържа със съпругата на Йордан Цонев Пролетина: 

- Г-жа Цонева, разбрахме, че районната прокуратура в Царево е 

констатирала, че са извършени длъжностни и документни 

престъпления при земеразделянето в Резово?  

- Първо, аз се казвам Пролетина Цонева. Нали! Наследник на имота е 

Георги Николов Якимов.  

- Но вие сте дъщеря му и сте наследник.  

- Не, има си жив наследник. Дали аз ще бъда наследник знае един 

Господ. Имотът е върнат на дядо ми Никола Якимов, който има 4-ма 

наследници, един от които е баща ми. Той има три сестри, които са 

живи. Аз нямам нищо общо с този имот. Моля ви да не забърквате 

името на мъжа ми, защото създавате политически скандали. За мен 

това са поръчки.  

- Не аз забърквам името на мъжа ви - 33-ма жители на Резово твърдят в 

подписка, че баща ви е получил земята с политическата протекция на 

Йордан Цонев.  

- По времето на земеразделянето мъжът ми не е заемал никакъв важен 

пост. Подписки срещу Йордан Цонев не може да има, той нито е 

назначавал, нито е уволнявал някого. Докажете, че е наредил на някой 

да му даде земя в Резово.  

- Все пак не е ли странно, че само земите на вашето семейство са 

възстановени в пълен размер в Резово?  

- Не са ни върнати в пълен размер. Голямата част от земите, залети от 

реката, не са върнати.  

- А защо и прокурорската проверка е констатирала нарушения?  

- Мен не ме интересува какво са констатирали. Казвам ви, престанете 

да месите моето и на мъжа ми име, защото ще си потърсим правата. 

Това, че мълчим засега, е от добра воля. В един момент чашата 

прелива. Напишете колкото искате статии - просто името Йордан 

Цонев абсолютно ви забранявам да го месите. Той не е наследник.  

- Но вие сте, а той е ваш съпруг.  



- Не, и аз не съм и не се знае дали ще стана. Баща ми е вдовец, може 

утре да се ожени. Явно с вас ще отидем на съд, да видим как си 

позволявате да месите името на Данчо.  

- Защо само на вашето семейство са дадени 10 дка до морето? На 

другите са дадени по 200-300 метра.  

- Нищо не виждате. По един декар най-малко са дадени на другите. 

Има и по 5 дка.  

- 5 дка е получил само зам. шефът на СДС в Царево. Защо на вас дават 

10 дка, а на другите по един?  

- Не искам да коментирам.  

- Аз също, поземлената комисия отива на съд - той ще прецени.  

- Ама те няма да викат Йордан Цонев за това, ще извикат наследниците 

на Никола Якимов. Още веднъж ви умолявам да престанете да се 

занимавате с мъжа ми. Избройте имената на наследниците, само моето 

семейство не замесвайте. Нека съдът да докаже, че Йордан Цонев е 

наложил това разделяне на земята в Резово.  
 

 

 

ЧЕШИТЪТ РАЙКО СТОВЦИ 

 

"Мълчи бе Райко, мълчи мама, че пак ще те приберат".  

Така гълчи сина си майката на мистериозния Райко Петров.  

Той бе задържан през декември 1997 г. и пуснат под гаранция през юли 

1999 г. После му връчиха обвинителния акт, според който е опитал да 

намери убийци за Андрей Луканов, но групата около шефа на 

"Колонел" Ангел Василев го изпреварила и застреляла бившия 

премиер.  

Голям шум се вдигна, когато стана ясно, че Петров е близък приятел с 

шефа на националното следствието и сегашен депутат Бойко Рашков, 

заедно са ходили на лов и т.н.  

Зърненият търговец твърди, че никога не е и помислял да прави заговор  

срещу Луканов. "Познавам човека Бойко Рашков, не директора на 

следствието", смее се той. 

Вторник късно вечерта - Петров току що е дошъл със семейството си от 

Монтана в родното село Смоляновци. Полицията два пъти е 

обискирала старата къща тук и веднъж апартамента в Монтана при 

ареста през 1997 г.  

С помоща на фирмените регистри и телефонния указател единствен аз 

успявам да намеря първо монтанския адрес на Райко и да се срещна със 



сина му. Тогава  подозираният за убийството на Луканов още търка 

наровете в ареста. След като го освобождават, успявам да се добера и 

до адреса му в Смоляновци, където го намирам ден, след като е пуснат.  

От лявата страна на Райко седи майка му и току приглажда анцуга на 

сина си с грижовна ръка. Тя още не може да му се нарадва. Виждала го 

е само веднъж отдалеч през последните две години. След като го 

пускат от ареста, Райко идва направо при нея. Тя припада на двора, 

като го вижда. Синът й  

е отслабнал с 20-тина кила, но изглежда бодър и пълен с енергия.  

"Да ви направя по едно кафе", предлага съпругата му Боянка.  

"Абе какво кафе, я дай по една ракия", прекъсва я Райко. След малко 

ракията е на масата, заедно със салата и пържени картофи.  

Петров се познава с Бойко Рашков от 1992 г. Многократно са ходили на 

лов, били са добри приятели. "Като се запознахме беше обикновен 

лейтенант, веселяк и шегаджия", казва той за шефа на следствието. Не 

му се сърди, че Рашков отрича близкото им познанство: "Притискат го 

и той е длъжен да се пази".  

Също през 1992 г. Райко се запознава с тъста на Рашков - бай Марин. 

"Хареса ми и го назначих в депото за животни, което имахме в 

Шкорпиловци", разказва Петров. След това го направил домакин на 

почивната им база там. Месец по-късно бай Марин починал.  

"Много хубав човек беше и е пълна глупост, че е бил кмет на 

Шкорпиловци или че ми е помагал да приватизирам базата", кълне се 

Райко. "А ако пък сега тук дойде Бойко Рашков, ще му кажа: "Добре 

дошъл, сядай да пием по една ракия", допълва с усмивка той.  

Половин село се изсипало да го види. като пристигнал от ареста. 

Дотогава  

всички се държали настрана. Щом го видели на свобода един през друг 

взели да се кълнат, че щели да правят митинги в негова защита.  

Райко е прочел е в ареста над 400 книги - всичките за бизнес. 

"Криминалета не чета", отсича той. В килията е тренирал, за да се 

поддържа във форма. "Не ме пречупиха и нямаше как, защото съм 

невинен", смее се Петров: "Видях едни момченца - навън борчета били, 

а в ареста се бяха смачкали като боклуци".  

През почти 2-те години му се е случвало по 2-3 месеца да бъде сам в 

килия. Засякъл се в ареста с холандците, които бяха арестувани при 

опит да изтеглят 4 млн. долара в Шумен: "18-19 годишни хлапета, 

свикнали на съвсем други условия, направо да ги съжалиш, като ги 

видиш."  



Петров си спомня добре деня на задържането си във Варна - 22 

септември 1997 г. Бил тръгнал с мерцедеса към офиса си. На улицата го 

заклещила кола - 3-4 цивилни ченгета, начело с шефа на отдел “Тежки 

убийства” към ДНСП Ботьо Ботев. "Никакви ритници или насилие - 

задържаха ме съвсем спокойно", спомня си Райко. Още същата нощ той 

доброволно ги пуснал в апартамента и офиса си във Варна - да 

потърсят, каквото им трябва.  

20 дни преди задържането апартаментът му бил обран - според Райко 

това е била инсценировка.  

В софийския арест му се случвало да го водят на разпит по 3 пъти на 

ден. 

Със следователя по делото станали почти приятели. "Айде да те водим 

при брат ти", шегували се от охраната, когато го повеждали на разпит. 

"Напишете, че благодаря на охраната в следствието. Наистина много 

свестни хора", нарежда Петров.  

При разпитите никога не са го питали пряко за "Орион". От 

групировката той познава лично само Лъчезар Спасов от "Бетелхайзе".  

"Няма да съдя държавата - тя е достатъчно осъдена", отсича Петров. По 

тялото му често-често преминават нервни тикове - спомен от килията. 

От 1 до 17 юни той е бил в гладна стачка.  

"Истината е, че и досега не знам защо ме държаха 2 години. 

Прекалено съм добър и прекалено вярвам в хората - затуй си патя. За 

мен лоши хора няма", изповядва Райко. С този принцип изградил 

бизнеса си. Най-обичал да зарадва човека, да сбъдне мечтата му:  

"Идва някой и го питам - като какъв искаш да работиш. Той вика: 

директор. И аз го правя директор веднага", смее се Петров. В първата 

му фирма - "Стовци", работели 130 души в Монтана и Смоляновци, 

имали 6-7 тира. Сега нищо не е останало. В Монтана така му е и 

прякора - Райко Стовци - по името на фирмата. Говори се, че тя е била 

първата частна структура в града.  

На младини Райко тренирал футбол: "Бях добър, можех да стигна до 

националния, ама скъсах минискус и се отказах".  

Той вече е погълнат изцяло от мисълта да възстанови бизнеса си:  

"До декември ще пуснем хотела ни в Габрово, целият ще бъде в 

дърворезби, специално за ловци го правя. Но ми объркаха бизнеса, 

провалиха ми фирмите с този арест", ядосва се той.  

"Те като човек те провалиха", обажда се съпругата Боянка.  

"Сега съм даже по-силен отпреди, не можаха да ме пречупят", опонира 

й Петров. Той се държи като дете, оздравяло от дълга болест, което 

всички глезят.  



"Предполагам, че продължават да ме следят, но не ми пука", смее се 

той и добавя: "А Луканов никога не съм го виждал наживо, не съм и 

говорил с никой за него."  

"Като помисля какво се случи с мене, си спомням Вапцаровия стих: 

"Какво тук значи някаква си личност". Чрез мен искаха да ударят първо 

по политическа линия, а след това и по Бойко Рашков. Но аз не се 

съгласих да говоря срещу хора, които са невинни", заключава Петров.  

И въздъхва тъжно: "Какво знаем ние за живота и за политиците".  

"Баща ми изчезна за три дни, почнахме да звъним по болниците да 

питаме за него", спомня си синът Димитър. Тръгнал да го търси във 

Варна заедно с братовчед си. Там ги приклещили антимафиотите, 

разпитвали ги два дни.  

Ченгетата се интересували най-вече за зърнения бизнес на Райко 

Петров, особено в периода 1995-1996 г. Иззели фирмената 

документация.  

Петров е съдружник в 8 структури - две във Враца, пет в Монтана и 

една в Пловдив. Синът му обаче научи от мен за участието на баща си в 

три от тях - монтанските СК "Скорпион К и С", "Градище М" и 

врачанската "Беламак". "Не е възможно, тези не са на баща ми", кълне 

се Димитър. Информацията на система "Делфи" обаче е категорична. 

"Скорпион" е създадена още през 1992 г. Тя е нестопанско сдружение 

за развитие на спортовете кик-бокс, културизъм, аеробика и др.  

"Не мисля, че това е някаква връзка с мутри. Никога не сме имали 

вземане даване с такива, нито пък са ни закачали", смята Димитър. 

"Градище М" и "Беламак" се занимават с обичайния бизнес на Петрови 

- производство и реализация на селскостопанска продукция. Иначе 

Димитър е осведомен, че в монтанската "Расита" участва любовницата 

на баща му.  

Семейството на Петров е обект на засилен интерес и клюки от страна 

на монтанчани. Зърненият търговец обичал да се хвали на честите 

гуляи, които устройвал. Със замогването идват обичайните екстри - 

Райко започва да харчи с широки пръсти, завърта любовница. "Въпреки 

това семейството ни остана задружно, особено след ареста на баща ми", 

казва Димитър. 

В първата фирма на Петров - "Стовци", работели предимно роднини и 

приятели. "Това ни доведе до фалит. Всеки грабеше, а баща ми нехаеше 

и раздаваше пари. Подчинените ни направиха собствени фирми и си 

работят и до днес", казва Димитър.  

Как един селски ветеринар получава щедри кредити и развива крупен 

бизнес? Отговорът може би се крие в писмото на дисидента Янко 



Янков, получено в "24 часа". То е изпратено също до президента, 

главния прокурор, вътрешния министър, Бойко Рашков и др.  

Янков, роден в близкото до Смоляновци село Клисурица, разказва за 

своето познанство с Райко Петров. Двамата се знаели от деца, бащите 

им били близки приятели. През 1982 г. Янков бил уволнен от БАН и 

Софийския университет по нареждане на ДС. Върнал се на село, а в 

Монтана срещу него ДС започнала разработката "Дракон". Според 

Янков тогава Райко вече е бил вербуван за агент. Той се опитал да го 

провокира, но Янков го разконспирирал и изгонил.  

Повторно през 1984 г. Петров бил притиснат от ДС да 

лъжесвидетелства срещу Янков, но той го разубедил с помощта на 

баща му. Според дисидента МВР и досега крие два тома от делото 

"Дракон", в които били описани опитите Петров да бъде използван за 

лъжесвидетелстване срещу него. Той смята, че е вероятно зърненият 

търговец да е бил в услуга на службите и след 1990 г.  

"Разбира се, че познавахме добре Бойко Рашков”, шефа на 

Националната следствена служба - идвал е при нас и в Плевен, и в 

Монтана, и на базата в Шкорпиловци", разказва Димитър. Той не 

харесвал Рашков: "Беше един такъв намусен, рядко се усмихваше и 

говореше". Когато задържали Петров, се затворил съвсем. "Отидох да 

видя баща си в ареста и отскочих до кабинета на Рашков. Той ме прие, 

говорихме десетина минути. Разказах му какво е станало. Той само 

казваше: "Ама така ли? Как така?". Изобщо, правеше се на ударен", 

спомня си Димитър.  

Въпреки кредитите и добрите връзки, бизнесът на Райко закъсва. 

"Често ни завличаха. Натоварихме кораб с животни за турски търговец. 

Той изчезна без да плати и това ни разби", спомня си Димитър. След 

провала и Петров изчезва безследно за близо година. Появява се отново 

през 1995 г., когато идва "спасението" - някой си Николов ги свързва с 

орионци в Плевен. Поел ги Лъчезар Спасов, брат на шефа на "Орион" 

Румен Спасов. Петров трябвало да събира зърно за фирмата 

"Бетелхайзе" от звездната групировка. "За мен беше черната работа, 

обикалях селата и купувах", разказва Димитър. Натоварили за орионци 

8 кораба със зърно от цялата страна през 1995 г. "Бяха изключително 

коректни, превеждаха веднага парите", казва синът.  

Всичко вървяло по ноти чак до ареста на бащата през 1997 г. "Не сме 

усещали да ни следят, нито да подслушват телефоните", твърди 

Димитър. Семейството натрупало от зърно 30-40 млн. лева през 1995 г.  

Купили си три коли - BMW за сина, мерцедес за бащата. Имали и трета 

кола, но им я откраднали. След това полицаите им я върнали, но след 



задържането на Петров я прибрали отново. Бащата бил с мерцедеса при 

фаталното пътуване до Варна. Ченгетата им взели и този автомобил - 

оказал се краден. "Това е абсурдно - дадохме за него една друга кола и 

доплатихме", казва Димитър. Той продал и BMW-то: "През тази година 

едва си плащахме сметките за ток и парно". Според него са илюзия 

приказките за богатството им: "Имаме само този апартамент, имота на 

село и стара къща в Габрово".  

"Колкото до подозренията за Луканов - те са абсурдни. В деня на 

убийството 2 октомври заминах за Варна. Баща ми беше там - говорих 

с него на стационарен телефон преди да тръгна. Срещнахме се във 

Варна към 17 часа, той със сигурност не е бил в София в този ден", 

спомня си Димитър.  

"Многото приказки изядоха главата на баща ми. Защо му трябваше да 

се хвали, че познава този и онзи и да пръска пари като луд. Но той си 

изпълни "предназначението" - удариха чрез него Рашков", смята синът.  

Райко е чешит, откак се помни. Винаги в центъра на вниманието, 

винаги в устата на хората. Бизнесът се оказва най-подходящото му 

амплоа. "Обичам да правя сделки - дори без да печеля. Важното е да 

играя", обяснява той. И както във футболните си години гради 

империята си с дълги пасове и силни шутове. Бързо вкарва голове, но 

често в собствената си врата. Губи "срещите" най-често заради 

съотборниците си, които сам е направил шефове на структурите си.  

Следват пропаднали сделки, лоши кредити. През 1995 г. прави една от 

основните стъпки към следствения арест - сближаването с приятелския 

кръг "Орион".  

Той не отчита това като грешка: "За "Бетелхайзе" събираха зърно над 

100 фирми. И изобщо през 1995 г. половин България работеше за 

"Орион", спомня си той.  

След ареста е помъдрял: "Искаха чрез мен да направят чистка по 

политическа линия и да ударят Бойко Рашков. Трябваше да 

свидетелствам какви мафиоти са бизнесмените, свързани с БСП, и как 

Рашков се забърква в нерегламентирани ловни истории. Но не можаха 

да ме пречупят, та да натопя невинни хора".  

Райко не смята, че е бил подлаган на силен натиск в следствието. Дори 

за връзките му с "Орион" не е разпитван пряко. Постепенно му става 

ясно какво се очаква от него, за да се отърве. Отказът да се пречупи е 

причина за дългия престой "на топло".  

Написал книга за преживяното в следствието, която слагала в джоба си 

много жълти романчета. "Джаки Колинс ряпа да яде", хвали се Райко. 

Натрупал е 180 страници "записки от подземието" - спомени, 



преживявания и размисли. Отделно възпява премеждията си в 

стихотворна форма. Любимият му жанр обаче са басните.  

Петров е сигурен, че бързо ще намери издател за творчеството си. "Все 

пак станах много известен, нали", усмихва се той и раменете му 

потреперват от поредния нервен тик.  

"Не говори много, не се кани", охлаждат ентусиазма му съпругата 

Боянка и синът Димитър. Но Райко знае, че го корят от обич. Поглежда 

близките си със светнали очи и продължава да строи въздушни кули.  

Година по-късно той  ми се обади да се оплаче, че целият му бизнес е 

разбит и атаките от висши полицаи към него продължават.  

Още от излизането му от ареста през юли 1999 г.година започва 

натискът срещу него. Организират му постановки, правят опити за 

сплашване.  

"Има един руснак, с който преди правехме бизнес - притиснаха го да ме 

провокира, нападна ме с нож. А бизнесотношенията ни бяха уредени 

преди това без проблеми. И той после си каза, че са го заплашвали, 

лично шефът на "Тежки престъпления" Ботьо Ботев го карал да ме 

притеснява" разказва Райко.  

Дали му да чете делото си. "Такива пародии са събрани вътре. Има 

показания на "свидетели" как съм се опитвал да организирам 

убийството на Андрей Луканов. То е направо смешно. Например един 

Петьо Георгиев Тодоров от Монтана - главният свидетел срещу мене. 

Проверете кой е той - точно преди два дни са го пребили от една 

групировка - измамил ги със страшно много пари. Осъден е няколко 

пъти, има висящи присъди", ядосва се заподозреният за убиството на 

бившият премиер.  

Всъщност Тодоров бил негов служител, но Райко го освобождава от 

работа на 15 юли 1996 г., защото се замесил в кражба. Дотогава бил 

пазач на почивната му станция на Шкорпиловци.  

Пред следствието Тодоров твърдял, че е чул как Райко уговаря 

убиството на бившия премиер с варненската бизнесменка Катя Ташева. 

Чрез нея трябвало да се наемат някакви чеченци. 

Според Райко от показаният на Петьо Тодоров излизало, че се е срещал 

и говорил с Ташева през септември 1996 г. По това време обаче тя била 

в реанимация в болница след много тежка катастрофа.  

"В показанията си Тодоров свидетелства че чул през две стени как 

Ташева ми казва: малко пари даваш, и други от този род. “После се 

оказа, че Тодоров дори не е виждал Ташева и не знае как изглежда", 

разказва Райко.  



След излизането си от ареста той не се е срещал с никой от скандалната 

групировка "Орион", с която е имал бизнес преди: "Нито съм ги 

виждал, нито ме интересуват”.  
 

 

 

УБИЙСТВОТО НА ВАТМАНИТЕ И ТОПЧЕНГЕТО ГРАМАТИКОВ 

 

Няма съмнение, че убийството на ватмана Лазар Колибаров и 

изчезването на колежката му Анита Методиева имат връзка помежду 

си.  

Това ми съобщава източник от МВР през август 2000 година, когато 

София е полудяла от мистериозната смърт на единия ватман и 

изчезването на младата жена.  

Полицаите пресяват различните версии. 

Изяснено е, че в деня на убийството на Лазар той е приел трамвая от 

Анита. Има и данни, че двамата са си разменили дежурства - тоест 

когато е убит Лазар дежурна е трябвало да бъде Анита.  

Двамата са били приятели, но няма данни да са били интимни. Анита е 

била ухажвана усилено от мъжете - ватмани, но също няма данни да е 

била по-близка с някой.  

Има подозрения, че извършителят на престъплението е можел да 

управлява трамвай. Специално този на Анита е от нов тип и само 

специално обучени шофьори могат да го карат. Освен това трамваят е 

минал по маршрут със силни наклони, по които само добре подготвен 

ватман може да удържи колата.  

Това стеснява значително кръга на заподозрените. Според една от 

версиите престъпникът е убил Анита и сам е закарал трамвая до място, 

където е била паркирана колата му. Според друга е принудил жертвата 

да го закара дотам и я е убил на място.  

Засега обаче няма сигурни данни дори че е извършено престъпление, 

защото трупът липсва. Прави се експертиза на намерената в кабината 

кръв. Освен отпечатъците на Анита, в кабината са немерени и други 

следи, които се изследват.  

Първоначалните заключения на полицейския ми източник се 

потвърждават почти на 100%. Убиецът на ватманите се оказва техният 

колега Явор Иванов. Трупът на Анита е открит в шахта в подлеза на 

НДК. Срещам се с източника си повторно, за да получа повече 

информация за странния случай. 



"Пуснете ме да бягам и ме застреляйте, да свърши всичко!", молел 

Явор Иванов полицаите, след като признал за убийствата на Лазар 

Колибаров и Анита Методиева.  

Убиецът рухнал след над 10 часа разпит, като постепенно се объркал в 

лъжите си.  Основната му грешка била че на всяка цена искал да 

извърши перфектното убийство и никой да не го залови.  

"Ако не бях я убил сега, никога занапред нямаше да ме хванете", казвал 

той гордо на полицаите. Според него, ако имал още малко време, щял 

да изпипа нещата до най-дребни подробности.  

Именно този перфекционизъм и отличното познаването на 

разписанията обаче бързо подсказало на ченгетата, че си имат работа с 

човек, който или е от, или е много близък до ватманските среди. Така 

Явор сам неволно стеснил кръга около себе си още в началото. По-

късно обръчът се затегнал още повече - до 39 човека, когато станало 

ясно, че убиецът е можел да кара от новите, по-сложни чешки трамваи.  

Във фаталния ден Явор не е бил сигурен, че ще убива, въпреки че още 

два дни по-рано е повдигнал капака на шахтата в подлеза на НДК. 

Почти е сигурно, че решението за стрелбата му идва спонтанно.  

Във фаталния ден Явор се качва в трамвая на Анита от депото. Между 

тях няма напрежение - момичето го пуска в кабината. Започва разговор. 

Не е ясно накъде е тръгнал той и как точно се стига до стрелбата. 

Възможно е Явор отново да е настоявал за близост и този път да е бил 

отрязан окончателно.  

Не е изключено също в яда си да е признал, че е застрелял Лазар и 

повече да не е имал избор, освен да убие и Анита. Полицаите са 

засичали пътя и спиранията на машината от два източника - 

компютъра, вграден в чешките машини и черната кутия, която има 

сходно предназначение. Почти категорично изчисленията на минутите 

в които е спирал и тръгвал трамваят показват, че изстрела е даден на 

бул. "Христо Ботев", в отсечката между пл. "Възраждане" и Петте 

кьошета.  

Друга грешка на Явор била, че е оставил чантата на Анита в кабината. 

Така той спестил време на криминалистите, които автоматично 

изключили версията нападение с цел грабеж. Освен това с чантата им 

дал важни факти като една аудиокасетата. Криминалистите забелязали, 

че Анита е писала нежни думи за мъртвия Лазар върху обложката й.  

Така версията убийство от ревност бързо става основна за 

разследването. Въпреки че вероятно Анита и Лазар не са стигнали до 

интимност, между тях е имало нещо повече от приятелство. 

Отношенията между двамата и техните кръгове от познати и колеги 



обаче били доста сложни, затова криминалистите продължили да 

нищят и паралелни версии.  

В началото, когато версията за убийство от ревност се приела за 

основна, най-сериозни подозрения имало към бившия ватман и ухажор 

на Анита  - 

Мариан. Сега той живеел в Монтана, откъдето една нощ 

криминалистите го докарали.  

Мариан се държал твърдо и спокойно, от самото начало изложил 

алиби, което можели да потвърдят над 10 човека. Въпреки това в един 

момент нервите му не издържали и той припаднал.  

Факт е, че на своя рожден ден той поднесъл на Анита букет цветя и я 

помолил да се оженят. Тя обаче го отрязала, поради което полицаите 

сметнали, че той има мотив за престъпление.  

Сериозни подозрения имало и към друг бивш ватман и ухажор на 

Анита - Георги, който сега пасял крави в село Мърчаево. Негови колеги 

го били чули да й казва "Само моя ще си". Затова попаднал под 

полицейското подозрение.  

Ченгетата се концентрирали предимно върху Мариан и Георги, защото 

били най-мъжествени и решителни, изглеждали склонни да стигнат до 

убийство от страст.  

Разследването се усложнило още повече покрай разпитите на една 

близка  

приятелка на Анита. Тя често ходела с перука и също като нея обичала 

да върти поне няколко мъже около себе си. В хода на разследването 

станало ясно, че тя е преспала с най-близките мъже от обкръжението на 

Анита, включително и с Лазар. Тя се държала по-освободено и бързо 

стигала до физически контакт с другия пол, докато Анита избягвала 

интимните отношения.  

Няма данни за хомосексуална връзка между Анита и приятелката й или 

други жени, каквато версия се разследва в началото. Тя била 

предизвикана от факта, че Анита не допускала мъже в интимна близост 

и че във ватманските среди има относително голям процент мъже и 

жени с обратни наклонности.  

Иначе Анита постоянно въртяла на пръста си поне 5-6 ухажори 

едновременно. До голяма степен това става причина и за нейната 

смърт, и за Лазаровата. Докато повечето мъже приемат нормално 

любовните игри и разочарования, за Явор да притежава Анита се 

превърнало във въпрос на живот или смърт.  

Той твърдо решил, че тя или ще е негова, или ще трябва да умре. Няма 

съмнение, че той принципно се е готвел за убийството, макар да не бил 



решил кога точно ще го извърши. В дома му при обиска намират 

писмен план за действие по точки.  

Как полицаите усещат, че престъпникът е ватман?  

Само добре запознати с управлението на трамваите знаят, че левият 

педал е особено важен - ако ватманът вдигне крака си от него в 

движение, веднага следва блокиране на колелата, придружено с 

пронизителен писък. Тази аларма е направена, за да се избегнат 

инциденти, ако водачът заспи.  

Убиецът е знаел какво ще последва, когато Анита бъде простреляна и 

кракът й отпусне педала. Ето защо най-вероятно е стрелял, докато 

машината е била спряла някъде по "Христо Ботев".  

Явор действително е дребничък, но изключително жилав, казват 

криминалисти. Пренасянето на трупа, особено на близко разстояние, не 

е било проблем за него.  

Убиецът не показал омраза към убитата Анита - напротив, на разпитите 

говорел с нежност за нея и съжалявал, че тя не пожелала да бъде 

негова.  

Явор е бил много потаен и сравнително интелигентен спрямо 

останалите ватмани. В същото време по никакъв начин не привличал 

подозрения върху себе си с вида си на завеян мухльо. Дори Анита не 

вярвала и за момент, че той е способен на такава нещо. Ето защо, 

въпреки че не й е бил приятен, го допуснала при себе си в кабината във 

фаталния ден.  

Разследването на смъртта на Лазар Колибаров отначало е тръгнало по 

грешна следа. 

Още тогава Анита е разпитвана и е признала, че с убития са били 

близки. Достатъчно е било дори и малко да се задълбае по тази линия, 

за да се установи, че около Анита има достатъчно ухажори, които 

формално имат мотив да извършат убийство от ревност.  

По ирония на съдбата се оказва, че Явор Иванов живее в същия блок, в 

който апартаменти имат бившият топследовател, сега прокурор Богдан 

Карайотов и топполицаят полк. Иван Граматиков, един от най-

големите спецове по убийства. Именно Граматиков е един от екипа, 

разрешил за броени дни заплетения случай с ватманските разстрели. 

Той обаче е включен в случая чак накрая, когато се вдигна шум в 

обществото, а ватманите започват протести заради липсата на 

сигурност. Стига се до остра реакция чак от премиера и президента.  

Явно чувството за малоценност и подтиснатост е преследвало Явор 

през целия му живот. И в двата случая той стреля в гръб, като не смее 

дори да погледне жертвите си в очите.  



Крайните му действия са типични за човек, цял живот мачкан от 

другите, който в същото време живее със самочувствието, че е нещо 

много повече от тях и в един момент ще им го докаже.  

Сигурно е, че на 25 години той е бил девствен. Родителите му са били 

наясно с това, но не са си направили труда да се посъветват със 

специалист. Така Явор стига до фиксидеята, че хареса ли една жена - тя 

ще бъде първата и единствената в живота му. От друга страна, според 

запознати, той не е бил съвсем наясно със собствената си сексуална 

идентичност и по-скоро е клонял към хомосексуализъм. Сексуалните 

проблеми се отразяват в поведението му, включително в любовта към 

оръжията - комплекс, описан подробно от Фройд. А от купуването на 

оръжие, до натискането на спусъка пътят не е дълъг.  

Покрай срещата си по този случай с топченгето Иван Граматиков 

проследявам друг случай, разкрит от него неотдавна. 

49-годишният Людовик Толумов получава доживотна присъда за 

грабеж и убийство на младеж и за изнасилване и опит за убийство на 

годеницата му край пловдивското с. Бяла река. Зверствата стават през 

май 2000 г. Тогава Толумов и аверът му Иван Серафимов-Сладкото 

нападат Севгин Мюмюн (20 г.) и приятелката му Руждие 

Мюмюнхюсеин (19 г.), убиват момчето, а момичето подлагат на 

жестока гавра. След това задигат от жертвите бижута и вещи за 1500 

лв.  

Магистратите признават  Толумов за виновен и за серия грабежи над 

туристи в района на Беклемето през юни 2000 г. След всички тези 

престъпления на 20 юли той убива и съучастника и го изхвърлил в 

канавка на два км от село Царимир. За тази екзекуция е осъден отделно 

на 15 години затвор.  

Толумов трябва да плати и общо 44 000 лв. обезщетение на Руждие, на 

родителите на убития Севгин и на ограбена туристка в Беклемето.  

В последната си дума пред съда той заявява, че не е участвал в 

убийството и грабежа на Севгин, но съучастникът му Иван Сладкото го 

принудил да се включи в изнасилването на Руждие.  

“Дали съм удовлетворена? Това, че убиецът ще лежи в затвора, няма да 

ми върне сина, но поне доказва, че в България има правосъдие”. Това 

заявява майката на убития Севгин - Ембие Мюмюнова, минути след 

като чува присъдата в Пловдивския окръжен съд във вторник.  

Кървавата трагедия се разиграва на 13 май 2000 г. на около километър 

от село Бяла река, двадесетина минути след полунощ. По това време 

годениците Севгин и Руждие се връщали от дискотека в родното село 

на момичето Православен.  



Бандитите засекли с колата си опела на младежите и ги принудили да 

карат след тях извън селото. Там в нивите строшили стъклото на опела 

и с шамари и ритници измъкнали навън Севгин и Руждие. Нахвърлили 

се върху момичето, приятелят й се опитал да я защити. Тогава 

престъпниците го пребиват жестоко и го прострелват в слепоочието и 

кръста.  

На Руждие казват, че само са го приспали и той ще се съвземе след 3-4 

часа. Пребъркват дрехите на убития, вземат му златна обица и пръстен. 

После скриват трупа в храсти край пътя.  

Качват изпадналата в шок Руждие в своята кола и я закарват до 

параклиса "Свети Илия". Там я премазват от бой, разкъсват й дрехите и 

я изнасилват един след друг.  

След гаврата извергите наръгват жертвата си с нож 8 пъти в шията, 

гърдите и корема и изчезват. Разчитат, че са ликвидирали единствения 

свидетел на престъплението. Надяват се, че когато телата на младежите 

бъдат открити, убийството и садистичните мъчения ще се изтълкуват 

като любовна драма между двамата.  

Изтезаваната Руждие известно време била в безсъзнание, но се съвзела.  

Няколко часа пълзяла, докато стигне до пътя. Към 6,40 ч полицай от 

Първомай случайно я забелязва. Тя едва промълвява, че е била 

нападната, и отново изпада в несвяст. Униформеният я закарва в 

болница. При огледа на района полицаите откриват трупа на младия 

мъж.  

Руждие е поставена под охрана в болницата. Тя успява да направи 

описания на извергите. По тях е съставен компютърен портрет. По-

късно се оказва, че този на Толумов е изключително точен. Лицето на 

втория било по-неясно, тъй като го криел от жертвата си.  

На 20 юли 2000 г. в канавка недалеч от Царимир е намерен труп на мъж 

с неустановена самоличност, на приблизителна възраст около 40 

години. Жертвата има огнестрелни рани в областта на гърба и гърдите. 

По пръстовите отпечатъци е установено, че това е 44-годишният Иван 

Серафимов-Сладкото.  

Криминалисти започват да проучват миналото на убития и така  

стигат до приятеля му Людовик Толумов. Установяват, че двамата са 

извършили много престъпления и че Толумов е убил съучастника си.  

Людовик и Иван се познават от деца. Двамата са от пловдивското село 

Дуванлий. Пътищата им се разделят, когато Людовик отива да живее в 

Хисар при новата си жена. После заминава на гурбет в Германия и в 

Намибия.  



Толумов и Серафимов се срещат след години раздяла в Пловдивския 

затвор. Първият лежи за кражба, а вторият изтърпява осма поред 

присъда за грабежи. Серафимов получава прякора Сладкото заради 

сладкодумието си и страстта към сладкиши. Той е прекарал общо 15 

години зад решетките.  

Излиза на свобода през март 2000 г., а през май започва двумесечният 

"възход" в кариерата му - 4 убийства, три изнасилвания и шест 

грабежа. В някои от престъпленията съучастник му е Людовик. 

Заради големия обществен интерес към случаите главната редакторка 

Венелина Гочева ми поръчва да направя по-голям материал за полк. 

Иван Граматиков,  който е в основата на повечето разкрити случаи 

заедно с шефа си – топполицая Ботьо Ботев, шеф на отдел “Тежки 

убийства” към ДНСП.  

Срещам се с Граматиков в пресцентъра на ДНСП. Той е опрял 

масивната си фигура на бюрото, а юмруците му са положени пред него 

като два боздугана. Ръце на дългогодишен боксьор.  

Главният експерт в сектор "Убийства" на ДНСП е дясна ръка на шефа 

на службата полк. Ботьо Ботев. Майор Карамитев от същата служба 

пък е дясна ръка на Граматиков. Заслуга на двамата е разкриването на 

Толумов и Сладкото. За залавянето им обаче са работили още десетки 

полицаи. 

“Забравете легендитеза Мегре и Коломбо, никой вече не лови убийци 

сам, навсякъде се работи в екип”, обяснява полк. Граматиков.  

Другата му спортна страст от младини е футболът. Полковникът е 

запален левскар, играл е с легендата Гунди. Били са близки приятели - 

дори са заедно в деня преди фаталната катастрофа да отнеме живота на 

Гунди. 

"Той беше чудесен спортист и прекрасен човек", спомня си 

полковникът и по изсеченото му лице му пробягва тъга.  

Професията му не е от най-веселите и се налага да застава лице в лице 

със смъртта често. "Свиква се, но не съвсем. Най-тежко е когато си 

отиват съвсем млади хора", казва полковникът.  

С майор Карамитев преди малко са се върнали от местността, в която 

са открити останките на германката Хайде К. Тя, заедно с приятеля й 

Кристиян Х. са две от жертвите на Людвиг и Сладкото."Намерихме 

части от гръбначния стълб, от крайниците, оглозгани от диви животни. 

Колата ни мирише на морга, но няма как - длъжни сме да съберем 

всички останки и да ги предадем за изследване", разказва Граматиков.  

Последният случай не е най-големият в кариерата му, но все още 

владее мислите му. Полковникът е сигурен, че на светло са излезли 



само част от престъпленията на двамата убийци и тепърва предстоят 

още разкрития. 

Иначе тежки случаи в кариерата му - дал бог. Например първият 

разстрел на сарафи - в Кюстендил. Граматиков успява да вкара тартора 

на бандата Бисер Манолов зад решетките до живот.  

С Карамитев и други колеги са разкрили и убиеца на чейнчаджиите в 

Бургас. Два месеца от годината Граматиков е прекарал в Москва с 

полк. Ботьо Ботев около екстрадицията на Александър Русов - 

предполагаемия физически убиец на Луканов.  

Всъщност Граматиков не винаги се е занимавал с разследване на 

убийства. В началото на кариерата му - преди 26 години, негова 

специалност са били джебчиите. Още тогава обаче съдбата го срещнала 

с интересни хора. Например през 1976 г. той арестува на автогарата в 

Пирдоп крадеца Кирил Рашков. 

Сега това е маститият ромски бизнесмен от Катуница, по-известен  

като Цар Киро. Тогава Рашков "работел" между пътниците, заедно с 

невръстната джебчийката Геновева. Двамата използвали струпването 

на хора в тясното между два автобуса и започнали да ги преджобват.  

За техен лош късмет младият помощник-оперативен Граматиков и 

негови колеги точно изпращали на път началника си, след като заедно 

празнували Нова година. Веднага фиксирали джебчиите и ги 

задържали.  

След това в съда Рашков се опитал да подкупи Граматиков с 2000 лева, 

но номерът му не минал. "Има кой да ги вземе", отсякъл гордо 

бъдещият ромски цар. Присъдата обаче не му се разминала.  

Граматиков познава също Кировата сестра Дешка, с която Рашков бил 

отворил нещо като школа за масово производство на джебчии. Докато 

ги гонел, милиционерът завършил право в Софийския университет и 

постепенно се ориентирал към тежките престъпления. 

Болест е нашата работа, въздъхва полковникът и разказва: Дори в 

отпуск все те тегли към службата - да видиш какво става, какво има в 

бюлетина. 

"Сигурно сме деформирани малко", признава той. Но въпреки 

кървавата работа, топполицаят не е изгубил чувството си за хумор.  

Преди няколко години полковникът уличава варненския сараф Влади 

Ковачев, който удушава съпругата си. "Обещаваше 1 млн. лева награда 

за този, който намери убиеца, ама трябваше да си я вземем 

предварително, защото после забрави да ни я даде", смее се 

Граматиков.  



И започва да разказва една от най-комичните случки в практиката си. 

Както и при другите, смехът в нея се промъква между писъка на 

куршумите:  "Когато ловяхме сарафските убийци в Кюстендил, първо 

задържахме един от заподозрените. Трябваше да приберем и колата му, 

за да направим експертиза. Решихме да го направим през нощта, 

защото иначе много хора в града можеха да ни видят и убийците да 

усетят, че сме по петите им". 

 Така единият от следователите влязъл в колата, която била паркирана 

пред блока на задържания. Граматиков пък тръгнал към нея с туба 

бензин, защото резервоарът й бил празен.  

Междувременно обаче съпругата на задържанаия усетила, че нещо е 

станало с мъжа й и извикала тартора на бандитите Бисер Манолов. В 

момента, в който полицаят запалил колата, Манолов започнал да стреля 

като бесен от входа на кооперацията. След това хукнал след 

потеглилата кола и продължил да гърми, дори разбил с куршуми 

задното стъкло.  

Получила се обратна ситуация - полицаят бяга с колата, а престъпникът 

го гони. Междувременно обаче Граматиков излязъл със спринт зад 

гърба му. "Можех веднага да го гръмна, но забелязах, че е изстрелял 

всичките си патрони и затворът на пистолета е изтеглен назад. Затова 

го залових без да стрелям и чак тогава усетих, че още стискам в ръка 

двайсетлитровата туба.  

Посмяхме се доста, но чак когато всичко се размина, защото Манолов е 

истински хладнокръвен убиец и никога не би се поколебал да отнеме 

живот", спомня си полковникът.  

Убийците на Луканов са налице в България, категоричен е той. Според 

него случаят е приключен и няма проблем, че част от задържаните са 

пуснати - те са разпитани и няма къде да мръднат. 

"Смешно е някой да твърди, че показанията на задържаните са 

изтръгнати с клечки под ноктите и бой. Това е несериозна работа - 

никой не признава с бой, че е убил някого. Така може да се признае 

кражба или измама, но убийство - никога", категоричен е полицаят. 

Последния случай с масовите убийци Людвиг Толумов и Иван 

Серафимов - Сладкото не прилича на друг от досегашната му практика. 

Той е уникален със събирането на убийства, изнасилвания и грабежи 

едновременно, което се среща сравнително рядко. Само за 2 месеца 

извергите са отнели три живота, а накрая Толумов застрелва и 

партньора си Сладкото.  

Двамата са действали с изключителна, неоправдана жестокост. 

Например убитият младеж Севгин Мюмюн не ги е предизвикал по 



никакъв начин, но те го застрелват брутално още щом излиза от колата. 

"Това не е просто убийство - това е екзекуция. Липсва мотивация за 

такава жестокост - явно е налице особена патологичност при 

убийците", смята Граматиков.  

И разказва как са хванали натясно убиеца Людвиг Толумов: 

"Задържахме го "на приятелска основа" - 20 дена с него се "къпахме". 

Това е полицейския жаргон за ухажването между полицаите и бандита 

- тоест психоатаката, с която го притискаме, докато падне в мрежата.  

С Людвиг ходихме на ресторант, ама на него не му се ядеше много", 

подсмихва се Граматиков. Накрая престъпникът сам признал всичко. 

Налице били и неопровержими факти за наличието на негово ДНК на 

местопрестъпленията. 

За какво мечтае полк. Граматиков? Най-добре се чувства като се 

прибере в Банкя и седне да пийне чашка - сам със себе си, с изключени 

телефони - поне за малко на спокойствие. И след това да се наспи 

добре и да се събуди сам, а не както обикновено - по тревога.  

Понякога му се иска да изключи и мобилния си телефон, но не смее, 

защото Ботьо Ботев много му се кара, ако дори за момент няма връзка с 

него. 

Не е лесно и за семейството на топполицая, но в крайна сметка са 

приели странностите на професията му: "Празнувахме веднъж с колеги 

един 8 март и стана убийство - всички мъже тръгнахме, а жените 

останаха сами. Какво да правиш - занаят". 

Граматиков се радва на две внучки, но не му остава много време да ги 

вижда. Яд го е малко, че няма кой да продължи професията му, но е 

решил да не издребнява. 

Криминална литература не чете, защото го дразни: "В живота не е така 

лесно, като в романите. Имам материал не за една, а за много книги, но 

не пиша. Смятам, че полицаят си е полицай, писателят - писател. Не 

бива нещата да се смесват - всеки трябва да си знае мястото". 

Като на всеки човек му се иска и повече пари да има, и хубава къща, и 

кола. Но смята, че човек трябва да се задоволява с това, което може да 

си позволи. 

"Работиш ли насила една работа, искаш ли всеки ден да се прибираш 

при жената в 5 часа, искаш ли в събота и неделя да си свободен, да 

сложиш вратовръзката, обувките ти да не са прашни - ти не си за 

сектор "Убийства", обобщава топченгето Граматиков. 

     

 

 



БИТКАТА ЗА ВОДАТА  

 

Малко неща в България останаха неприватизирани след кабинета 

"Костов" и водоснабдяването е едно от най-важните.  

То се нареди на опашката на раздържавяването заедно с БТК, 

"Булгартабак" и енергетиката, защото трябват твърде много 

инвестиции и са засегнати интересите на огромен брой хора.  

Казано простичко, не можеш ей така да направиш РМД и да 

приватизираш подмасово едно ВиК, а след това да почнеш да го 

източваш. Тази схема работи във фабрики и заводи, които определят 

битието на няколкостотин човека.  

От дейността на всяко ВиК дружество зависи животът на хиляди 

българи.  

Все пак без ток и телефон може, но без вода - не.  

От друга страна  водата е прекрасен ресурс, защото дори нефтът и 

природният газ подлежат на изчерпване. А водата практически не 

свършва. Язовирите се изпразват, след това се пълнят отново. Само 

трябва да създадеш система от водоизточници, пречиствателни станции 

и тръби, за да стигнеш до потребителя. Така хващаш природата да 

работи за теб и си осигуряваш сигурни, солидни доходи до живот.  

Проблемът е, че за да стане това, трябва хем ВиК дружествата да се 

дадат на "наши хора", хем да се инвестират големи средства. Нашите 

хора нямат такива пари, а ако привлекат чужд инвеститор, той 

естествено иска контролния пакет от дружеството.  

Този проблем можеше да се разреши частично от Световната банка, с т. 

нар. воден заем, който бе готова да отпусне. За целта обаче банката 

искаше дружествата по места да имат и държавно, и общинско участие.  

С изключение на София обаче повечето ВиК-та по места са държавна 

собственост, въпреки че общините са вложили немалко средства в 

инфраструктурата.  

От друга страна синьото управление трудно можеше да намери общ 

език в общини с червен кмет. Това, вероятно, е причината, да се 

получат абсурдни ситуации като във Великотърновско. Там водата на 7 

общини бе дадена за стопанисване на три габровски дружества. И в 

трите дялово участие държеше 43-годишната Иваничка Димитрова 

Лесидренска. Преди тя е работила в системата на БДЖ, но пък е сестра 

на синия търновски депутат от тогавашния парламент Тодор Великов.  

Г-жа Лесидренска държи 75 дяла от "Пречиствателна станция" ООД, 

125 дяла от "Водно сдружение - Аква 2000" ООД и 50 дяла от "Водно 

сдружение Йовковци" ООД.  



Освен нея основен акционер и в трите дружества е шефът на 

търновското ВиК инж. Емил Томов. Има още няколко човека, които са 

в същата позиция. А предметът на дейност на фирмите е почти 

еднакъв, поради което е редно да им се осигурят условия за 

конкуренция. Ако акционерите са едни и същи, частният монопол ще 

замени държавния и потребителите винаги ще бъдат потърпевши.  

Според инж. Томов обаче фирмите, в които той участва, не са 

собственици на ВиК дружеството, а имат само възмездно право върху 

него. По този начин се избягнало приватизирането на дружеството или 

отдаването му на концесия, което щяло да доведе до поскъпване на 

водата.  

Проблемът е, че тази схема поне досега не е довела до някакво 

подобряване на водоснабдяването. По-скоро обратното.  

Това признава и бившият министър на регионалното развитие Евгени 

Чачев, когото попитах малко преди да напусне поста защо е дал 

бургаската вода на три софийски фирми. 

- Г-н Чачев, има ли нещо нередно около приватизацията на ВиК в 

Бургас, защо се вдигна такъв шум?  

- Не, нищо нередно няма, но се задействаха някакви местни интереси.  

- Все пак не е ли странно, че софийски фирми стават собственици на 

бургаската вода?  

- Не, фирмите не са софийски. Бургазлии участват в тях, но фирмите са 

регистрирани в София. Аз самия не знаех за това до подписването на 

договора. Доколкото знам сега, фирмите ще се пререгистрират там.  

- Казват, че в тези фирми участват ВиК шефове от Бургас?  

- Целият колектив на бургаското ВиК участва, не само шефовете.  

- Значи това е нещо като РМД?  

- Не, тук не става въпрос за приватизация. Тези дружества са създадени 

по подобие на водните синдикати преди 9-ти септември. 

Според ексминистър Чачев в Бургас е приложена нова схема, защото 

търновската се е оказала неудачна.  

Какво е новото в Бургас? Ситуацията изглежда идентична. Пак става 

въпрос за община с кмет, подкрепен от БСП. Отново дружествата са 

три с почти еднакъв предмет на дейност и повтарящи се акционери. И 

пак основен акционер е шефът на ВиК в града - инж. Димитър 

Пантелев. Той държи 18 дяла от "Водно сдружение - южни води" ООД, 

2100 дяла от "Водно сдружение - северни води" ООД и 2000 дяла от 

"Водно сдружение - чисти води" ООД. Практически той е най-големият 

акционер в трите дружества.  



Най-странното е, че те са регистрирани в столицата и дори Пантелев е 

посочил в регистрацията София за местоживеене. Само в "Чисти води" 

той е дал бургаския си адрес на ул. "Струма" 38.  

Ето защо синдикатите "Подкрепа" и "Промяна" раздухаха случая под 

лозунга "софиянци вземат водата на Бургас". Според ексминистър 

Чачев участниците са бургазлии, а фирмите скоро ще бъдат 

пререгистрирани в морския град. Не е ясно обаче защо е бил номерът 

със столичната  

регистрация.  

Освен това повечето други основни акционери са софиянци или поне са 

посочили адреси там. Например вторият по големина акционер в трите 

фирми Георги Кръстев Дамянов живее в столичния ж.к. "Лозенец", на 

бул. Христо Смирненски" 1А.  

Също софиянец е Григор Иванов Василев, който държи 1000 дяла в 

"Чисти води" ООД. Той живее в кв. Бояна на ул. "Асен Георгиев" 3. 

Както и Марияна Иванова Лукова с 300 дяла от същата фирма. Тя е 

посочила столичен адрес на ул. "Виктор Григорович" 27.  

Така че протестите, че софиянци вземат бургаската вода, имат 

основание. Вероятно в тази връзка шефът на Националния комитет за 

подобряване на водоснабдяването инж. Ганчо Хитров допусна, че зад 

трите фирми стои английската "Интернешънъл уотър". Тя държи 75% в 

концесионното дружество "Софийска вода" и е логично да има интерес 

към ВиК-а дружествата на други места.  

Пресаташето на "Софийска вода" Виолета Стоичкова обаче е 

категорична, че фирмата се занимава единствено с водоснабдяването и 

канализацията на София. Споменатият по-горе Георги Дамянов обаче е 

един от управителите на "Софийска вода"  

Така че пряка връзка между "Интернешънъл уотър" и трите дружества, 

които поеха водата на Бургас, действително има. Иначе според 

фирмената информация на системата "Делфи" в "Софийска вода" АД 

участват само чужденци: англичанинът Девид Кър и французите Дидие 

Кент и Робер Олив.  

Чужденец е и в другото дружество, в което "Софийска вода" е 

акционер - "Софийска вода - измервателни уреди" ЕООД. 

Представител на "Интернешънъл уотър" там е англичанинът Майкъл 

Проктър.  

Когато гръмна скандалът в Бургас, двата синдиката пратиха на новия 

министър Костадин Паскалев писмо с искане да спре процедурата по 

раздържавяването. Паскалев нареди да се направи проверка. Странното 

е, че новият тогава министър заяви, че според него няма 



закононарушения. Може би щеше да е по-добре, ако беше изчакал 

резултата от проверката. Странно е също, че съпругът на другата 

съдружничка в "Южни води" ООД Светла Белчева, е натоварен от 

Паскалев да извърши проверка доколко законна е регистрацията на 

трите фирми. Поне така твърдят водните синдикати.  

А ако не нарушения, странности в бургаската сделка със сигурност 

има. На 3 юли 2001 г. предишният министър Чачев нарежда на 

бургаския воден шеф Димитър Панталеев да сключи договор за 

обслужване на канализационната система и подръжката й с трите 

софийски фирми по така нар. "възмездно право". Това е още едно 

потъвърждение, че се разиграва търновската схема и няма никакъв нов 

модел, за какъвто твърди г-н Чачев. От друга страна излиза, че г-н 

Пантелеев сключва договор със себе си. Няма как да не е изгоден.  

Договорът е оформен на 23 юли,  ден преди новото правителството на 

Симеон Сакскобургготски да се закълне в парламента, твърдят от 

"Промяна".  

Софийски дружества ще се грижат за подаването на водата от 

язовирите "Камчия" и "Ясна поляна", тяхна задача ще е и подръжката 

на пречиствателните станции.  

"За нас остава контролът, заяви  шефът на "ВиК" Димитър Панталеев, с 

когато се свързвам. Странното е обаче, че той ще контролира себе си.  

Остава да очакваме да го прави добре.  

След поредица от скандали около водните дружества от този тип през 

2003 г. парламентът прие специален закон, с който забрани дейността 

им и върна собствеността на държавните ВиК. 
 

 

 

ПРИЗРАЦИТЕ НА БОГОМИЛ РАЙНОВ 

 

Макар и писани в подкрепа на тоталитарната държава, криминалетата 

на Богомил Райнов, с които съм отрасъл, си остават ненадминат връх в 

този жанр в България. Затова дълго време една от мечтите ми е да се 

запозная лично с големия писател.  

През юни 1999 г. успявам да издиря домашният му телефон чрез 

електронния телефонен указател. Обажда се съпругата му и след 

кратък разговор ме свърза с Богомил Райнов. Моля го за интервю. 

Той се колебае – известно е, че интервюта дава доста рядко. Дни 

остават до навършването на 80-та му годишнина. Зад гърба си има 28 

белетристични произведения, 8 от които за разузнавача Емил Боев. По 



книгите му са снимани близо 20 филма. Неотдавна е публикуван 

романа му "Тихия кът", който Райнов написва след близо 10 години 

мълчание. 

Успявам да го убедя поне да се видим и да поговорим. Той се съгласява 

и на следващия ден съм в апартамента му, пълен с книги, прекрасни 

картини и изящни африкански фигури от абанос. 

Признавам му директно, че е един от кумирите ми. И че дори да не се 

съгласи за интервю, ще бъда доволен, че съм успял да се запозная с 

него. Но още по-доволен ще бъда, ако той влезе в галерията ми от 

интервюта с известни българи.  

Богомил Райнов се усмихва и след кратък размисъл се съгласява. Дори 

ми помага, с перфектен журналистически професионализъм, да 

подготвим въпросите за интервюто. 

Той изглежда доста младолик и подвижен за възрастта си. 

Изненадващо е облечен с дънкова риза, въпреки че в доста от романите 

си клейми “дрехите на американските говедари”. 

В една от книгите му героят Емил Боев се колебае между прелестите на 

едно миньонче и по-едрите форми на на друга от жена-вамп от 

шпионската гилдия. Ако се съди по красивата съпруга на Богомил 

Райнов, която ни донася сладки и кафе, писателят е привърженик на 

втория тип.  

- Г-н Райнов, как решихте да напишете първия си шпионски роман? У 

нас в онези години такива неща не се публикуваха. 

- Ами точно затова реших да напиша един. Това беше "Господин 

Никой". Едва не се провалих. "Не бива да се издава! - отсякоха от 

съответното отговорно място. - Тук става дума за разузнаване. Ние 

нямаме разузнаване." "Как да нямаме, - викам, - като имаме". "Абе 

може и да имаме, - викат, - но за това не се говори". По това време 

Джеймс Бонд вече бе изтрепал собственоръчно сума ти народ по света, 

а на мене не ми разрешаваха да включа в играта даже такъв кротък 

човек като моя Емил Боев. 

- Не е чак толкова кротък. 

- Във всеки случай по никого не стреля и никого не убива. С което 

съвсем не твърдя, че трябва да бъде канонизиран. Интересно беше да 

пуснеш един такъв герой зад граница, за да видиш какво ще се получи. 

- Сега вече не е ли интересно? 

- Никак. Боев е рожба на "лошото време", на Студената война. Днес 

обстоятелствата са други, героите са други, самият черен роман е друг. 

Какво може да противопостави бедното писателско слово на 

вакханалията от кървящи трупове, експлодиращи коли и фойерверки от 



пламтящи сгради, които са обичайно меню на западните телевизионни 

канали. 

- В новия ви роман "Тихия кът" екшънът започва доста "навътре". 

Съзнателно ли е търсено това? 

- Да започнеш с ефектна сцена, за да заинтригуваш, е обичаен трик на 

трилърите. Банален е, но дава резултат. Избягнал съм го. Държах 

читателят да разбере от самото начало, че не му предлагам 

приключенско четиво. 

- Спорите ли чрез новата си книга с Христо Калчев и писатели като 

него? 

- И през ум не ми минава да споря с когото и да било. Писането е 

самотно занимание. С кого да споря, като съм сам в стаята си. Мога да 

споря единствено със себе си. Което и правя. Книгите ми са резултат на 

вътрешни спорове и разногласия. 

- Много читатели очакват ясни решения на житейски проблеми? 

- За ясните решения си има специална литература. Американците са 

издали сума ти книги на тема "Как да успеем в живота" или "Как да 

печелим приятели". Социализмът също произвеждаше подобни 

наръчници, и то под формата на романи, примерно по въпроса как да 

живееш, за да станеш "Кавалер на златната звезда". 

- В романа ви наистина липсват звезди. Направо е доста тъмно. 

Аферистът завлича заграбеното във Виена, младият герой загива, 

старият остава сам с болестта си. Не е ли това доста мрачна картина на 

живота у нас? 

- Не претендирам за такива обобщения. Един от героите наистина казва 

за книгата си, че била "с цвят на нощ". Но това се отнася до неговата 

книга, не до моята. В моята има и надежда за развиделяване. Ако я 

няма надеждата, какъв смисъл има да пишем романи. По-добре да 

минем направо към некролозите. 

- И в черните си романи, и в "Тихия кът" показвате познаване на 

материята: там - битието на разузнавача, тук - мафията и 

контрабандните канали. Как успявате да уловите същността на нещата 

и да ги опишете в страница-две, когато вестниците пишат за тях с 

години, а темата си остава пак в мъгла? 

- Остава в мъгла, защото я замъгляват. Говори се за престъпления, без 

да се казва кой, кога и как. Не е толкова трудно да се разберат 

механизмите на сенчестата икономика и процесите в подземния свят. 

По-трудното е констатациите да прераснат в изобличения. Но това не е 

мой проблем. Писателят има власт само над своите призраци. 

Действителните престъпници са обект на друга власт. 



- Яд ли ви е, че шпионските романи ви създадоха по-голяма 

популярност, отколкото другите ви творби? 

- Напротив, благодарен съм, че ми дадоха възможност да общувам с 

една значително по-широка публика. Когато човек има да каже нещо, 

той го казва, независимо какъв жанр използва. 

- Разузнавачите в книгите ви доста пият и общуват с жени. Как бе 

допуснат такъв образ, съвсем различен от комунистическия 

положителен герой? 

- Ами от немай къде. Нали Боев трябва да се пригажда към средата, в 

която е заставен да действа. 

- Не се ли пригажда прекалено? 

- Чувал съм от отговорни хора и такива упреци. Успокоявах ги, че ще 

се реванширам, когато взема за герой някой партиен секретар. 

Критиката стана по-остра, когато Боев си позволи да спасява своя 

противник - Сеймур от ЦРУ. "Как ще го спасяваш, бе! - викат. - Той ни 

копае гроба, а ти ще го спасяваш!" 

- А защо все пак го спасявахте? 

- Такива са обстоятелствата. Пък вероятно има и някаква 

професионална солидарност, знам ли... Някакъв проблясък, че и той, 

противникът, също като тебе е само един гладиатор, пуснат на арената 

от онези, всесилните, които сами никога не рискуват кожите си. 

- Защо не емигрирахте във Франция като брат си?  

- Между илюзиите ми не фигурира и такава - че мога да блесна като 

писател в Париж. В Париж само мен са чакали. Брат ми си има свой 

път. Моят е различен. Предпочетох да си остана на мястото. Това място 

не винаги е било много удобно, но съм си го избрал още на младини. 

На него берях ядове, постигах успехи и преглъщах разочарования. А 

Париж си е също на мястото. Чудесен град, всички го казват. Но и 

далечен. Особено сега, след като разрушиха пътищата и мостовете към 

него. 

- Цензурирани ли са ваши книги? 

- Не се е случвало. Защо трябва да ме цензурират, когато цензурата сам 

си я налагах. Убеден бях, че трябва да премълчавам волнодумствата си. 

В името на Общото дело. В името на Голямата цел. Втълпяваха ни, че 

войната е предстояща. Не било време за глезотии. 

- Оставяли са ви на автопилот. 

- Е, не. Това би противоречило на системата. Всеки трябваше да зависи 

от някого. Аз също, естествено. Когато завърших "Пътища за никъде", 

упрекнаха ме, че героят накрая умира. Не трябвало да умира. Принудих 

се да не показвам смъртта му, а само да я подскажа. Така май стана по-



добре. Който разбира - разбира. Но когато от повестта се роди филмът 

"Бялата стая", нещата загрубяха. В отдела на ЦК се обявиха 

категорично против пускането на лентата по екраните. Проявиха се 

като по-големи католици от папата. Папата обаче този път се оказа на 

друго мнение и филмът оцеля. 

- Сега, без опеката на цензурата, по-комфортно ли се чувствахте, когато 

пишехте "Тихия кът"? 

- Разбира се. Жалко само, че не съм на възраст да оползотворя всичко 

онова, което в миналото съм премълчавал. Може би така е и по-добре.  

- Има ли произведение, което обичате повече от другите? 

- Ако следвам шаблона, би трябвало да отговоря: обичам ги всичките, 

нали те всички са мои деца! Не съм обаче толкова любвеобилен като 

баща, затова бих казал: Имам произведения, които смятам за по-слаби, 

други - за още по-слаби, а някои и за донейде сполучливи. Но никое не 

е дотам сполучено, че да не виждам недостатъците му. 

- Имате ли усещането, че все още не сте казали на читателя всичко, 

което бихте искали да му кажете? 

- То се знае. Не вярвам някой да си тръгва от живота с ведрата мисъл, 

че се е изказал докрай. Въпросът е да не си пропуснал да кажеш най-

главното. 

- А то е...? 

- Ако можех да го формулирам в една-две фрази, бих го направил, но 

не мога. Така че нека приключим с отворен финал. 

- Преди да приключим, какво става с мемоарите, над които отдавна 

работите? 

- Зациклих. Затънах в спомена за толкова писателски междуособици, 

дребни амбиции и глупотевини, та се стъписах. И зациклих. Ако са ми 

отредени още дни, може би ще се измъкна някакси от бъркотията. 

- Опасни ли ще се окажат мемоарите ви за някого? 

- По-скоро неприятни. Нали знаете: хората на перото са чувствителни 

същества. Лошо е и това, че мнозина са вече покойници. А казано е: "За 

мъртвите или добро, или нищо". Е, чак пък "нищо"! Това също звучи 

обидно. Не знам. Нали и утре е ден, както била казала Скарлет О'Хара. 

  

 

   

СЪРБИТЕ: ДЖАБЕ ЩЕ ТЕПАМЕ НАТОВЦИ! 

 

 



"Ко сте вие, ща радите овде", питат полицаи и заклещват колата ни 

пред портала на завод "Тигар" в Пирот в един майски ден на 1999 г., 

малко след началото на натовските бомбардировки над Югославия.  

След щателната проверка на документите и багажа ни униформените 

все пак обясняват:"Обадиха се, че от български автомобил разпитват за 

предприятието".  

От няма и 20 минути сме на сръбска територия след ГКПП "Градина" 

на път за  Белград. От "Тигар" един от пътуващите в колата бизнесмени 

трябва да вземе мостри.  

Всъщност това е същият Стефан, с който навремето се запознахме в 

Стара Загора при прохождането ми като бизнесрепортер. Тогава той 

беше шеф на финансовата къща към фондовата борса, а по-късно се 

прехвърли в София почти едновременно с мен и разви търговия с 

различни стоки в някои от балканските държави.  

А в Белград даже имаше съдружник и смесена фирма, благодарение на 

което сърбите го пускат безпрепятствено през границата.  

От десетина дни самолетите на НАТО бомбардират в Косово, Сърбия и 

Черна гора. Решавам да се направя малко на военен кореспондент и 

неколкократно се опитвам да мина през границата. Неизменно се 

случва едно и също – след като се представя с журналистическата си 

карта от сръбското ГКПП-то започват да звънят в тяхното 

Министерство на отбраната и да питат дали да ме пуснат. След три-

четири часа висене на пункта идва винаги отрицателен отговор. А 

междувременно щатният служител на югославската Държавна 

сигурност на граничния пункт ме препитва надълго и широко. 

Веднъж се получи доста смешно, защото след като ме подпита по-

младият контраразузнавач, горе-долу на моите години, ме заведе в 

стаята на началника си. А тя, освен че беше пълна с пласмасови 

фигурки на животни от всякакъв тип – кенгура, жаби, мечки – явно ги 

колекционираха, имаше още по-странен обитател.  

Всъщност шефът на местният клон на сръбските спецслужби беше 

абсолютно копие на Тодор Живков – само няколко години по-млад. 

Иначе приликата им беше уникална – за малко да изкрещя от изненада, 

като ме въведоха при него. Помислих, че е възкръснал. 

Тогава сръбският “Бай Тошо” ме препитва надълго и широко – за 

вестник “24 часа”, за собствениците, за редакционната политика...Аз 

пък му давах дълбокомислени отговори и го засипвах с информация, 

която можеше да прочете във всеки български вестник – те получаваха 

на пункта цялата българска преса, гледаха българска телевизия и 

слушаха нашите радиостанции. Все пак това им беше работата – да 



събират информация за вражеската страна, в която категория влизаше и 

България. И накрая, естествено, ме изпратиха обратно за София. 

Този път успявам да мина границата безпрепятствено, в ролята на 

“секретарка” към фирмата на Стефан. И дума не обелвам, че съм 

журналист, с което рискувам да ме спипат, да ме обвинят в шпионаж и 

да търкам наровете в пиротския арест поне седмица, докато се вдигне 

достатъчно шум, за да ме освободят. 

За по-лесното ни преминаване през границата помага и фактът, че 

третият човек в колата ни е координаторът за връзките с Югославия на 

Зелената партия Димитър Славов. Тази партия бе в особено добри 

отношения със сръбските управляващи в този момент и това се знаеше 

от граничните власти. 

Още в Пирот обаче започват други проблеми - питаме местните за 

завода “Тигар”, а те ни препращат къде ли не. Инструктирани са да 

заблуждават "шпионите" и да обаждат където трябва. 

Други български коли в Пирот няма. Пустее пазарът, където наши 

куфарни търговци най-често продават стоката си. През нощта за първи 

път и тук са падали бомби. Едни казват, че е ударено близко село, 

други - че са атакували поделение. 

След проверката потегляме. До Ниш ни проверяват още 4 пъти, а оттам 

да Белград – още 3 - полицаи и военни. Под всеки мост на магистралата 

са запалени огньове, димът от които замъгляват атмосферата над тях и 

ги прави трудно видими от самолетите на НАТО. 

Иначе почти нищо не подсказва, че страната е във война, освен 

камионите с войници и полицаи. Другите коли по магистралата са 

малко, тук-там хора пренасят чували с брашно и захар на велосипеди и 

ръчни колички. 

До всяка отбивка на магистралата стоят сърби с празни туби и ги 

размахват към профучаващите коли. Искат гориво - най-вече за 

селскостопанската техника. Сеитбата е в разгара си, а нафта няма. 

Литър бензин върви от 3 до 10 марки.  

Но за спекула дават 8 месеца затвор, а куфарните търговци са отрязани 

още на границата. 

На няколко места по поляните покрай магистралата виждаме десетки 

танкове, но от дърво. Те трябва да привличат огъня на натовските 

самолети.  

Стигаме  Белград и кривваме към предградието Батайница. На 

отбивката към него пак проверяват, питат носим ли фотоапарат и аз 

отново рискувам, като си замълчавам за малкото апаратче, скрито в 



багажа ми. В Батайница е най-голямото военно летище. От началото на 

бомбардировките то не е пропуснато като цел и за една нощ. 

"Днес удариха и в 11 сутринта, сигурно заради посещението на 

Лукашенко", казва бизнесменът Йово Кучан. Той е съдружникът на 

Стефан. " Обаче са свалили един Ф-16", допълва Йово гордо. С него от 

началото на ударите ставали 26, без да се броят хеликоптерите. Това 

съобщава през петнадесетина минути сръбската пропагандна машина 

по всички телевивизионни и радиостанции. Естествено, информацията 

им се разминава драстично с данните, които съобщава CNN. 

Йово познава кога започва поредната самолетна атака по кучето си - 

още преди да падне бомбата, то хуква към скривалището под къщата 

им. 

Отсядаме при Виолета. Тя живее с малкия си син Марко на по-малко от 

2 км от летището. "Първата нощ беше най-страшно", разказва тя. С 

малкия се крили 5 часа в убежището сред тътени и страшен задух.  

От няколко дни си спят вкъщи със стегнат багаж, готови да хукнат към 

скривалището. Страхуват се, че докато са там може да оберат 

жилището им.  

При всяка бомбардировка властите дърпат шалтера на целия град и в 

тъмнината са плъзнали мародери. Военновременната присъдата за 

заловен крадец е смърт. 

"И двамата пием "Деметрин" за успокоение, иначе Марко не спира да 

плаче нощем, щом западат ракетите.", казва Виолета.  

Вечерта слизаме в центъра, където започва поредният митинг за защита 

на Бранковия мост от бомби. На едното платно е издигната сцена, 

свирят група след група. По другото минават коли и надуват клаксони 

за подкрепа.  

Тази вечер няма политици - само музика. Иначе почти на всеки митинг 

говори Шешел или други от управляващите. 

По 5 динара вървят значки с изрисувана мишена или карта: "Не дамо 

Косово". Най-много се харчат с образа на американския президент Бил 

Клинтън с Хитлерови мустачки и надпис "Вратите му Монику". 

В този стил са и плакатите. Наоколо скандират хиляди хора, 

включително на инвалидни колички. Никой не мръдва от моста, когато 

в 20.40 часа прозвучават сирените за тревога. Нито когато в небето 

забучават самолети.  

"Не се плаши, то не е бомба, от автобуса е", успокоява ме Славолюб 

Илич. Той вижда, че трепвам, когато мостът започва да вибрира. 

Славолюб е с тежко счупване на петата, дошъл е от далечното 

предградие Земун. Същото, което през 2003 г. ще нашуми с 



прословутия мафиотски клан, организирал и извършил убийството на 

премиера Джинджич. 

Славолюб се подпира на патерици, сгърчва лице от болка, но стои до 

края на митинга. Експлозии не се чуват, поне не в центъра на града. 

На връщане обаче минаваме край разрушени сгради, ударени в 

предишните дни на атаките.  

"Това беше военна кухня, готвеха за цялата ни войска в Косово", 

шегува се мрачно Йово край развалините. В Батайница ни съобщават, 

че на летището "здравата е треснало".  

В квартала е тъмно като в рог - уличното осветление е изключено, 

прозорците са със сенници. Виолета ни води да видим две 

бомбоубежища. На вратата на първото подземие е залепен некролог на 

Клинтън. Пише, че е умрял от "луда крава". 

Вътре всички легла са заети - от пеленачета до грохнали старци. 

Предния ден огромен плъх нагризал носа на един човек. Тийнеджъри 

пушат пред входа, готови да се шмугнат вътре при опасност. 

Връщаме се в къщата. Идват на гости младо семейство - Драган и 

Славица, приятели на Виолета.  

"Мало ни, мало бугари, мало руси, гръчки и победимо - братя 

християни!", заявява момчето. Драган е готов да умре за Югославия. 

Колко да му плащат, за да тепа натовци? "Джабе!" (безплатно, от 

сърце), викват в един глас и тримата.  

"Аз съм от Сръбска Крайна, избягах тук от войната, а ето че и в 

Белград западаха бомби", казва Славица. Тя пали цигара от цигара, 

както и останалите. "Пропуших, щом почнаха атаките", обяснява 

момичето. По магазините обаче са изчезнали всички цигари, след като 

НАТО бомбардира тютюневите комбинати. Сега карат с последни 

запаси. 

Откъм летището се чува бомбен тътен. Внезапно му отговаря яростна 

канонада.  

"То са нашите!", еква възглас от околните дворове. Оказва се, че доста 

хора са пренебрегнали скривалищата. Изскачаме навън, но 

противовъздушната отбрана млъква така бързо, както се е обадила.  

Небето е ясно, с едри звезди. Една от тях свети със странна, по-ярка 

светлина. "То е натовски сателит, гледа ни стално (постоянно)", 

обяснява Виолета.  

В мрака се извива любовно мяукане. Тътените още заглъхват, но явно 

не пречат на котешкия нагон. Щраквам с фотоапарата си напосоки към 

звука. Ден по-късно, когато излизат снимките, виждам уникална 

композиция – един котарак възседнал женската, а до него друг 



търпеливо чака реда си. И трите животни са погледнали в обектива и 

очите им светят като въглени.  

"Ебеш бомбе, любави най-важне!", обобщава ситуацията Виолета. 

Приятелят й е мобилизиран като подпоручик и тя му пише нежни 

писма. 

Отново съм в Белград през юни 2001 г. - на обучение за военни 

кореспонденти към белградския Център за развитие на медиите. 

Милошевич вече е свален от власт и е в затвора. Тръгват слухове, че 

скоро ще бъде изпратен в Хага.  

Информацията, че ще бъде екстрадиран в четвъртък, плъзва из Белград 

още в понеделник. Източникът ни е близък до българското посолство и 

се оказва точен. Иначе всички сръбски политици опровергават през 

седмицата, че Слобо ще бъде екстрадиран в Хага преди донорската 

конференция в петък.  

На нея се очаква Югославия да получи над 1 милиард долара.  

Част от тях пък са предвидени за проекти, които са от изключителна 

важност за България, като магистралата София - Ниш.  

Попитани за Милошевич, младите сърби отговарят едно и също: "На 

кого му пука вече за Слобо?". Всички са налегнати от тежки грижи, 

твърде познати на българите - светкавично растящи цени на 

електричество, вода, стоки от първа необходимост.  

Слухът за екстрадицията на Милошевич обаче явно е стигнал и до 

бившата управляваща социалистическа партия. Още във вторник тя 

организира протестен митинг с надслов: "Свобода за Слобо!". В сряда 

следва втори митинг на социалистите. И в двата участниците са над 50-

годишни.  

"Тези хора не са от тук, Белград мрази Слобо. Докарват ги от малките 

градове и села", обяснява Милица Аврамович, секретарка в местна 

полудържавна фирма.  

До четвъртък над екстрадицията на бившия югопрезидент  продължава 

да тегне неяснота. Неочаквано обаче се появява милиардерът Джордж 

Сорос и дава пресконференция в медийния център. Той описва 

усилията, които фондацията му "Отворено общество", е положила за 

медиите, културата и изкуството в Югославия. Милиардерът изобщо не 

споменава името на Милошевич, но не е тайна, че югопрезидентът 

беше за него най-големият враг в региона.  

Няколко часа по-късно гръмва новината - Милошевич е екстрадиран 

тихомълком от белградския централен затвор и изпратен със самолет 

към Северна Босна, където го чакат натовци. Оттам с друг полет го 

прехвърлят към Хага, където вероятно до седмица ще му бъдат 



предявени обвиненията. А всяко от тях е достатъчно тежко, за да го 

остави до живот зад решетките.  

Непосредствено след екстрадицията премиерът на Сърбия Зоран 

Джинджич прави изявление, предадено по всички местни канали, както 

и по световните телевизии. В него Джинджич обяснява, че Югославия 

ще бъде поставена в пълна международна изолация, ако откаже да 

съдейства на трибунала в Хага. Нещо, което ще доразруши 

икономиката на страната и ще продължи да дестабилизира целия 

регион.  

Джинджич е решил да поеме риска с предаването на Слобо. Де факто 

той действа напълно законно, позовавайки се на чл. 135 от 

конституцията на Сърбия. Този член му позволява да пренебрегне 

решението на федералното правителство, което замрази екстрадицията 

на Милошевич. А майтапът е, че точно този член бе прокаран от Слобо, 

по времето когато беше президент, за да може да прави на практика 

каквото си иска.  

Естествено реакциите на повечето политически партии, както и на 

президента Войслав Кощуница, са изключително гневни срещу 

екстрадицията.  

За мен обаче по-важно е мнението на обикновените сръбски граждани 

като майката на 26-годишния Небойша Стоянович, с която се срещаме 

ден преди екстрадицията на Милошевич. Небойша е един от 16-те 

техници, загинали в сградата на Сръбска радио и телевизия на 23 

април, 1999 г., по време на бомбардировките на НАТО. 16-те бяха 

оставени да се превърнат в изкупителни жертви, докато хората на 

Милошевич са предупредили своите близки хора да напуснат сградата, 

за която от НАТО предварително са обявили, че ще бъде 

бомбардирана.  

Ден преди да предадат Слобо, майката на Небойша се молеше: 

"Надяваме се, че Милошевич ще бъде екстрадиран в Хага, защото тук 

съдебната система е съставена предимно от негови хора. Тук 

правосъдие не можем да получим”. 

  

 

 

УБИЙСТВОТО НА ЛУКАНОВ ЩЕ ОСТАНЕ НЕРАЗКРИТО  

 

Три години след смъртта на Луканов и 36 години след разстрела на 

Кенеди анализирам фактите по двете убийства.  Правя паралел, защото 



още тогава, както и сега, съм сигурен, че и двете ще останат 

неразкрити.  

Какво друго ги свързва? Вероятно това, че физическите убийци на 35-я 

президент на САЩ и 76-я (и 77-и) премиер на България също са 

мъртви.  

В Щатите убийството на Лий Харви Осуалд отведе делото в задънена 

улица. У нас следствието през 1999 г. за пръв път разполагаше с една 

логична версия и цяла мрежа от обвинени за съучастие в разстрела. Но 

ще издържи ли тя пред съда?  

От веригата освен първата, липсваше и последната брънка - 

поръчителят. До него следствието ще стигне, ако убеди смятаните за 

посредници Ангел Василев, Юрий Ленев, Георги Георгиев и Иван 

Петров да говорят и потвърдят показанията си пред съда.  По-късно 

обаче всички те се отказват от тях, твърдейки, че са ги дали след 

насилие. 

Всъщност първата брънка - физическият убиец, вече не е толкова 

важна. Той би могъл да разкаже как точно е застрелял Луканов и от 

кого е получил парите. Но МВР е задържало посредниците на всички 

нива, според информацията, която изтича от МВР. Има ли значение 

дали стрелецът е руснак, украинец, калмик, чеченец, арменец, българче 

от Харманли, дали е убил и украинеца Шанин и дали сам е жив 

изобщо? Смъртта му не скрива следите.  

С поръчителя нещата са по-объркани. Спряганите 3 години версии са 

доста, а някои изглеждат логични. Но как се появиха те? И коя беше 

първата?  

Всъщност веднага след разстрела най-близките съратници, а и роднини 

на Луканов посочиха "Орион" като поръчител.  

Пръв за това заговори социологът Андрей Райчев. Ситуацията в БСП и 

в страната потвърждаваше тази версия. Но тогава кръгът "Орион" още 

държеше властта. Той беше недосегаем и разполагаше с всички лостове 

за влияние върху общественото мнение.  

Така на бял свят бързо се пръкнаха безброй нови версии, които 

омаловажиха и дори изместиха първата.  

Колко от тях изглеждат логични днес? Орионци, чрез подопечните си 

медии, наблегнаха на икономическия мотив за убийството. Първо у нас 

- за смъртта на Луканов бяха нарочени кредитните милионери и 

далавери с външният дълг. После мотивът тръгна по света и стана 

геополитически - в играта бяха вкарани газта, преноса на 

електоенергия и дори тайнствения финансово-мозъчен тръст 



"Спасение" от Виена. Той изнесъл червените капитали, искал да ги 

вкара обратно и да купи промишлеността, но Луканов пречел.  

За да стане бъркотията пълна беше изиграна дори картата с някакви 

местни интереси: Луканов бил пречукан от застрахователи, защото им 

развалял голяма далавера в Сливен. Или пък му светили маслото 

заради тайните на старозагорското ДЗУ, както преди това премахнали 

Робърт Максуел и Илко Ескенази.  

И за да стигне делото до абсурд бе намесена дори версията за семейно-

битов скандал и интимна връзка с жена.  

Да, и в това отношение убийствата на Луканов и Кенеди си приличат. 

Но в българския случай фалшивите версии се провалиха, защото бяха 

дело или на луди хора, или на уплашени до смърт орионовци, които 

бързаха да насочат общественото мнение по грешна следа.  

А при Луканов най-логичните мотиви за убийството бяха и си остават 

два:  

1. Борбата за власт в БСП и в държавата.  

2. Притежание на данни за корупция по върховете на властта.  

Луканов беше силен коз в партията, в страната и в международен план. 

Той можеше да изцака орионци и да ги замени с карти от своята боя. И 

не криеше, че се готви да го направи. Имаше и средства, и 

възможности.  

Вярно, през последната година възможностите му бяха намалели. 

Подкрепата от Русия също. "Орион" успя да разбие доста от 

структурите му. Луканов беше изтощен и от войната с "Мултигруп".  

Всъщност и тази групировка имаше достатъчно основания да го мрази 

и да се стреми да го отстрани. Но, създадена от него или не, "Мулти" 

действаше с неговите методи. Тя успя да го отстрани от пътя си (от 

"Топенерджи") подмолно, с интриги и тактически ходове. "Мулти" 

нямаше мотив да го убива.  

А нима ако имаше и най-малка следа за подобно нещо управляващи 

към момента сини щяха да пропуснат да я използват? Нали те млатиха 

"Мулти" по всички фронтове - захарта, спирта, газта, туризма и какво 

ли не. Щяха ли да се спрат, ако имаха някакви данни за убийство?  

Версията "Орион" уби Луканов” била предизборен ход да се удари 

БСП, твърдяха близки до приятелския кръг издания. Да приемем, че 

има и такъв момент. Но нали ако бяха избрали "Мултигруп", сините 

щяха да ударят и по БСП, и по ОНС, и по ДПС, че и по Евролевицата.  

А защо следата "Орион" да е предизборен ход, след като тя бе 

основната още в деня на убийството. Нали тогава сините не бяха и 

сънували нито  власт, нито дори предсрочните изборите.  



Най-парадоксалното в цялата история е, че Луканов и "Орион" се 

сблъскаха, защото в известен смисъл си приличаха.  

"Ние не искаме да сме просто богати, а най-богатите", казваше шефът 

на “Колонел” Ангел Василев. Това беше есенцията на орионската 

мисъл.  

Луканов не искаше просто да има власт - той искаше цялата власт. За 

него парите бяха средство към голямата цел. За "Орион" властта беше 

само път към големите пари.  

Така различните философии сблъскаха един могъщ политик с една 

набираща сили мафия. Луканов умееше да отстранява противниците си 

с кадифени ръкавици - той дърпаше конците с интриги, досиета, 

психологически натиск. Методите му не бяха чисти, но не бяха и 

кървави.  

В "Орион" нямаха нито опита, нито ловкостта му. В началото те 

играеха по неговите правила и дори успяха да разрушат или овладеят 

част от империята му - банки, фирми, предприятия. Удариха Първа 

частна банка, фалираха БЗК и Добруджанската банка, изгониха 

британската "Роувър" и всички чужди инвеститори, които не искаха да 

заиграят по свирката им, масово сменяха шефове на предприятия и 

слагаха свои хора.  

Но ресурсите им се изчерпиха. Пред опасността да бъдат свалени от 

власт и унищожени бързо и окончателно, те изглежда нямаха избор, 

освен да отстранят Луканов физически.  

Орионци знаеха, че едва ли друг би ги преследвал със същата 

настървеност и възможности като него. И наистина получиха 

тригодишна отсрочка след убийството му, в които успяха да скрият 

откраднатите пари, а някои от тях – и себе си, в райски кътчета по 

света.  

Орионци знаеха, че разкриването на убийството неминуемо ще 

разплете мрежата към останалите престъпления на приятелския кръг.  

Странно ли е, че доста хора се оказваха замесени в разстрела на 

Луканов, според версията на следователите? Не е ли по-логично едно 

убийство от такъв мащаб да се извърши колкото може по тихо и тайно 

– от съвсем тесен кръг хора. 

Логиката действително е такава, но трябва да се има предвид,  че 

"Орион" е класическа мафиотска структура. Омертата, на която се 

подчиняват мафиотите, позволява един човек да бъде застрелян на 

многолюден площад, а след това да липсва дори един очевидец. Част от 

хората мълчат, защото са от мафията, а другите - от страх пред нея.  



Но дори най-мощната, италианската мафия, претърпя тежки удари. Тя 

бе разбита отвътре - част от босовете й бяха убедени да станат главни 

свидетели срещу останалите, за да спасят кожите си. Именно това стана 

в България  - бе подготвен първият и най-голям процес срещу 

организирана мафиотска структура.  

Имал ли е шефът на “Колонел” Ангел Василев мотив да иска смъртта 

на Луканов? Според сина и съпругата му - никакъв. Според хора, които 

го познават, той е толкова стиснат, че никога не би платил за убийство.  

Но дали не би приел пари, за да свърши част от мръсната 

организационна работа? Много пари, в момент, когато е закъсал.  

Самият Василев признава, че още през 1995 г. е бил зле финансово. 

Фактите говорят, че през 1997 г. той е вече доста добре материално. 

Значи нещо се е случило между тези две години.  

През 1995 г. Ангел Василев напуска "Колонел". "Новите собственици 

поискаха капиталът да се увеличи с лични вноски. Аз нямах тия 

средства и на това основание бях изключен", обяснява Василев в 

интервю за "168 часа" от затвора в Прага.  

Капиталът на "Колонел" действително е увеличен от 51 000 на 68 000 

лева на 3 октомври 1995 г. Василев наистина е освободен. Значи към 

този момент той не е имал пари, за да внесе своя дял от прибавените 17 

000 лева. Човекът явно е бил закъсал – преди за него това бяха джобни 

пари.  

Финансовата му криза вероятно продължава и през 1996 г., когато няма 

данни за усилена бизнесдейност. През 1997 г. обаче Василев изведнъж 

става нов човек. Той купува гараж и три големи апартамента за всяка 

от дъщерите си в центъра на София - на ул. "Московска" 3. В същата 

сграда, която правителството на Виденов дава на заличената по-късно 

Българска земеделска и промишлена банка и неусетно бе прехвърлена в 

частни, орионски ръце. Заради моето разследване за този имот 

съдружникът на Ангел Василев – Юри Ленев, също подсъдим сега за 

убийството на Луканов, ме съди над две години. 

През 1997 г. Василев става собственик и на друг имот на ул. "Латинка" 

21Б, на не повече от 300 метра от дома на Луканов.  

Не е ясно каква част от красивата кооперация на ул. “Латинка” е 

негова, но на два от звънците на входа пишеше "Василеви". Там са 

регистрирани и два телефона - по един на имената на Ангел Василев и 

на сина му.. 

Доста странности имаше около разследването по делото “Луканов”. 

Например какво научиха ченгетата от скандалната банкерка Цецка 

Петрова, кояго след митарстване от няколко години по света се предаде 



на граничен пункт “Калотина”. Тя бе дясна ръка на примата на "Орион" 

Веска Меджидиева в Българската земеделска и промишлена банка. 

Преди това, като шефка на клона на "Софиябанк" в Хасково, Петрова 

отпусна щедри кредити на орионските фирми. Естествено те ги 

завлякоха.  

Цецка Петрова е вторият основен съдружник в БЗПБ, който попадна в 

ареста. Преди нея задържаха в Прага шефа на "Колонел" Ангел 

Василев. От бившите босове на орионската банка на свобода останаха 

Веска Меджидиева и ексшефът на БТК Михаил Данов, които бяха в 

надзора на банката.  

Странното в случая с Цецка Петрова е, че изобщо се върна в България. 

Може би е имала някакви гаранции, че наказанието й няма да е толкова 

строго. Но какви гаранции? И срещу каква услуга от нейна страна? 

Ясно е, че над когото тежат обвинения като нейните, не може да си 

позволи носталгия.  

Вариантите са два - или е била прекалено сигурна, че няма да я закачат, 

или е сключила сделка с разследващите далаверите на приятелския 

кръг.  

Изглежда е второто. Защото ролята й на ключов свидетел по делата 

може да намали или дори да отмени престоя й зад решетките.  

Все пак всички кредити от БЗПБ са отпускани с неин подпис. 

Възможно е да е решила да говори, усещайки, че става изкупителна 

жертва на орионци.  

Ревизия в хасковския клон на Софиябанк, приключила на 2 юни 1995 

г., разкрива топлите връзки на Цецка Петрова с множество фирми, част 

от които от "Орион". "През 1993-1994 г. в клона са съществували 

особени кредитни отношения с определени клиенти", пишат 

ревизорите. Огромни кредити са отпуснати на "Ели", "Минтака 

комерс", "Уникат", Денимпекс", "Каршап", "Ембис", "Популярна каса - 

Пловдив", ЕТ "Йорданка Тихомирова"... Най-често сумите се дават за 

покупка на валута и носят щедри печалби за получателите си.  

През юни 1994 г. Цецка отново влиза в схемата на пловдивския 

"брокер"  

Христо Александров с неговия частен земеделски инвестиционен фонд 

и доц. Тодор Янков, шеф на ФБК "Дилър". Тя вече е "спонсорирала" 

тяхната "Популярна каса" в Пловдив.  

В новата операция за 100 млн. лева (тогава 2 млн. долара) участват още 

старозагорецът Янчо Терзиев (шеф на "Уникат") и сливенският 

кредитен милионер Мариан Първи.  



Янков, Петрова, Терзиев и Първи замислят далаверата в кабинета на 

доцента в Пловдив, пише в показанията си пред следовател шефът на 

клона на Агробизнесбанк в гр. Левски Стефан Игнатов.  

Цецка изпраща от хасковския клон на Софиябанк парите в Левски за 

покупка на валута. Траншът обаче "по грешка" се отзовава в сметката 

на Мариан Първи. Той веднага изтегля парите и ги разделя на три - за 

себе си, за "някой от София" и за Петрова-Терзиев, твърди Мариан 

пред следствието.  

Кръгът около Христо Александров и доц. Янков е основният спонсор 

на формацията "Нов избор" на парламентарните избори през 1994 г. Тя 

обаче не успява да влезе в парламента.  

Вероятно за да получи сигурен политически чадър, Петрова се 

преориентира към победилата БСП на Виденов и свързаното с тях 

съзвездие "Орион".  

Всъщност най-крупните далавери на Петрова са завъртяни по времето 

на Виденов. Според описаната схема от дилъра на "Орион" Павел 

Тренев, над 10 млн. долара, сред които 6-те млн. на Майкъл Чорни, са 

преминали през хасковската "Софиябанк". От тях около 3 млн. в зелено 

са прелети чрез орионската "Популярна каса" в Хасково, 5,5 млн. от 

старозагорската "Уникат" и 1 млн. от "Минтака комерс".  

След като са превъртяни през банката, откраднатите пари тръгват по 

нови предназначения - например към новосъздадената БЗПБ. През 1995 

г. Цецка Петрова вече е изпълнителен директор на тази банка. От нея 

тя отпуска 35 млн. лева на "Популярна каса'94" в Плевен и на 

свързаната с нея фирма "Нов път". В последствие и двете фалират и 

загробват парите.  

С подписа на Петрова кредити за 60 млн. лева от БЗПБ получават 

фирмите на агнешкия търговец Николайчо Кривошиев "Ригел комерс" 

и ЕТ "Николай Кривошиев". Щедра сума Цецка отпуска отново на 

приятеля си Янчо Терзиев, който основава в Стара Загора телевизия 

"Статис".  

Описала ли е  Петрова тези схеми пред следователите? Очакваше се с 

нейния арест да започне вторият етап от арести по делото “Луканов”, 

които да доведат в крайна сметка до поръчителя.  

Повече арести обаче не бяха направени. Цецка беше осъдена на 7 

години затвор и обжалва. Нима веригата от свързани с убийството лица 

и фирми ще се затвори до нея? След толкова години разследване и 

натрупана толкова изчерпателна информация, включително за 

ограбването на България от приятелския кръг “Орион”? 



Може би сега, през есента на 2003 г., с  наближаването на новите 

местни избори, зад решетките ще влизат още приятели от "Орион". Но 

дали те ще останат там след изборната победа? Или ще бъдат пуснати, 

както повечето заподозрени за разстрела на Луканов?  

Вместо да върнат Веска от ЮАР или поне да разпитат Мишо Данов, 

който им беше подръка в София, през 1999 г. от Върховна касационна 

прокуратура разпитаха мен във връзка с изтичане на следствена 

информация по делото "Луканов".  

Прокурор Трифонов трябваше да уточни дали съм  използвал 

източници или документи от следствието.  

Обясних, че съм ползвал само официални източници като руския 

информационен сайт "Lenta.ru", в. "Сегодня", агенция "Интерфакс" и 

др., във връзка с разследването си за ареста на предполагаемите убийци 

на Луканов, част от които бяха руски граждани.  

 Проверката на ВКП беше предизвикана от разгласяването на 

следствена тайна по делото "Луканов" без разрешение на прокурор. Г-н 

Трифонов  установяше дали тя е послужила за написване на 

журналистически материали.  

Вътрешният министър тогава Емануил Йорданов заплаши, че ще 

уволнява служители, ако ги хване, че са изнасяли данни.  

В същия ден прокурор Трифонов разпита също журналиста Христо 

Христов от "Демокрация"  и очакваше Ангелина Петрова от "Монитор" 

и Зоя Димитрова от "168 часа".  

Покрай голямото разследване на убийството на Луканов течаха някои 

по-малки скандали, свързани с приятелския кръг “Орион”. Например 

бившият ми работодател, собственикът на вестник “Континент”, БЗК и 

фирмите с “Дару” в името Атанас Тилев даде под съд бившия премиер 

Жан Виденов. Причината – нападки срещу Тилев в мемоарите на Жан 

"Отвъд политическия театър". Същата, която Виденов ми подари след 

като направих интервю с  него и ми написа посвещение. Делото бе 

заведено през юли 1998 г. 

Банкерът бе първият, който даде под съд Виденов, макар доста хора да 

му се канеха, докато беше на власт. Особено от опозицията около 

Костов,  която  вече управляваше България, но някак си бе забравила в 

колко грехове обвиняваше Жан преди. 

Бизнесменът Тилев искаше 15 млн. стари лева обезщетение, които за 

него си бяха джобни пари. Явно той целеше по-скоро морална победа.    

Според Тилев, с Жан се запознават през 1994 г. в апартамента на 

Любомир Коларов, където бил и Румен Спасов. Виденов отрича за 

такава среща. 



Към този момент Тилев е вече шеф на БЗК и установява огромните 

източени кредити към "Орион". Приятелският кръг опитва да убеди 

банкера да не търси парите, защото им трябвали "да купят БСП". Това 

се случва преди изборите през декември 1994 г. Тилев отказва, 

подгонва орионските фирми за дълговете им и кръгът отвръща на 

удара. 

Освен разрушеният бизнес, лично срещу него са издадени две заповеди 

за арест по времето на Жан. Хвърлят две бомби в къщата му в София, 

но охраната ги обезврежда. 

Тилев обаче си позволява да нападне директно Виденов в съда чак през 

1997 г. Пред "24 часа" той обвинява Жан, че знаел за дълговете на 

приятелите си, но ги е защитавал. 

Иначе през цялото управление на  Виденов  Тилев атакуваше само 

орионския кръг. През февруари 1996 г. той все още твърдеше, че 

Виденов е "много зает млад човек и вероятно не знае какви огромни 

злоупотреби се вършат с името и доверието му".  

Тилев се опитва безуспешно да се срещне с Жан от април 1995 г. 

Бизнесменът дълго време се заблуждава, че Жан и "Орион" са две 

различни неща и премиерът може да осъзнае истината, ако му я 

покажат.  

В мемоарите си Виденов казва за Тилев: "беше си въобразил, че може 

да лапне цялата страна, без да се задави. Очевидно сам си вярваше, че 

след женитбата по заповед на тайните служби за дъщерята на 

финландския премиер и след десетилетията крупен бизнес (неизвестно 

с какви пари) из цяла Европа правителството на някаква си България е 

длъжно да му обслужва далаверите".  

И още, че Тилев е получил от бившите си колеги от тайните служби в 

тогавашното ръководство на БНБ буквално даром една от най-добрите 

български банки - БЗК и незабавно започнал да я изсмуква и т.н. 

Кой всъщност беше Тилев и доколко обвиненията на Жан имаха 

някаква почва? 51-годишният към момента на делото Атанас Тилев е 

роден в Стара Загора, в семейството на БЗНС лидер. Завършва 

ловешката езикова гимназия, откъдето датира приятелството му с 

бившия шеф на разузнаването Бриго Аспарухов и с писателя и автор на 

сценария за филма “Вчера” Владо Даверов.  

От 1972 г. Тилев е финландски гражданин. Владее немски, английски, 

финландски, руски и испански. Започва частен бизнес през 80-те 

години. Преди това работи 12 години в един от най-големите 

скандинавски концерни - "Тампела".  



Завършва "Харвард бизнес скул" в САЩ, който се смята за най-висшия 

курс по бизнес и мениджмънт в света.  

През 1982 г. регистрира собствена фирма - "Дару ханделс", открива 

структури в цяла Европа, Москва и Пекин. Връща се в България в 

началото на 1993 г. 

На младини Тилев е екскурзовод и бохем, не се срамува да признае, че 

е бил "гларус". Така се е запознал на морето и с бъдещата си съпруга, 

дъщеря на финладския премиер.  

Докато е във Финландия, срещу него излиза компромат във "Велт ам 

зонтаг", че е агент на КГБ. Това става когато бащата на съпругата му, 

д-р Ахти Кириялайнен, се кандидатира за президент. Тилев осъжда 

изданието на Шпрингер. Вестникът публикува опровержение, 

изплатено е и обезщетение за вредите.  

Ето кратка биографична справка за неговия противник Жан Виденов: 

Роден през 1959 г. в Пловдив, завършва местната английска гимназия, 

след това института за международни отношения в Москва. Говори 

руски, английски и арабски. Според някои няма нито ден трудов стаж. 

Според други е работил в Пловдив като специалист в корпорация 

"Биотехника".  

Издига се през ЦК на Комсомола. На 14 конгрес на БКП влиза в 

ръководството на партията, през ноември 1990 г. е избран във Висшия 

съвет на БСП, а през декември следващата година е вече негов 

председател.  

Преизбран е през юни 1994 г. с четигодишен мандат, депутат е от 7-то 

ВНС и 36-то ОНС. Става министър-председател през декември 1994 г. 

Подава си оставката през същия месец, две години по-късно. 

Жан е кръстен едновременно на баба си Божана и на Жан Габен, 

според баща му Васил. Печели награди като сабльор.  

Няма данни за гаджета в младостта му, първата жена, която представил 

на родителите си, била съпругата Каталина.  

Познат е като пуритан, чужд на пороци от какъвто и да е характер. 

Единствената му и огромна страст е властта. 

Ето какво казва Тилев за Жан: "Аз бях мултимилионер в долари на 35-

годишна възраст, спечелени в свободния свят, при жестока 

конкуренция, а не крадени от приятелски кръгове от нещастния 

български народ. 

На 35-годишна възраст Виденов с некадърното си корумпирано 

ръководство съсипа държавата и народа и ги натика в низина, каквато 

България никога не е познавала. Тъй като в него явно няма 

елементарно възпитание и чувство за отговорност за делата, апелирам 



към майка му да му удари два шамара и да го прибере вкъщи, за да не 

тормози повече изстрадалия народ".  

А ето и мнението на Виденов за бизнесмена Тилев: “Атанас Тилев 

трябва да се обърне към психиатър, а не към редакциите на вестниците.  

Ако имаше правосъдие в България, кредитният милионер Тилев щеше 

да е отдавна зад решетките".  
 

 

БАЛКАНСКАТА КОНТРАБАНДА НА ЦИГАРИ  

 

Доста преди да разбера че зад голямата контрабанда на цигари в в 

България стоят хора като Доктора и застреляният през 2003 г. Толев, 

направих второто си международно журналистическо разследване след 

аферата около “Интраком”. 

В  края на 2000 г. с финансова помощ от Центъра за развитие на 

медиите проследих пътя на контрабандата на цигари през Македония и 

Косово, до Черна гора и границата с Албания на Адриатическото 

крайбрежие, където се извършваха най-големите далавери с 

непосредственото участие на властите и конкретно на черногорския 

президент Мило Джуканович.  

Това разследване се оказа едно от най-опасните в живота ми, но не 

толкова заради досега с мафиотите, какъвто наистина имах в Черна 

гора. Всъщност най-критичната ситуация бе предизвикана от лошото 

ноемврийско време и ужасните пътища на Черна гора, където едва не 

изгубих живота си. Не преувеличавам. 

Изобщо, ако търсите туризъм със силни усещания не е нужно да биете 

път като Хемингуей чак до склоновете на Килиманджаро или до 

делтата на Амазонка. 

Адреналинът може да ви вдигне и дивната природа на Черна гора - 

особено ако стигнете до нея през размирното Косово. Ако пък влезете в 

Косово отъкъм Македония, на връщане България ще ви се стори 

направо като западна държава. 

Още близо до Скопие на път към Косово, малко преди граничния пункт 

Блаце, минавате край Стенковац - най-големия албански бежански 

лагер в близкото минало. През ноември 1999 г. на това място бяха 

струпани над 70 000 косовци, прогонени от сърбите. В началото 

бежанците мрели като мухи и не смогвали дори да ги погребват. Затова 

хвърляли труповете в река Лепенец, която пресича лагера.  

Тя пък се влива във Вардар и труповете преминавали през цяло 

Скопие, за ужас на македонците. 



В цялата трагедия обаче няколко деца ударили джакпота - в дрехите на 

много трупове били зашити по 100-200 хил. германски марки, които 

плавали заедно с тях по реката. Македончетата ги ловели с мрежи - 

докато албанците се усетили и започнали да преджобват труповете. 

В Македония  дълго време лицето на тютюневите далавери беше Данчо 

Шутурков, бившият зам. шеф на "Македония табак". Според 

македонските медии той е ограбил държавния бюджет с 40 млн. марки 

чрез фиктивни документи.  По време на разследването ми Шутурков 

вече бе "скромен" пенсионер и от няколко месеца живееше в Лондон. 

Естествено никой не си даваше труд да разследва далаверите му и да 

потърси изчезналите милиони. Няколко години по-късно Шутурков 

почина. 

 

Но той едва ли е прибрал милионите в собствения си джоб - не е тайна, 

че за да си осигурят добър защитен чадър, повечето "цигарени" пари 

внасят солидна лепта в партийните касички.  

"Над 1300 камиона контрабандни цигари са преминали от юни до 

септември 2000 година през границата между Македония и Косово. 

Всичко е организирано от македонското правителство, косовския 

албански лидер Хашим Тачи и черногорския президент Мило 

Джуканович", твърдеше Павле Траянов, бивш македонски вътрешен 

министър.  

Също като в България, в Македония се говореше, пишеше и знаеше 

много за цигарените далавери и контрабандните канали. И също като в 

България нямаше нито един осъден. 

В Косово пък въобще беше трудно да се говори за контрол и 

правосъдие, ако не се броят единичните удари срещу контрабандистите 

от служителите на ООН. На границата македонските граничари едва 

хвърлят по един поглед в багажника на колата ни. Не се престарават на 

влизане в Косово и военните от ЮНМИК - все пак те са преди всичко 

омиротворители, а не митничари.  

Логично бе Косово да е център на контрабандата поради особения си 

статут и поради факта, че е населено с албанци. Те са в тесни контакти 

с многобройните представители на етноса в Гърция, Македония и, 

разбира се, в самата Албания. В Гърция албанците са предимно 

емигранти, но в останалите три страни (Косово е по-скоро отделна 

държава, макар да се води част от Югославия) участват пряко във 

властта. Нормално е да нямат проблем с организирането и охраната на 

каналите, през които тировете със стока текат безспир.  



Част от контрабандата остава в Косово - там има нужда практически от 

всичко. Повечето цигари обаче продължават, за да се върнат като 

солидни печалби. Иначе грандиозното строителство в провинцията на 

къщи, бензиностанции, сервизи, складове и т.н. няма как да бъде 

обяснено.  

Тук никой  и не задава много въпроси - иначе бързо го намират 

надупчен с куршуми. А за почти цялата албанска общност с пълна сила 

важи законът за омертата. Нашият източник е едно от малкото 

изключения и проговаря след хиляда уговорки, че завинаги ще остане 

анонимен.  

Той ни обяснява как от Косово част от контрабандата влиза в Албания, 

където местните мафиотски кланове са на пълно подчинение на 

сицилианската мафия. Част от контрабандните количества тръгват 

директно по море към Италия. Други се прехвърлят в Черна гора по 

адриатическото крайбрежие при черноморския  курорт Улцин.  

Той, заедно с намиращия се на няколко километра пристанищен град 

Бар, оформят главния разпределителен пункт на балканската цигарена 

контрабанда.  

Оттук пътищата са два - сухоземен, през Сърбия  към Словения и оттам 

- по море и суша към Западна Европа. И, най-често използваният - по 

море до Италия. Откъдето товарите се поемат и разпределят из Западна 

Европа лично от италианската мафия.  

Съществува канал и в обратна посока - по море до Словения, оттам към 

Черна гора и, през Бар - към Италия. В това няма нищо странно - 

просто каналите се контролират от различни мафиотски групи. 

И не ставаше дума само за цигарена контрабанда. В Косово две трети 

от автомобилите се движеха без регистрационни номера. Обичайна 

гледка бяха камиони без номера и дори автобуси, които обслужваха 

градски и междуградски линии.  

Едва отскоро бе въведена регистрация с букви KS за цялата провинция, 

но такива номера имаха само част от автомобилите в Прищина.  

В тази връзка се говореше, че голяма част от колите в Косово са 

крадени. Във всеки случай не бе препоръчително да се преспива и 

изобщо замръква в провинцията, освен на добре охранявани места. 

Опасностите, за които ме бяха предупредили, не бяха много 

преувеличени. Те обаче можеха да се преодолеят при спазване на 

елементарни правила.  

Например да говорите на улицата и да не заговаряте албанците на 

български, за да не помислят, че сте сърби. Верният подход е да кажеш 

на английски: аз съм от България. Това е паролата, след която 



албанците се усмихват широко и са готови да помогнат с всичко. 

Тогава вече спокойно може да се говори на български - почти няма 

проблем с комуникацията. 

Към този момент Косово представляваше огромна строителна 

площадка. 

През километър-два край пътя изскачаха бензиностанции, повечето 

още в строеж. Със сигурност в провинцията вече имаше повече 

бензиностанции отколкото например в Македония, както и 

автосервизи. За новите къщи да не говорим - те никнеха като гъби, не 

по-ниски от 3 етажа.  

Дали собствениците им имаха разрешения за строителство?  Неотдавна 

в  Прищина бе застрелян архитектът, който трябваше да санкционира 

незаконното строителство. С шест куршума - четири в тялото и два в 

главата.  

Косовският бензин струваше само една германска марка, а 

македонският марка и осемдесет. В Косово обаче зареждаш автомобила 

на своя отговорност, защото там никой за нищо не носи отговорност.  

Катаджии няма, но висока скорост не можеше да се вдигне, защото 

пътят бе само с по едно платно във всяка посока и е задръстен от коли. 

И най-вече тирове - пълни от границата и празни в обратна посока.  

Дървен материал, тухли, обзавеждане, цигари, алкохол, стоки от първа 

необходимост - каква част от товарите е контрабанда не бе ясно. 

Спроред някои изчисления - над 80 %. 

Първото ми впечатление на влизане в Прищина бе, че градът ме гледа с 

хиляди очи. Илюзията идваше от сателитните чинии - имаше ги на 

всяка тераса. Улиците и тротоарите бяха задръстени с автомобили и 

албанци. Сърби в Прищина нямаше и ако се появявяха в този момент 

със сигурност щяха бъдат убити. Както и ако се появявят там сега, а 

може би и още десетилетия по-късно. Страшна омраза! 

Домовете на сърбите бяха заети от албанци. Над къщите се вееха по две 

знамена - албанско и американско. Те бяха знак, че в този дом е бил 

"врагът", но сега живеят албанци - да не стане грешка и някой да 

хвърли бомба. Знамена имаше и на всички новопостроени къщи и 

бензиностанции. 

В някои селища бяха останали по три-четири къщи със сърби. 

Обикновено бяха скупчени около православна църквичка, пред която 

пазеше бронетранспортьор и натовци зад чували с пясък. Ако ги 

нямаше, и къщата, и църквата щяха да бъдат разрушени начаса, а 

хората - безмилостно избити. 



Така беше до Косовска Митровица, след която започва сръбският 

анклав в Косово. Там албанци нямаше, никой нищо не строеше, имаше 

само няколкото овехтели бензиностанции на сръбската държавна 

"Югопетрол".  

Тогава обърках пътя и тръгнах към най-близкия граничен пункт при 

Зубен поток. Оттам обаче се влизаше в Сърбия, а не в Черна гора, 

които уж бяха единна държава.  

Оказа се, че разликата е твърде важна. Сръбският граничар погледна 

моя паспорт и на спътника ми и отсече: "Вие сте илегалци. Хиляда 

марки глоба!".  

Оказа се, че сме нелегално на територията на Югославия, защото 

натовци не слагат печат на косовската граница. И въпреки че нямахме 

вина, сърбинът настояваше за 1000 марки и заплашваше, че ще викне 

патрулната кола да ни вкара в ареста. Като нищо можеше да го 

направи, макар че Милошевич вече беше паднал от власт.   

Накрая ни отпрати обратно, като обясняваше през зъби, че трябва да се 

върнем до Косовска Митровица, оттам към Печ, за да излезем на 

прохода Рожай. Зад него е Черна гора. 

Кой беше спътникът ми? Слободан, но не Милошевич, а Содич – един 

от най-добрите македонски разследващи журналисти, колега от най-

влиятелния вестник “Дневник”. Понеже познавах главния редактор към 

този момент Александър Дамовски, минах пред “Дневник”, за да ми 

помогнат с информация за контрабандните канали през Македония. 

Колегите познаваха доста по-добре от мен и ситуацията в държавите от 

бивша Югославия.  

Дамовски ме запозна със Содич и, след като поговорихме час-два, 

схемата с цигарената контрабанда вече ми беше доста по-ясна. От дума 

на дума решихме Слободан да тръгне с мен – така и така пътувах с 

личната си кола и имах достатъчно място. Мисля че тук съдбата се 

намеси – ако Слобо не бе с мен, не съм сигурен че щях да оцелея в 

Черна гора. 

Още в Косово си беше доста напрегнато, защото с албанците шега не 

бива.  Содич направо трепереше от страх и ме караше само аз да ходя и 

да питам за пътя. Тогава смятах опасеният му за пресилени – все пак 

той твърдеше, че албанците буквално надушват сърбите. Самият той 

беше наполовина – баща му беше сърбин, женен за македонка. 

По-късно се убедих, че опасенията му не са пресилени – албанците 

наистина толкова са намразили сърбите, че ги разпознават по белези, 

известни само за тях. След това неизменно следва убийство.  



Пътят от Митровица до Печ (на албански Пея) бе кошмарен - целият в 

дупки от шрапнели. Клатушкахме се с 30 км в час близо два часа, до 

прохода Рожай - най-големият в бивша Югославия и на Балканите 

въобще. Нещо като нашите Шипка или Петрохан, но на квадрат. Плюс 

гъста мъгла, страшни пропасти, липсващи или стърчащи към небето 

мантинели.  

А острани на пътя често-често се виждаха опънати найлонови ленти с 

надпис "минно поле".От едната страна на 30-километровия проход бяха 

натовци, а от другата - черногорските полицаи. Те пускаха да се минава 

без проблем, но също не слагаха печат в паспорта. И те като натовци 

нямаха право, защото Косово и Черна гора се водеха за част от една 

държава - вече несъществуващата Югославия. Иначе, ако се съдеше по 

настроенията на жителите им, си бяха самостоятелни държави.  

Пътят от границата на Черна гора до столицата Подгорица бе 150-

километров кошмар, а проходът Рожай - само прелюдия към 

истинските изпитания. Влязохме в Черна гора на свечеряванеи 

директно се натресохме на режима на тока,  - от 18 до 22 часа. Голяма 

част от енергийните мощности на бивша Югославия бяха разрушени по 

време на бомбардировките. 

Следваха 150 км пълен мрак, разкъсван само от заслепяващите фарове 

на безкрайната редица тирове. 

Попитах Слобо, който бе минавал по този маршрут преди години – 

много ли ни остава. Той замълча за момент и след това процеди 

уклончиво – ами да, всъщност още малко. По-късно разбрах, че просто 

не е искал да ме уплаши предварително, за да издържа на ужасният 

преход. 

Заради разбитите пътища в Косово и сгрешения граничен пункт вече 

бях на кормилото близо 10 часа, след тръгването ни от Скопие 

сутринта. А ме очакваха още 5 часа каране в условия, каквито не съм 

си представял и в най-страшния кошмар. 

Заваля не дъжд, а порой. По тесния път потече мътна река.  

Минахме през тунели - най-малко 40 на брой до Подгорица, без 

осветление, без вътрешна облицовка. Вътре в тях водата, спускаща се 

от стръмните ридове, се процеждаше през скалните пукнатини и 

падаше на пътя със силата на пожарникарска струя.  

При удара с нея двигателят на стария ми “Опел Кадет” започваше да се 

дави и едва го удържах да не изгасне. Ако това станеше в тунела, 

катастрофата бе 100 процента сигурна – още следващия от стотиците 

тирове щеше да ни помете. 



До края на живота си няма да забравя онези тъмни тунели, ударите на 

водната струя и Слобо, който крещи до мен “газ, газ!”, докато 

двигателят жално хърка и аха-аха да загасне.  

Следваха участъци, в които дъждът бе спрял, но пътят беше обгърнат с 

такава мъгла, че се чудехме дали сме излезли изобщо от поредния 

тунел.  

След това отново десетки километри дъжд и мъгла и тунели, завои и 

заслепяващи фарове. 

Българският шофьор трудно може да бъде уплашен от завои, но нека не 

бъде самоуверен, преди да е минал по пътищата на Черна гора. В един 

момент Слободан ми посочи надвисналите тъмни ридове, по-високи от 

които не съм виждал в живота си, и каза: “Ето тук навремето 

черногорците са спрели турците – по-нататък не са могли да минат”. 

Поклатих глава разбиращо и стиснах по-здраво кормилото.  

След повече от 5 часа стигнахме Подгорица, където, слава Богу, имаше 

поне ток. Изпитанията обаче продължиха - направих грешката да 

паркирам на централната улица. Буквално в същия момент от дъжда 

изскочи "паяк"  

и се опита да вдигне колата ми.  

Успяхме да избягаме и се щурахме в търсене на хотел по околните 

улици на 150-хилядната черногорска столица. В момента, в който 

направих грешката да спра отново на главната улица, за да питам 

таксиметровите шофьори за хотел, паякът се появи начаса.  

Този път ме принудиха да платя глоба. За щастие малка - 4 марки. 

На другия ден поехме към Адриатическото крайбрежие. На светло 

осъзнах, че България и Черна гора си приличат доста - по планините, 

по секънд хенд колите, по красотата на жените и на крайбрежието.  

На карта то изглеждаше измамно близко до Подгорица - само на 50 км. 

Малко след като се насладихме на красотите на Скадарското езеро 

обаче последваха такива баири и надолнища, че чак ми се прииска да 

съм в прохода Рожай.  

Гледката към Адриатика обаче си струваше мъките. Първият град на 

морето под стръмния път бе Петровац. Някъде наблизо, на 5-6 км, 

казваха че е вилата на бившия комунистически лидер Светозар 

Вукманович - Темпо. Същият, заради когото след Втората световна 

война Македония се присъединява към Югославия, а не към България. 

И на когото в България е издадена смъртна присъда по настояване на 

Цола Драгойчева. 

Разбрах че Вукманович е там и е жив твърде късно - отново дойде 

режимът на тока и всичко потъна в мрак. Приюти ни един сръбски 



актьор дисидент от Ниш, прогонен тук от режима на Милошевич 

заради опозиционната си дейност. Той беше приятел на Слободан и ни 

разкри доста интересни подробности около контрабандата на цигари. 

Свърза ни и с други източници, които на другия ден ни показаха 

няколко от адриатическите заливи, където нощем се разтоварваха 

контрабандни цигари. След това папиросите се товареха легално на 

бързоходни катери в пристанището Бар и се изпращаха в Италия, 

където ги поемаха хората на мафията.  

Пристанището в Бар е разделено на две - военно, където са корабите на 

югославската армия, и гражданско - с търговски съдове, катери и 

красиви яхти.  

"Преди цигарите се стоварваха във военната част на пристанището", 

обяснява местният ни източник на информация. Според него в 

началото Слободан Милошевич и Мило Джуканович си поделяли 

постъпленията от контрабандата. Постепенно обаче черногорският 

лидер започнал да иска все по-висок процент за себе си. А когато 

натовци притиснали с бомбите си Милошевич, Джуканович отцепил 

"бизнеса" изцяло в своя полза. 

Сърбите, разбира се, били вбесени от развалянето на "договора". През 

юли  2000 г. югославският военоморски флот арестува близо до Бар два 

италиански катера, пълни с контрабандни цигари. Инцидентът гръмна 

в момента, когато отношенията между Милошевич и Джуканович 

стигнаха до критична точка.  

"Сега корабите с цигари пристигат направо в гражданската част на 

пристанището. Там ги разтоварват, а по-късно ги товарят отново - на 

бързоходни катери, които стигат до Италия само за 3 часа", обяснява 

източникът ни. Според него през някои нощи на пристанище Бар могат 

да се видят невероятни неща. 

Друга част от контрабандните цигари се товарят в многобройните 

красиви заливи между Бар и Улцин.  

След падането на Милошевич няма случай на задържани катери. 

Джуканович продължаваше да се колебае дали Черна гора да остане 

част от Югославия. Според източника ни, всичко зависело от това  

как ще подходят към "бизнеса" му новите управляващи в Белград. Ясно 

е, че сделката е на голяма стойност и козът с автономията на Черна 

гора ще бъде разиграван многократно.  

Продължихме към курорта Улцин, близо до границата с Албания. По 

хълмовете край пътя се белеят разкошни вили по на няколко етажа. "В 

много от тях живеят италиански престъпници, някои избягали от 

затворите там. Тук никой не ги закача", обяснява източникът ни. 



Според него самият Улцин е станал двойно по-голям, след като през 

последните 15 години са построени стотици красиви вили и заведения.  

Стигаме до красив хотел с име на птица, буквално само на няколко 

километра от границата с Албания. Според източника ни това е щабът 

на албано-италианската мафия в района, а заливът под него - едно от 

местата за товаро-разтоварване на контрабандни цигари, оръжие и 

дрога.  

Действително в елегантната сграда с поне 200 легла цари странна 

атмосфера - няма нито един турист. Вярно, че сезонът е отминал, но 

пък иначе хотелът има съвсем работещ вид. Около бара и в кожените 

мебели на фоайето са се разположили десетина души, облечени в 

луксозни костюми. Оглеждат ни с подозрение, граничещо със заплаха, 

затова побързваме да изчезнем.  

Ясно е, че грандиозната контрабанда, за която говорят в Черна гора, е 

невъзможна, ако полицията си гледа работата - в последните 

двайсетина километри преди Улцин ни спираха за проверка точно 5 

пъти. Значи всичко става с протекцията на властта. 

На другия ден трябваше да тръгнем съвсем рано, за да пристигнем по-

навреме в Скопие. По светло пътят от Подгорица до границата вече не 

бе толкова страшен. Само два дни по-късно обаче информационните 

агенции съобщиха за срутен от дъждовете тунел, в който загиват 8 

човека. Ние сме имали късмет.  
 

 

 

В КИПЪР ПРИ “АРЕМИССОФТ” 

 

Остров Кипър неслучайно любимо местенце на руските мафиоти и 

новобогаташи през посленото десетилетие - със същата страст към него 

през вековете са се стремили елини, византийци, римляни, кръстносци, 

венецианци, османлии и британци.  

Историята на прекрасното късче земя сред синевата на 

Средиземноморието твърде много напомня за българското минало. 

Общо взето едни и същи култури и империи са оставили отпечатъка си 

и в техните, и в нашите земи.  

Основната разлика е една, но достатъчна, за да промени стандартите на 

двете държави от земята до небето: И Кипър, като България, се 

освобождава от отоманско робство през 1878 г. Но докато нашата 

страна става нещо като руска колония, средиземноморският остров 

официално се превръща в колония на Великобритания. 



В резултат на това днес Кипър има изключително висок стандарт на 

живот, обратно движение по пътищата и кипърски паунд за национална 

валута, равностойна на британския паунд. 

По улиците на столицата Никозия, или както кипърците я наричат - 

Лефкозия, банките са повече от супермаркетите. Това за Кипър е 

нормално - нали островът е една от най-известните офшорни зони в 

света. Иначе казано място, където, ако регистрираш фирмата си, не 

плащаш данъци. Или плащаш колкото за бог да прости. 

По тази причина Кипър се води официално за един от най-големите 

инвеститори в България. А кой е истинският господар на парите, които 

идват от острова към нашата страна е спорно - дали повече са 

западните или руските. 

Кипърците явно много-много не се вълнуват от този въпрос. Някои от 

тях признават, че пристанищният курортен град Лимасол се е 

превърнал в нещо като главна квартира на руската мафия. Като цяло 

обаче нещата са под контрол - в столицата Никозия все така никой не 

си заключва къщата, нито колата, дребна престъпност почти няма.  

Доколкото някой му отпусне края и тръгне да краде или мами - 

залавянето, осъждането и хвърлянето му зад решетките става 

светкавично. Това се случва предимно с чужденци, между които и 

българи.  

Изобщо сънародниците ни, легални и нелегални, са вече доста на 

острова. На бара във фоайето на хотела ни обслужваше плевенчанка, 

която беше и студентка по туризъм. На изпроводяк друго момиче, 

служителка на аерогарата в Ларнака, извика след нас с носталгия: "И 

много здраве на България!" 

Българка беше и екскурзоводката, която увлекателно ни разказа най-

интересното от историята на острова. Тя обаче беше от по-старите 

емигранти - поне от 2 десетилетия, и говореше с лек кипърски акцент, 

често смесвайки българските думи с руски.  

По вестникарските павилиони в центъра на Никозия можеш да си  

купиш "24 часа" и "168 часа". Наистина, пристигнали с няколко дни 

закъснение - в понеделник се продаваше съботния "24 часа". Това 

обаче не му пречеше да струва 2 кипърски паунда - близо 4 долара. 

Изобщо стандартът на острова си е висок. Цените на техниката, 

дрехите, козметиката и т.н. са средно два пъти по-високи от 

българските. Търговските центрове са като банките - на всяка крачка и 

всеки е лъскав и голям поне колкото столичния ЦУМ. Луксозни са и 

кафенетата, част от масите на които са целогодишно на тротоарите. За 



най-студеното кипърско време (10-15 градуса) между масите има 

метални тръби с коминчета, в които гори огън и топли насядалите хора. 

Друга забележителност на Кипър е фондовата борса, която има 

среднодневен оборот между 20 и 30 млн. долара. Месеци преди да 

пристигнем в Кипър тя е преместена в индустриалната част на Никозия 

в нова сграда - бивш търговски център. Част от помещенията даже още 

си бяха бутици и създаваха странна атмосфера на фона на напрегнатите 

операции на фондовите брокери. 

Най-странното в Никозия обаче е друго - когато вървиш по някоя от 

красивите улици, тя внезапно изчезва, преградена с бодлива тел,  

чували с пясък и картечници, зад които денонощно пазят войници на 

НАТО. Това е другата страна на Кипър - от 1975 г. една трета от 

столицата и от целия остров са окупирани от турската армия. Повод за 

това е предхождащата инвазия на гръцки войски по време на 

диктатурата на "черните полковници". Така е създадена 

Севернокипърската турска република, призната досега единствено от 

Турция.  

Разделянето на острова и огромната омраза между мнозинството 

кипърци и малцинството (около 20 процента) етнически турци е 

бариерата, която пречи на острова да влезе в Евросъюза. Според някои 

този проблем ще бъде преодолян в следващите 3-5 години и островът 

отново ще стане едно цяло под формата на конфедерация. И наистина 

през 2003 г. бяха направени няколко много сериозни стъпки в тази 

посока.  

Но какво правя в Никозия, в началото на 2001 г.? Изпратен съм от 

редакцията на “24 часа” за пресконференцията, която местната фирма 

“Глобалсофт” ще даде в централния си офис. Тя, заедно с 

американската компания-майка “Аремиссофт” са нашумели, предимно 

в скандална светлина, през последните месеци, покрай договора за 

доставка на софтуер за Здравната каса. До истинския голям скандал 

обаче и до последващия фалит на фирмите, все още има доста време. 

Към този момент “Глобалсофт” изглежда стабилна и доста богата 

фирма. Хубаво е, че такъв голям играч е решил да инвестира в 

България, която има постоянни проблеми с чуждите капитали. Стига 

всичко да е направено както трябва около договора. Но май 

проблемите, информация за които се прокрадва в медиите, не са празни 

приказки. 

“Инвестицията на "Глобалсофт" в България е 15 млн. долара”, 

съобщава шефът на компанията Ликургос Киприану. Той дава повече 



подробности как фирмата му е купила 2 от най-големите български 

компании от компютърния бранш - "Комсист" и "Експрес консулт".  

На приключване била и сделката за покупката на "Контракс", водели се 

преговори с още 3 компании", съобщава Киприану.  

"Глобалсофт" се опитала да купи и водещата в бранша "Прософт", но 

преговорите се провалят.   

Дъщерната компания "Аремиссофт България" ЕООД изгражда 

информационната мрежа на здравната каса. Проектът е за над $ 37 

млн., но според г-н Киприану "Аремиссофт" ще получи само $ 3,7 млн. 

за изпълнението на първата фаза.  

Възможно е компанията да изгражда системата и в останалите две 

фази, но това ще се реши чрез конкурс. Втората фаза предвижда 

оборудване на 5000 лични лекари с компютри и софтуер на лизинг. 

Третата е за компютризиране на 30-те окръжни болници в страната.  

Доста странна изглеждаше убедеността на г-н Киприану, че 

компанията му със сигурност ще получи целия договор за 37 млн. 

долара. Стори ми се учудващо също, че реалните и желаните цифри по 

договора се различават само по една десетична запетая. А най-странно 

беше, че са вложили, според тях, 15 млн. долара в България, а 

очакванията още от първият им договор е за два и повече пъти по-

голяма сума. 

Попитах за това на пресконференцията г-н Киприану, който много 

добре изигра засегнато достойноство. След което се впусна в обяснения 

кои цифри са желани и кои може би ще бъдат постигнати в договора. 

Което си беше чисто шикалкавене. 

 Ето защо не бях особено учуден, когато най-големите световни 

финансови издания гръмнаха с новината, че борсовата комисия в САЩ 

проверява компанията “Аремиссоф”,  и то точно заради българския й 

договор с Националната здравно-осигурителна каса. 

От корпорацията "Аремиссофт" признаха, че срещу нея се провежда 

разследване от американската комисия за борсите и ценните книжа. В 

резултат на това акциите на компанията се сринаха на Нюйорската 

фондова борса, след като стана ясно, че "Аремиссофт" е посочила 

неверни данни в борсовия си бюлетин. Според тях договорът с 

българската здравна каса е за 37,5 млн. долара, докато реалната 

стойност е 3,7 млн. долара, пишеха американските медии.  

Председателят на "Аремиссофт" Ликургос Киприяну е подал оставка и 

ще заема само почетен пост, стана ясно същия ден. Главният финансов 

директор Майкъл Тимвиос също се е оттеглил по здравословни 

причини. Изявления на "Аремиссофт" дойдоха два месеца след като 



вестниците "Ню Йорк таймс" и електронният "Дъ Стрийт.ком" 

раздухаха случая. Вестник "Таймс" пък обяви, че висши служители от 

"Аремиссофт" в Индия са съобщили, че договорите на компанията с 

индийската армия са на стойност значително по-ниска от обявената 

пред американските инвеститори.  

Тогава "Аремиссофт" заяви, че не е подлъгала инвеститорите относно 

сумите на сделките. Година по-рано компанията бе регистрирала в 

счетоводството си приходи на стойност над 7 милиона долара от 

договора с България.  

Когато гръмна скандалът обаче от "Аремиссофт" уточниха, че 

одиторите са успели да потвърдят едва 1,7 милиона долара под 

формата на плащания от българската здравна каса. Същото потвърдиха 

за "24 часа" и от НЗОК.  

Във връзка с този скандал българската Върховна касационна 

прокуратура започна проверка на договора и привика на разпит бившия 

здравен министър Илко Семерджиев, след което му определиха 

гаранция от 8000 лева. Аз също се срещнах с доктора, за да изложи  

неговото виждане по скандалния договор.  

А то беше, че причина за развихрилия се скандал около здравната каса 

и договора с фирмата "Аремиссофт" от 1999 г. е единствено бързането 

и за никаква корупция не може да става въпрос. 

На 15 март 1999 Илко Семерджиев е назначен за директор на 

Националната здравно-осигурителна каса. Даден му е срок да стартира 

касата от 1 януари 2000. Имал само 8 месеца, за да организира 

цялостно изграждане на информационна система, обясни ми той. 

Затова бързал много.  

От април до август 1999 г. се създава документацията за изграждането 

на информационната система, с помощта на консултанти от Австралия.  

На 4 октомври 1999 г. Семерджиев издава заповедта за възлагане на 

обществена поръчка за проектиране, доставяне и поддържане на 

приложен софтуер за НЗОК.  

Впоследствие издава втора заповед, защото само една фирма 

("Аремиссофт") е подала оферта и търг не може да бъде проведен.  

Иначе тръжните книжа са закупени от 14 компании, някои от които 

много големи и международно известни - "Прайсуотърхаус Купърс", 

"Сименс" и др. Целта е изключително примамлива - поръчка на 

стойност близо 40 млн. долара.  

След удължаването на срока се кандидатират още 2 фирми. И двете са 

български:"ТехноЛогика" ЕООД и "Инсайтек" ООД.  

"Аремиссофт" е класирана на първо място. 



Освен Семерджиев оценката на офертите се прави от петчленна 

комисия, начело с д-р Бойко Пенков, който оглавява касата след 

Семерджиев.  

Според здравния министър всичко с търга е наред. За това 

свидетелствал и фактът, че никой от неспечелилите не е обжалвал.  

Все пак в търга има доста странни неща, открих тогава аз след по-

внимателна проверка на договора и фирмите. Първо, изискванията на 

НЗОК за информационната система са толкова големи, че всички 

останали фирми се отказват. А това е доста странно за компании 

мастодонти като "Сименс" например, които участват и печелят търгове 

по цял свят.  

"Те се уплашиха от изпълнението на едно такова нещо", твърди 

Семерджиев, докато изрежда многобройните условия на 

спецификацията. Според него тя е подготвена, като е ползван опита от 

над десет подобни системи по света.  

Според една друга версия обаче само “Аремиссофт”  е имала 

информация, че изискванията на търга ще са за цялостен софтуер, 

затова са били подготвени. Д-р Семерджиев твърди, че това е 

невъзможно.  

Доколко търгът е реален?  След провала на първия търг поради липса 

на участници, на втория освен "Аремиссофт" се явяват българските 

"ТехноЛогика" ЕООД и "Инсайтек" ООД.  

Тук също има странности, става ясно от фирмената информация на 

системата "Делфи". "Технологика" например е еднолична собственост 

на Огнян Георгиев Траянов. Същата фирма обаче е съдружник в 

"Инсайтек" ЕООД, заедно с "Инсайтек" ООД.  

В "Инсайтек" участва също "Комсист"АД - фирмата, приемник на 

"Инсист електроникс", която пък е дъщерна на държавната "Инсист", 

създадена още по проекта "Нева". Чрез този проект по комунистическо 

време се заобикаляше ембаргото на КОКОМ и в соцстраните се внасяха 

западни високи технологии.  

"Комсист" е част от кипърската "Глобалсофт", 25% от която пък са 

собственост на "Аремиссофт".  

"Нямам информация за връзка на "ТехноЛогика" с "Инсайтек". 

Доколкото ми е известно в края 2000 г. "Комсист" закупува "Инсайтек", 

съобщи ми по телефона генералният директор на "Аремиссофт" Васко 

Колев. Той уточни, че в края на 2000 год."Глобалсофт" закупува 

"Комсист", а "Аремиссофт" притежавала само миноритарен дял от 

акциите на "Глобалсофт", което не й давало право да взема 

управлениски решения в нея.  



При сключване на сделката комисията или изобщо не проверява чрез 

фирмения регистър кои са собствениците на фирмите, или това не й 

прави впечатление. Също така тя приема без проблем факта, че 

"Аремиссофт" е регистрирана в Делауер, САЩ, а "Глобалсофт" в 

Кипър - два много известни офшорни центъра.  

Договорът с "Аремиссофт" е сключен. Според д-р Семерджиев не е 

нарушен законът за обществените поръчки, защото той не изисква 

фирмата, участник в такъв търг да има регистрация в страната. Ако тя 

спечели обаче, регистрирането й в България е задължително.  

От "Аремиссофт" предоставят на Семерджиев писмо на 16 ноември 

1999 г., че процедурата по съдебната им регистрация е започнала. 

Затова той бил спокоен.  

Проблемът възниква, когато в интернет сайта на "Аремиссофт" се 

появява съобщение, че фирмата е спечелила поръчка за доставка на 

информационна система за българското здравеопазване за 37,5 млн. 

долара. Веста светкавично изстрелва нагоре цената на акциите й на 

борсата в Ню Йорк.  

Семерджиев веднага се обадил в "Аремиссофт" и помолил цифрата да 

се коригира. Според него фирмата неправилно е обявила 

инвестиционните си намерения като спечелена поръчка. А това 

станало, защото с анекс към договора фирмата и НЗОК се споразумели, 

че "Аремиссофт" ще инвестира собствени средства за да осигури 

компютри на лизинг, докато бъде осигурено финансиране. Към този 

момент Световната банка се е оттеглила временно от кредитирането.  

Странно как "Аремиссофт" се е съгласила да влага собствени средства 

в толкова мащабен проект без да има сигурни гаранции, че ще бъде 

избрана за доставчик по следващите му етапи. Странно е също, че 

поръчката е изчислена така, че двата варианта се различават само по 

една запетая (3,75 млн. и 37,5 млн. долара).  

А г-н Колев продължаваше да твърди, че в момента на подписването на 

договора на 17 декември 1999, общата стойност с анексите възлиза на 

около USD 37.5 милиона.  

Въпреки че още през юли 2000 г. от офиса на "Аремиссофт" в България 

уточниха в медийна публикация, че става въпрос само за техни 

инвестиционни намерения, а не за спечелена поръчка за над 37 млн. 

долара.  

"Почти сигурно ще спечелим поръчките от останалите фази на проекта, 

защото софтуерът трябва да бъде съвместим. А най-добре това става, 

когато го предоставя изцяло само една фирма", заяви обаче месеци по-

късно същата година в Кипър г-н Киприану.  



През май 2001 г. година в. "Ню Йорк таймс" гръмна с разкритието, че 

"Аремиссофт" заблуждава инвеститорите. И цените на акциите й се 

смъкнаха с 60%.  

От друга страна Илко Семерджиев подписва договора когато вече от 

седмица е знаел, че е номиниран за министър. Тоест по-разумно е било 

да остави това да направи човекът, който е трябвало да го заместни 

като шеф на касата. Семерджиев обаче искал да не допусне забавяне на 

проекта.  

На 28 декември 1999 г. обаче правителството отлага старта на 

здравната каса с 6 месеца. Бързането се оказва излишно.  

 

  

 

  

 

 

КОНТРАБАНДАТА И САМОУБИТИЯТ МИТНИЧАР 

 

Но защо всъщност ми трябваше да разследвам цигарената 

контрабанда? Експертът Тихомир Безлов от “Коалиция 2000” – 

програма за борба с корупцията към Центъра за изследване на 

демокрацията, ми беше показал данни от тяхно изледване от 1998 г., 

според което едва 12-13% от чуждестранните  цигари се внасят легално 

в България.  

През 1999 г.  количеството на внесените мита, съответно на легалния 

тютюнев внос, бе паднало с около 30%. Тоест само 10% от чуждите 

папироси не са били контрабандни.  

През 2000-та година, в края на която направих разследването си,  

имаше незначително подобрение на ситуацията. 

Според експертни оценки само през годините на прехода България е 

изгубила от нелегална търговия с цигари около 1 млрд. долара - 10% от 

външния дълг на страната. Тоест всяка година на прехода цигарената 

контрабанда е "изяждала" близо 100 млн. долара на държавната хазна.  

Ако към тези загуби се прибави контрабандата на другите стоки, 

България е можела спокойно да изплати външния си дълг само с 

митнически сборове. 

В същото време няма нито един осъден за цигарени далавери.  

Дори за спряганата навремето като най-грандиозна афера - цигареният 

канал през граничен пункт "Ново село", имаше само четирима 



обвинени: бившият митничар Димитър Вълчев, търговците Росен 

Кулешев, баща му Димитър и шофьорът Димитър Петров.  

В началото на юли 1998 г. секретна операция на НСБОП разкри 

действащ нелегален канал на българо-гръцката граница край 

Свиленград. Спецполицаите проследиха три тира с цигари "Ел Ем", 

"Марлборо" и "Парламент", които са били пропуснати без всякаква 

проверка на българска територия и без да бъдат вписани в книгата от 

обвиняемия по-късно митничар Вълчев.  

Камионите са разтоварени в нелегален склад край Хасково, където 

полицаите задържат двамата търговци и шофьора. 

Депутатът от ОДС Георги Шишков, бивш шеф на Свиленградската 

митница, огласи имената на висши функционери на БСП като 

организатори на канала - конкретно бившия шеф на Първо главно 

управление на Държавна сигурност Любен Гоцев. Той обаче даде под 

съд Шишков, а никакви данни не потвърдиха версията на депутата.  

Нямаше факти и за участие в нелегалните канали на бившия главен 

секретар на СДС Христо Бисеров, чието име също беше свързвано с 

цигарени афери в медийни публикации. 

Имах обаче достатъчно сериозни и сигурни източници, които ме 

увериха, че  митичните контрабандни канали, част от които са 

действали години преди 1989 г., със сигурност работят на пълни 

обороти . Особено в навечерието на новите парламентарни и 

президентски избори през 2001 г. Схемата "пари -власт - пари прим" 

тряваше да бъде захранена отново.  

Вносните цигари на българския пазар са само част от контрабандните 

стоки, които преминават през каналите. Защото каналите са като 

фабрики - за да носят добри печалби, трябва да се натоварват 

максимално. В този смисъл през тъй наречените цигарени канали текат 

също наркотици, оръжие, бели робини... 

Все пак основните контрабандни количества са от цигари, произведени 

в Западна Европа, защото печалбите са като от трафик на наркотици, а 

рисковете – значително по-нски.  

Само незначителна част от тези цигари обаче остават на местния пазар. 

Повечето преминават транзитно обратно към Западна Европа. Други 

два големи контрабандни потока цигари идват към България от САЩ и 

Китай, отново в посока Западна Европа.  

Целта на сложната схема е да се избегнат данъците и таксите, които по 

цял свят засягат цигарената индустрия все по-сериозно. Китай пък е 

производител номер едно на тютюн, който в последните години бълва 

огромни количества фалшификати на най-известните марки цигари. 



Крайният пункт на доставка на контрабандни цигари през България 

най-често е Великобритания. Там пакет цигари струва на пазара между 

13 и 17 германски марки, докато контрабандистите го купуват от 

производителите срещу 5-7 марки.  

Големи са печалбите от продажба на контрабандни цигари и в 

Германия, Белгия, Италия, Испания и др. Разликата се образува от 

неплащането на акцизи и мита и влиза в джоба на контрабандистите. 

Според експерти става въпрос за годишен оборот от 7 млрд. долара. 

Как е организирана схемата? Най-често големите контрабандни босове 

живеят в Швейцария, където правосъдието не ги преследва за цигарена 

контрабанда, ако е извършена на територията на други страни. Освен 

това банковата тайна благоприятства изпирането на парите от 

незаконния бизнес и влагането им в законен. 

От седалището си в Швейцария цигарените босове купуват цигарите - 

най-често от САЩ и Западна Европа, но чрез офшорни фирми - често 

базирани в Кипър. Така в родните страните на папиросите 

производителите не плащат акцизи.  

Офшорките пък не плащат данъци, когато продават стоката в някоя от 

Балканските държави. Или просто я вкарват на временен внос, за да си 

спестят и плащане на мита.  

На Балканите повечето от стоката формално се води продадена, макар 

да е категорично ясно от статистиката, че толкова скъпи цигари просто 

не се купуват в България. С фиктивната продажба обаче  отпада 

отговорността на производителя към бъдещите жертви на заболявания, 

свързани с тютюнопушенето.  

Де факто цигарите се товарят, маскирани като някаква друга стока, и 

заминават към Западна Европа. Естествено, пак без да плащат 

митнически такси. Сигурността на системата е гарантирана с помощта 

на висши политици и магистрати. 

В Швейцарския италианоезичен кантон Тичино бе арестуван дори 

шефът на наказателния съд Франко Верда. Той е обвинен в съдружие с 

кръстника Джерардо Гуомо, партньор на известния мафиот Франческо 

Прудентино, смятан за бос на босовете в световната контрабанда с 

цигари. 

През пролетта на 1999 г. съдията Верда постановява на Прудентино да 

бъдат върнати 1,5 млн. швейцарски франка, защото липсвали 

доказателства, че конфискуваната сума е с криминален произход. 

Малко след присъдата съдията се качва с приятелката си Дезире 

Риналди на луксозната яхта на контрабандиста Гуомо. Тръгват на 

пътешествие в Средиземно море, където някой успява да им направи 



интересни снимки. Всъщност любовницата на съдията е адвокатка на 

Гуомо, а магистратът е заплашен от 5 години затвор. 

Гуомо е арестуван в Цюрих, а Прудентино е засичан неколкократно 

след това в България и Полша, според италианския вестник 

"Република".  

През август 2000 г. в Атина бе застрелян швейцарският мафиот 

Саверино Бенвенуто, близък съратник на Прудентино. Той прехвърлял 

в швейцарски банки на Гуомо парите от контрабандните цигари. 

Самият Прудентино все пак бе заловен - отново в Гърция, където 

получи присъда от 19 месеца затвор. Според местните закони обаче той 

може да откупи излежававането й срещу 1360 долара, което естествено 

той направи веднага.  

Единствената надежда бе преди да бъде пуснат след законния срок от 

40 дни, е да влезе в сила заповедта за екстрадицията му. 52-годишният 

италианец има международна заповед за арест заради контрабандата с 

цигари. 

Вероятно неговият малшанс бе, че го арестуваха в Гърция. Опитът 

сочи, че ако това беше стнало в България, Прудентино лесно щеше да 

се измъкне без каквато й да е присъда.  

Около месец след като публикувах през януари 2001 г. в два поредни 

броя на “24 часа” разследването си за цигарената контрабанда на 

Балканите, получих едно интересно писмо по темата. 

В него анонимният автор твърдеше, че през 1998 г. в България е 

разкрит контрабанден канал за цигари, по сигнал на австрийската 

митническа администрация. Случаят обаче е бил покрит, наказания не 

е имало, още по-малко полицейско разследване. 

Писмото съдържаше копие от митнически документ. На него ясно 

личеше как в периода 1997-1998 г. през границите на България са 

преминавали големи количества вносни цигари, които на митниците 

тайнствено са се превръщали в ябълки, сечен сюнгер, дървени столове 

и др.  

От документа ставаше ясно, че става въпрос за контрабанда в големи 

количества и за огромни суми от невнесени данъци и такси, с които е 

ощетен бюджетът.  

Вероятно никой е нямало да се противопостави на поредната далавера 

през границите ни, ако не е била намесата на австрийските митници.  

По това време на територията на Австрия е разбита контрабандна 

мрежа и при разплитането й се стига до България.  

Какво установява проверката, извършена през 1998-1999 г. съвместно 

от Евромитниците и отдел инспекторат на агенция "Митници"?  



През 1997-1998 г контрабандата е вървяла в две направления:  

1. От Македония през България и Румъния за Западна Европа. От 

Македония стоката тръгва такава, каквато е в действителност, тоест 

цигари и излиза като такава при Деве баир. На влизане в България при 

Гюешево се декларират свежи ябълки, акрилно платно и др. С новата 

си самоличност стоката стига до Западна Европа. Резултатът е спестени 

мита и данъци за сметка на бюджета.  

2. Второто направление е от Македония за Румъния или Западна 

Европа, но стоката остава и се пласира в България. Документално 

обаче е обработена така, сякаш е напуснала страната. При извършена 

проверка на Оряхово и Бекет (Румъния) е установено, че оформените 

на българската митница документи не фигурират в дневниците на 

румънската митница.  

При проверката ми в Главно управление "Митници" се оказа, че 

документите по същата проверка са  събрани в папка, дебела близо 20 

см. 

Тя е приключена още през 1998 г., но резултатите от нея не са 

съобщени пред обществеността.  

Наистина през септември 1999 г. тогавашния шеф на митниците 

Пламен Минев каза, че се разследва балкански контрабанден канал за 

цигари. При съпоставяне на митническите дневници за преминалите 

границата автомобили между България и Румъния били установени 100 

случая на контрабанда с цигари и акцизни стоки в особено големи 

размери за периода 1995-1997 г. Разследването започнало през 1996 г., 

правела се проверка и на границата с Македония.  

"Очаквам след приключването му заедно със следствието и 

прокуратурата да извадим на светло един сериозен контрабанден канал 

и тези, които са получавали огромни приходи на Балканите, да бъдат 

разкрити", заяви тогава Минев. Досега обаче никой не е наказан, а и 

никой не обявява публично какво точно е разкрила проверката.  

Месец след изказването на Минев митническият инспектор Румен 

Йосифов, извършил проверката, е намерен прострелян  в главата. 

Открит е на 21 октомври 1999 г. на площадката между 7 и 8 етаж в 

жилищна кооперация близо до пл. "Македония" в София.  

Официалната версия е самоубийство, защото до него е намерен 

личният му пистолет "Берета".  Всъщност митничарят е живеел там и е 

твърде странно да се самоубива точно между етажите – това със 

сигурност е единственият подобен случай. 

Според представител на ГУ "Митници" всички резултати от проверката 

са предадени на австрийските митничари, които останали много 



доволни. Данните получило и МВР, за да провери има ли 

престъпление.  

Изпратих официално питане до  пресцентъра на МВР има ли данни, че 

в разкритите от Йосифов фирми участват мутри или хора, свързани с 

управляващите.  

Имената на дружествата бяха написани с химикал от загиналия 

инспектор върху листа от проверката: "Алпи" ООД, "Бон шанс", 

"Хелена", "Интерелит", "Ичели" ООД, "Стоев - Георги Стоев" ЕТ.  

От МВР ми отговориха, че във връзка с прокурорска преписка през 

2000 г. е извършена предварителна проверка от НСБОП за износ на 

конфискувани от митницата цигари. Те били закупени на търг от 

"Алпи" ООД, съдружници в която са Любомир Енчев и Иван 

Каракачанов.  

НСБОП установява, че износът на цигарите през ГКПП-Гюешево е 

редовен. Полицаите нямат данни съдружниците във фирмата да са 

криминално проявени, нито пък да са вършили контрабанда през 1997-

1998 г.  

На 17 май 2000 г. НСБОП е предотвратила контрабанден износ на 

цигари за Великобритания. В ТИР на Калотина са открити 340 

мастербокса цигари "Суперкингс" за 875 000 долара. Контрабандата е 

скрита в 4000 кухи греди, които са били изработени в цех в Пловдив по 

поръчка на криминално проявения Валентин Л. от Кюстендил.  

Организатор на износа е Роберт Богданов, собственик на фирма 

"Интерелит" ЕООД, както и на "Роби комерс", "Сологуци" и "Транс 

експрес-97" ЕООД. Излиза, че същият Роберт със същата фирма 

"Интерелит" е продължил да контрабандира две години след като е 

засечен от митническата проверка от 1998 г. Нищо чудно той и сега да 

се занимава със същата печеливша дейност.  

За останалите фирми, посочени от мен, НСБОП не разполагаше с 

информация за участие в контрабанда.  

Аз обаче имах данни, че в една от фирмите участва синът на висш 

чиновник от управляващите. Друга пък бе собственост на брата на боса 

на много известна борческа групировка.  

Отделно контрабанден цигарен канал през Кулата се "обслужваше" от 

друга мощна групировка, много близка до управляващите.  

Върховната касационна прокуратура  образува преписка по 

разследването ми от януари 2000 г. за цигарената контрабанда. 

Преписката бе възложена на НСБОП за предварителна проверка.  

Антимафиотите обясняваха в изпратения до мен отговор чрез 

пресцентъра на МВР, че маршрутите за трафик на цигари от Варна и 



Бургас за Косово, Албания и Черна гора по схемата, публикувана във 

вестника, са обект на вниманието им от второто тримесечие на 2000 

година.  

През юли 2000 г. са направени 6 проверки на транзитно преминаващи 

през страната от Варна през Гюешево за Косово и Черна гора товари с 

цигари.  

При тях НСБОП не е констатирала фиктивен износ, който да се 

реализира в страната.  

 

 

  

 

  

 

 

МЕШЕРЕТО ВЕЧЕ НЕ ПРЕДЕ 

 

Една жестока стара вражда между два мощни цигански клана избухва в 

пламъци на 9 март 1999 г.. 

Бомбата под джипа на Любомир Миланов, ромски барон от столичния 

квартал "Надежда", само счупва краката му. Но той вече ще живее в 

постоянен страх.  

Враговете му - родът Владови от Костинброд, също няма да спят 

спокойно. 

"Тия няма да спрат, докато не се избият", казва познавач на семейната 

вражда.  

До този момент цигани не са уреждали сметките си с бомби. Особено 

мирни са именно кардарашите, наричани още нововлашки цигани. Те 

са най-малобройната, но най-богата група от ромския етнос. За разлика 

от останалите, те се гордеят, че са цигани и най-силно тачат традициите 

си, включително и прословутия съд "мешаре". Щом и при тях започват 

гърмежи, значи нещо се е пречупило в целия цигански етнос.  

Пречупила се е главната мачта на традициите му. 

"Мешарето умря, кардарашите вече не се съобразяват с решеmнията 

му", обяснява ми ромски барон, пожелал анонимност. Сам той е 

участвал неведнъж в мешаре, но е разочарован от опорочаването му. 

"Няколко рода станаха толкова силни, че принуждават съда да взема 

решения само в тяхна полза", казва той. Това отблъснало останалите 

кардараши.  



Мощните кланове признавали решенията на мешарето само когато то 

осъжда някой друг. Ако обаче виновният е техен човек, отказват да се 

съобразят с присъдата.  

Противно на широко разпространеното мнение, мешарето не издава 

нито смъртни присъди, нито налага физически наказания. Там 

санкциите са финансови, обясниха ми Елена Марушиакова и Веселин 

Попов. Двамата са най-известните изследователи на ромския етнос у 

нас.   

Мешарето решава всякакви спорове - от изневяра, до убийство. 

Потърпевшите получават парично обезщетение. После отново могат да 

седнат и да се веселят на една маса с хората от другия клан. Така се 

запазва единството на общността.  

Но защо Миланов и Владов не са се доверили на мешарето и стигнаха 

до бомбената саморазправа. 

Демокрацията уби традицията, смята ромският барон. Според него 

мешарето е започнало да губи авторитета си след 1989 г. Ромските 

бизнесмени спрели да се допитват до него и все по-често разчиствали 

сметките си "като българите".  

За затворената общност на кардарашите това не е на добро. 

Балканските цигани, които са близо 70% от ромската общност у нас, 

отдавна са се отворили за влиянието на двата по-големи етноса у нас - 

българи и турци. Не е сигурно дали е заради това, но при тях тежките 

престъпления са най-много. При кардарашите, които от векове се 

занимават с джебчийство и далавери, убийствата са рядкост. Същото е 

и при цитганите рудари, които са най-затворени. 

Има версия, че с покушението в "Надежда" е свързан евролевият 

депутат Цветелин Кънчев. Той е българин, израснал сред кардарашите. 

Говори езика им и е женен (даже два пъти) за циганка. Ромите отдавна 

са го приели за свой, но все пак не забравят, че е "друг".  

Някои от тях смятат, че тъкмо тази "другост" на Кънчев е причина за 

експлозията. Възможно е обаче тя да е дело на врагове на депутата. Те 

знаят, че така подозренията ще паднат върху Кънчев, защото е "гаджо" 

(нециганин). 

Рушенето на традицията при кардарашите се изразява и в учредената от 

тях във Варна Камара на лордовете. Тя е създадена от барон  Васил 

Данев на икономически принцип, за да акумулира ромски капитали и 

да ги върти по Черноморието. 

В град Левски 4 клана - Янковци, Горановци, Младенови и 

Бургуджиите, успяват да регистрираха мешарето си като ромска 

организация. Тя решава предимно битови спорове между мургавите.  



Най-влиятелни са братята Младенови. Между 4-те рода тлее вражда, но 

тя се изпарява при беда и те стават единни. 

Наскоро заможните роми са направили и фондация за спасяване на 

свои бедняци. Циганските богаташи инвестират и в областта на 

културата, за ремонта на училища и детски градини. Спечелват търгове 

за строеж на ресторант, 2 бензиностанции и автосервиз. Повечето 

държат работилници и офиси, занимават се и с хидроизолации. 

Младенови са вдигнали три помпозни къщи на входа на Левски. 

Терасите им са украсени със струговани колонки, покрити с мрамор.  

Още десетина ромски къщи копират пищната архитектурата на 

Младеновите палати. Гробниците им са като за фараони с всички 

екстри за покойника. Край тях има беседки и мраморни маси. 

Три са силните фамилии в Русе. Най-мощен е кланът Чинкулещи 

(златари и джебчии) начело със Златан Шерифа. Той е роднина с Кирил 

Рашков (цар Киро) от Катуница и се грижи да се спазва точно 

процедурата на мешарето.  

Мощен е и кланът на Загунджиите (бивши чергари) начело с Горан 

Сандев. Той ръководи мешарето. 

Трети по тежест са Модораните (казанджии, джамбази). Силните 

фигури там са Данчо Шабанов и Илия Кирчев.  

Териториите между ромските фамилии са разпределени така, че да не 

си пречат. Но и тук гръмна бомба. Преди 3 години бе взривената 

ланчията на Златан. Имаше версия, че враждуващ с цар Киро род от 

Южна България е пратил бомбаджиите при русенската му дясна ръка. 

Има и борческа версия - сиmнът на Шерифа - Кольо Американеца, бе 

оглавил клона на "Корона инс" в Русе.  

Самият Рашков бе официално провъзгласен в Пловдивско за 

цар Киро I Ромски и се зае да създава ромска партия. Но такава вече 

има - Евророма на Евролевицата. И цар Киро мигом я заклейми. Явно 

войните между клановете се превръщат в битки между партии.  

Пловдивските кланове, обединявали циганите главно според занаята, 

сега са се разпаднали. Ковачи, джамбази, мечкари и музиканти били 

най-прочутите.  

В днешно време обаче се разраства кланът на джебчиите. Те още 

приемат решенията на мешарето. Чрез него делят територии, наказват 

предатели, но и избягали булки.  

Циганите в България (между 700 и 800 хиляди души) не са единна 

общност. Те се делят на три основни групи и на множество подгрупи, 

със свои правила и начин на живот. Между основните групи браковете 

са изключителна рядкост.  



Те не се мразят, но имат различни ценности.  

Йерлии (балкански цигани) - дошли са по византийско време и са най-

многобройни. Те са и най-образовани. Делят се поравно на мюсюлмани 

и християни. Част от тях вече се смятат за турци, други - за българи. 

При тази група традициите са най-разбити и тя е най-отворена за 

външно влияние.  

Кардараши - те са най-малобройната (8%), но най-богата ромска група 

у нас. Изцяло православни християни са, но образованите сред тях са 

малко. Най-известните им кланове са Дудулановите, Горановите и 

Върбановите.  

Кардарашите ловари са отглеждали, лекували, търгували и крали коне. 

Умеят също да врачуват и да пребъркват джобове. Калайджиите в 

миналото, а и сега, се занимават с обработка и търговия с метали.  

Напоследък двете подгрупи са омесени. Много жени са лежали в 

затвора за джебчийство, а мъжете - за далавери със злато, валута, 

метали, спирт. 

Рудари - заселили са се на Балканите много отдавна, вероятно заедно с 

йерлиите. Всички са православни християни. Те са най-непроницаемата 

група. Делят се на две според поминъка. Едните правят дървена посуда 

(копанари), другите са мечкари и маймунари.  

След 1989 г. в тази група почти от всяко семейство има човек на 

гурбет. Престъпленията са рядкост при тях. И в Европа им признават, 

че са добри и съвестни работници.  

До 1999 г. циганските неправителствени организации бяха предимно в 

ръцете на най-образованите роми - йерлиите. От тях са и всички по-

стари ромски съюзи след 1989 г. Засега само те имат доверието и 

съответно финансовата помощ на Европа, за което са критикувани и 

мразени от останалите роми.  

След обещанието на Иван Костов да пусне цигани във властта, 

кардарашите все повече добиват самочувствие. Властта явно ги 

толерира. "Купате" - най-синята в началото циганска организация, е от 

кардараши, също и Националната асоциация на ромските фондации и 

сдружения начело с Тома Томов.  

Кардарашка е и Евророма на Цветелин Кънчев.  

Макар близки до парламентарните партии, кардарашите като цяло не 

чакат помощ от тях, нито пари от Европа. Те са убедени, че имат 

достатъчно гласове и средства да вкарат свои хора във властта. 

Цар Киро настояваше за единна циганска партия и обеща да хвърли 100 

милиона лева за местните избори тогава. Не се получи, но напъните 

продължават и при тази предизборна кампания. 



"Няма да допускам повече ром, само ако е някой малоумен, с 

извинение, да гласува за българин", казва царят. Същото повтаряше и 

депутатът ром Асен Христов. Той искаше ромите да станат втора сила 

в България след неговото СДС. След това внезапно емигрира в Лондон 

със семейството си. 

Година след разследването си за Мешарето продължавам да следя 

процесите в ромската общост и правя интервю с шефа на най-

влиятелната им правозащитна организация – “Проект права на човека”, 

с когото поддържам добри отношения. 

Тогава ромският лидер Румян Русинов е 31 годишен. Завършил е 

Университета по национално и световно стопанство. Изкарал е курсове 

по човешки прва в САЩ и Франция. Участвал е в групата по ромски 

въпроси към Съвета на Европа в Страсбурт, както и в работна група 

към Европейския парламент в Брюксел.  Член е на борда на 

директорите на Европейския център по правата на ромите в Будапеща. 

- Румяне,  покрай конфликта в Косово се чуват мрачни прогнози, че 

следващия пожар ще е в България, поради местните междуетнически 

напрежения. Има ли опасност? 

- В България има междуетнически напрежения и може би най-

сериозното е между ромите и останалата част на обществото. Слава 

Богу, засега не се очертава те да се превърнат в драматични събития. 

Разликата с Косово е огромна. Освен това разрешаването на 

назряващия етнически конфликт в България стартира съвсем навреме. 

- Сигурно имаш предвид поканата на премиера Костов към всички 

етноси за интеграция и участие във властта? 

- Поканата му през август миналата година беше правилна, но 

недостатъчна стъпка. Премиерът каза, че интеграцията на ромите ще 

започне от властта. Това за тях бе знак, че има добра воля. Но нещата 

са далеч по-сложни. Ние смятаме, че интеграцията трябва да стане от 

цялото общество. Това ще бъде дълъг процес.  

- Сякаш най-спорно беше искането ви за създаване на държавен орган 

за борба с дискриминацията? 

- Да, там беше главният проблем. Бързо се споразумяхме за 

образованието, културата и икономическото подпомагане. 

Правителството се боеше, че ако създаде орган за борба с 

дискриминацията, ще признае, че такава има. Но никой не може да 

отрече, че има прояви на дискриминация, те са пронизали цялото 

общество. В крайна сметка такъв орган ще има. На 7 април, ден преди 

международния празник на ромите, програмата ни ще бъде приета с 



постановление на Министерския съвет. В нея е заложено създаването 

на такъв орган. 

- Да кажем, че сте решили етническия проблем на ниво власт. Но как 

ще преодолеете негативните нагласи в обществото? 

- Не е тайна, че ромите са най-необичаната група от обществото. 

Ролята на медиите в този процес е решаваща. До 1997 г. те внушаваха 

предимно негативните нагласи и увеличаваха съществуващите по 

принцип лоши настоения в макрообществото. Но след това нещата се 

промениха, сега тонът на медиите е значително по-добър. Интересно е, 

че точно "24 часа", който до 1997 г. беше номер едно по отношение на 

охулването на ромите, се превърна във флагман на толерантността. Не 

казвам, че пише само добро за нас, зависи от събитието, но го отразява 

напълно обективно. 

- Как виждаш оттук нататък интеграцията на ромите, колко време 

трябва? 

- Едва ли ще трае по-малко от 10 години, това е оптимистичната ми 

прогноза. Мисля, че с приемането на ромската програма от страна на 

правителството, се слага едно добро начало. Ясно е, че интеграция не 

става с едно правителствено постановление. По-важното е хората да 

разберат, че това е държавна стратегия и е насочена не към издигане на 

статуса на циганина над българина, а към изравняването им. Само така 

те ще могат да живеят в приятелство и мир. 
 

 

 

УБИЙСТВОТО НА АДВОКАТКАТА НАДЕЖДА 

 

Вече 16 месеца едно зачернено ямболско семейство безуспешно търси 

справедливост – тези нерадостни мисли ми се въртят из главата, докато 

натискам газта на стария си опел по магистралата към Бургас. 

Отивам в Ямбол, за да се срещна с родителите на адвокатката Надежда 

Георгиева, открита на 28 февруари 2000 г. в София с разсечени със 

сатър глава и рамене.  

Делото се прехвърля по инстанциите, следователите се сменят, а 

физическите убийци на 30-годишната жена все още са на свобода.  

Освен като лична драма, случаят нашумява като един от примерите за 

най-силно преплетени приватизиционни интереси между подземни и 

силови групировки от една страна и висши прокурори от друга. Важна 

роля са играли и бивши кадри на Държавна сигурност.  



В ареста по подозрение за съучастничество попада дори Николай 

Колев, бивш прокурор от Главна прокуратура. Същият ще бъде 

застрелян близо до дома му в навечерието на 2003 г.  

Дни преди да пристигна в Ямбол, срещу гаранция от 1000 лева от 

ареста е освободен собственикът на местната винарна "Старата изба" 

Орлин Аврамов, смятан за поръчител на убийството на Надежда.  

"Все още не мога да повярвам че го пуснаха просто ей така. Ами те сега 

ще  

освободят и Колев и край - никога няма да бъде разкрито това 

зверство", ядосва се бащата на Надежда Костадин Георгиев. Той се 

оказва лош пророк – точно това предстои да се случи.  

Освен Надежда, Геогиев има и друга, по-голяма дъщеря. Двете сестри 

завършват математическата гимназия в Ямбол. Отличнички са, но 

каката учи повече и винаги я дават за пример на малката. На Надежда 

обаче уроците се отдават с много по-малко труд.  

И двете завършват право. Надежда взема всичките си изпити от първия 

път, с изключение на един предмет, по който преподавателката се 

заяжда с нея. Къса я три пъти последователно, родителите й се 

притесняват. Надежда ги успокоява - "Не бойте се, няма да има изпит, 

който да не взема".  

Когато парите не й стигали през студентските години, работела като 

чистачка в болниците. Със смях разказвала за дългия коридор, който 

трябвало да излъска до блясък.  

Бащата Костадин Георгиев е заемал партийни постове в общината 

преди 1989 г., бил е и независим кмет. Чепат човек, винаги с особено 

мнение. Става представител на застрахователно дружество "Левски 

Спартак" за Ямбол, в офиса на което ме приема. Лично шефът на 

бившите барети Алексей Петров, който е свързан с дружеството, 

настоява Георгиев да заеме поста след нещастието с адвокатката. След 

заминаването си за София до смъртта си Надежда работи за Петров. 

Когато завършва Софийския университет Надежда се установява в 

Ямбол по настояване на баща си. Той е човекът, който няколко пъти я 

спира, когато решава да се премести в София. Сякаш усеща, че прокоба 

тегне над дъщеря му в големия град.  

Амбицията обаче тегли Надежда обратно към столицата. Малкият град 

й е тесен. Не иска да се занимава с бракоразводни дела, влече я 

търговската материя. Измъчва се, че няма достатъчно възможности за 

изява.  

Баща й, тогава кмет на община "Тунджа", се запознава със 

собствениците на винарна "Старата изба" - Орлин Аврамов и Недялко 



Христов. Завръзката е около един конкурс за издание, което да 

публикува общинската информация за търгове, наредби и т.н.  

Собствениците на "Старата изба" имат собствено издание - "Кредит", 

което спечелва конкурса. Тогава Георгиев ги пита нямат ли нужда от 

юрист във фирмата си. Запознава ги с Надежда. Приемат я на работа и 

тя започва да води делата им, работи често по 16 часа на ден. Печели 

дело след дело и скоро се превръща в доверен човек на своите 

работодатели.  

В компютъра й влиза все повече информация за целия им бизнес. Сега 

бащата ги определя като представители на подземния свят.  

Иначе Орлин е от Сливен, бивш офицер от секретното ракетно 

поделение.  

Постепенно отношенията между Надежда и работодателите й 

охладняват. Според баща й тя не е искала повече да я използват за 

мръсна работа. Започнала да ги заплашва, че знае доста за бизнеса им и 

те са зависими от нея.  

Няколко пъти сварва фирмения техник да рови в компютъра й докато е 

в обедна почивка или в някоя от малкото съботи, в които не е на 

работа.  

Отношенията съвсем загрубяват и преместването й в София става 

наложително.  

Междувременно и доста хора в Ямбол показват открита неприязън към 

амбициозната адвокатка. Особено от по-възрастните в гилдията. 

Надежда е агресивна - винаги успява да вземе най-добрите дела с най-

високи хонорари. Не се бои да влезе в открит конфликт с колегите си.  

Тя почти няма приятели в гилдията, но пък сред местните 

интелектуалци е в стихията си. Особено добре се чувства в компанията 

на художниците и поетите – тя самата е писала стихове. Живее шумно, 

весели се когато намира време между безкрайните дела. А малкият град 

не прощава по-свободния живот и слуховете не закъсняват.  

Така в един момент тя се оказва притисната от омразата на собствената 

си гилдия и хорските подхвърляния за морала й. Единственият път 

води към София, където очаква да намери спокойствие от клюките и от 

бившите си работодатели.  

И най-вече - ново поле за изява, защото амбицията и в този момент е 

по-голяма отвсякога. След 7 години дела тя е вече доста обиграна в 

търговкото право, особено по проблемите на винарския бизнес. Усеща 

се готова да играе на голяма сцена. На баща си казва: "Един ден ще съм 

по-добра адвокатка от Рени Цанова и Еньо Комитов".  



Нещата в София не тръгват толкова лесно. Известно време не може да 

намери работа, защото няма достатъчно контакти. Въпреки това не 

унива и казва на баща си: "Ако трябва, пак ще търкам болничните 

коридори, но без работа няма да остана".  

Помага и Донка Митева, сестрата на първата жена пилот в България - 

Роза Георгиева, по-известна като винената царица. С Митева  се 

запознали покрай многобройните дела, свързани с винарския бизнес. 

Донка я среща с Алексей Петров и го убеждава да я вземе на работа.  

Първоначално босът на бившите барети е против - "Имам толкова 

много юристи, за какво ми е още един". Надежда спечелва няколко 

дела, които носят ползи на бизнеса на Петров. Скоро успява да му 

стане дотолкова доверен човек, че подготвя нова структура на "Спартак 

интерхолдинг".  

И тук младата адвокатка влиза в битка с останалите юристи около 

Алексей Петров. Те побесняват, че новата успява да влезе под кожата 

на шефа им. Тя обаче е постигнала целта си - едновременно е намерила 

добра работа и сигурност. Защото бившите й работодатели от Ямбол 

знаят кой е Алексей Петров и едва ли биха посмели да създават 

проблеми на някой от служителите му.  

Освен ако нямат много сериозни основания, а в техния случай явно 

ножът е опрял до кокала. В компютъра си Надежда отнася от Ямбол 

информация, достатъчна да създаде сериозни проблеми на много хора. 

Затова в София мобилният й телефон често звъни, но когато клипът му 

изписва номерата на бившите й работодатели, тя прекъсва връзката.  

На 17 февруари 2000 г., дни преди смъртта й, бащата я посещава в 

софийския й апартамент. Загрижен, я предупреждава: "Надя, знаеш, че 

тези хора (собствениците на "Старата изба") не си поплюват, опасни са. 

Да не ти направят нещо." А тя се засмяла и го успокоила: "Имам нещо, 

с което ги държа послушни".  

Наистина Орлин Аврамов успява да изземе цялата й адвокатска 

документация по делата на "Старата изба", когато Надежда заминала в 

София.  Щом роднините й съобщили обаче тя казала: "Това, което 

Орлин толкова търси, няма да го намери там".  

И досега не е ясно с какво адвокатката е контролирала бившите си 

работодатели, но явно е много важно.  

Особено деликатни са нещата около приватизацията на винпром "Вини 

- Сливен", където се сблъскват изключително силни интереси. От една 

страна в конфликта силна роля играе бившият прокурор на 

въоръжените сили и бивш военен прокурор в Сливен Николай Колев. 



Неофициално се говори, че бизнесът на Орлин Недялков в "Старата 

изба", която се бори за дял от "Вини", тръгва с негови пари.  

Във войната срещу неговата групировка пък играе скандалният 

прокурор Руско Карагогов, по-късно отстранен от Главна прокуратура.  

Битката за винпрома се превръща в един от най-ярките примери за 

участието на прокурорското съсловие в родната приватизация. 

Надежда споделя с баща си, че неведнъж й се е налагало да дава пари 

на  

Руско Карагогов по негово настояване.  

Адвокатката Надежда и Николай Колев често се срещат в Ямбол и 

София, за да обсъждат тактиката си в битката за винпрома. "Въпреки че 

многократно го виждаха да идва в Ямбол, той има наглостта да каже 

пред следователя, че познава Надежда само бегло и че тя имала вид на 

измамница", ядосва се бащата. 

В битката за сливенския винпром активно участват и двама бивши 

служители на ДС в Ямбол. Според бащата те са използвали Надежда 

като маша, за да върши мръсната работа вместо тях. Веднъж, когато тя 

е по работа в София, те изпращат по специален куриер до баща й 

торбичка с пачка долари и комплект "бръмбари". Настояли той да ги 

скрие в служебната си каса, докато дъщеря му се върне.  

Смутен, бащата й звъннал в София. Тя му обяснила, че доларите са за 

да плати гаранцията на работодателите си, ако се стигне до арест. 

Бръмбарите пък трябвало да постави в офисите на конкуренцията - в 

този момент битката за "Вини-Сливен" достигнала до крайна точка. 

Надежда обяснила още, че бившите служители на ДС са и показали как 

да задейства бръмбарите. Според запознати адвокатката е работела или 

поне е разработвана да изпълнява поръчки и на службите за сигурност. 

В един момент напрежението и натискът срещу нея е толкова голям, че 

преместването в София е повече от наложително. Макар обградена от 

омраза и при новия си работодател, Надежда намира приятелка - Мира, 

секретарката на Алексей Петров. Двете се сближават и често споделят 

проблемите си.  

Така на 28 февруари 2000 г. Мира се оказва човекът, който открива 

трупа на адвокатката в столичния квартал "Стрелбище".  

Всъщност самото убийство е извършено на 26 февруари. Още в същия 

ден родителите на Надежда звънят безуспешно на мобилния и на 

домашния й телефон. Те са притеснени, но решават, че дъщеря им 

може да си почива някъде през уикенда.  

В понеделник в 11 часа обаче в "Спартак интерхолдинг" има важно 

заседание, което не може да мине без Надежда. Ето защо когато 



приятелката й Мира им съобщава, че тя не се е появила, 

предчувствието, че се е случило нещо лошо съвсем обзема родителите 

й.  

Те умоляват Мира да отиде до "Стрелбище". Тя се съгласява и скоро 

звъни на вратата на апартамента. Отговаря й зловещо мълчание. 

Секретарката излиза, вика приятелката си под прозорците - 

апартаментът е на първия етаж. Връща се, несъзнателно натиска 

дръжката на вратата, оказва се отключена.  

В хола вижда тяло в един от фотьолите, затрупано с одеала, изпод 

които се подават два боси крака. До него - нажежен до червено 

калорифер.  

В първия момент Мира си помислила, че приятелката й спи. Отмята 

одеалата и вижда смазаната глава на адвокатката. От топлината тялото 

е в напреднал стадий на разложение.  

Мира пищи и изскача от апартамента. Скоро стаите се изпълват с 

униформени. Два часа по-късно идва и следователят, който поема 

делото. По-късно то е прехвърлено на следователя Илия Илиев, вече в 

Специализираната следствена служба.  

Той казва на бащата, че е извадил от компютъра на Надежда 

информация не за едно, а за поне още четири дела. 

Родителите на Надежда не са допуснати до трупа й - гледката е толкова 

страшна, че не се знаело дали нервите им ще издържат. Адвокатката е 

разпозната от зет си. "Била е покрита с одеалата, които баба й приготви 

за чеиз", разказва ми бащата. 

Делото по-късно е прехвърлено на трети следовател, защото Илиев е 

пенсиониран. Според бащата - защото умишлено е забавял делото. 

Въпреки това дълго след това множество експертизи все още не са 

готови. Категорично е ясно само, че убийството е дело на аматьор, но 

след него следите са прикрити от отличен специалист. 

От апартамента изчезват джиесемът и адвокатската й чанта. По-късно е 

открита само сим картата. Някакъв човек си я включва, след като я е 

купил от заложна къща, оставена там срещу 20 лева.  

Следствието убеждава управителя на заложната къща да се яви на очна 

ставка и евентуално да разпознае лицето, оставило сим картата. Тогава 

става ясно, че заподозряното лице е в чужбина и то командировано от 

прокуратурата. 

Според бащата на Надежда, по времето, когато Николай Колев все още 

работи в Главна прокуратура, двама души са изпратени в Англия като 

сътрудници на прокуратурата.  



В крайна сметка те са основните заподозрени като физически 

извършители на убийството. Те остават още дълго време в Англия - 

следователят Илиев убеждавал Георгиев, че местонахождението им е 

известно и те ще бъдат арестувани и върнати в България.  

Действително по-късно единят е докаран и вкаран зад решетките, но 

делото така и не е приключило, наказани няма. 

Тогава бащата на Надежда ме заведе в чейнджбюрото на съпругата си в 

Ямбол. Срещнах се с майката на Надежда - висока представителна 

жена, облечена в черно е от глава до пети.  

Стените на бюрото бяха покрити със снимки на убитата.  

"Вижте, викна майката и посочи фотография, на която Надежда се 

усмихва на маса в заведение - кой изрод може да нарече това момиче 

порочно и измамно"?  

Ченджбюрото преди години е било част от групировката "Натурела" на 

Кристиян Маслев, който беше застрелян пред дома си в София. Преди 

години "Натурела" ограничава валутната си дейност и закрива 

ямболското бюро.  

Тогава майката на Надежда, която дотогава е служителка там, открива 

собствен офис.  

Хората в града шушукат, че семейството е много богато. "Всичко, 

което майка й изкарва, отива да изплащаме това" - казва през сълзи 

бащата по-късно, сочейки покрития с мрамор гроб на дъщеря си. На 

гърба на паметната плоча по-голямата сестра е написала прочувствени 

стихове за мъртвата.  

"Убиха я, защото не можаха да я пречупят и да я накарат да се занимава 

с техните черни дела", категоричен е бащата. 

  
 

 

 

ЖЕЛЯЗНАТА РЕНЕТА ИНДЖОВА 

 

- Г-жо Инджова, президент стана кандидатът, за чийто щаб работехте. 

Каква ще бъде бъдещата политика на САЩ на Балканите и конкретно 

към България? – питам бившият служебен премиер при едно от редките 

й връщания в България през ноември 2000 г. От доста време г-жа 

Инджова живее предимно при дъщеря си във Филаделфия и даже 

участва в кампанията на Буш-младши като съветник по балканските 

въпроси. 



- В САЩ победи една нова политика, която ще има и голямо отражение 

по света. Тя се изразява в един нов консерватизъм, който разумно и 

конструктивно иска от икономиката и обществото това, което могат да 

дадат. Този подход се бори повече от година и половина с другия 

възглед, който търси експанзия, налагане на мащабни проекти и 

решаване на един традиционен за САЩ проблем - със или без дълг. 

Възгледът на демократите не бе приет, защото в новата ситуация, в 

която Америка живее - голям растеж, бурно развитие, приоритети на 

бизнеса в нови сектори и отрасли - изискват нова политика. Оказва се, 

че макар и трудно, американците казаха "да" на тази промяна. 

- Какво ще бъде отражението на избора на Буш у нас. Да се радваме 

или да се притесняваме от нещо?  

- В обръщението си след окончателния избор Джордж Буш отново 

посочи външнополитическия си приоритет. Всички очакват от него да 

бъде по-конструктивен, свързан с по-малко външна активност, най-

вече във военната област, позната от последното десетилетие. Така 

повече райони от света ще могат да се развиват в зависимост от 

собствените си интереси. Очаквам по-конструктивна позиция и към 

България, свързана с поставянето в основата й на повече икономически 

интереси, вместо опъване единствено на политически чадър над 

страната. Оказа се, че такъв чадър, неподкрепен с реални икономически 

отношения, повече пречи, отколкото помага.  

- Трябва ли да се притесняваме след избора на Буш за бъдещата 

подкрепа на САЩ към България?  

- Само декларативното подкрепяне на страната ни не е достътъчно - 

трябва да се погледне към реалните икономически проблеми. По-добре 

е да има един период, в който процесите сами да покажат вътрешната 

си динамика. В този смисъл едно ново отношение към Балканите във 

всички случаи ще е положително. То ще има оздравително въздействие 

и върху Югославия, където конфликтът още не е приключил. А към 

България, ако отношението бъде на основата на икономически 

интереси, евентуално на намирането на старите и традиционнитe за 

страната икономически интереси с други държави от региона - това 

отново ще бъде отрезвително за България. Американският 

консерватизъм е доказал, че винаги намира правилните посоки и дава 

решение на проблемите.  

- Можем ли да очакваме, че най-после в България ще стъпят големите 

инвеститори от САЩ?  

- Скромният опит, който натрупах в Агенцията за приватизация, ми 

показа, че когато влизат на някой пазар, американците винаги го правят 



като стратегически инвеститори. Много се надявам това да стане и в 

България.  

- А вие ще играете ли роля в това отношение в бъдеще?  

- Нека да оставим нещата да се развият. Важното е да се заяви едно 

осъзнаване на грешките, които са направени досега, да се 

опитаме да направим завой и да преодолеем някои комплекси, 

които имаме във външнополитическо отношение. Да преодолеем 

чуждопоклонничеството, неотчитането докрай на интересите, 

преследването на конюнктурни цели и т.н. Въобще нужна е нова 

политика. Всички в САЩ очакват, че с избора на Буш започва 

един нов етап, подобен на този, който остави след себе си Рейгън.  

- Важните избори за САЩ приключиха, но за България тепърва 

предстоят. Как изборът на Буш ще повлияе на политическата 

обстановка у нас?  

- Когато се сменят властите във велики държави като САЩ, не може да 

няма отражение и в България. Така че изборите ще протичат в една 

нова външнополитическа среда. Убедена съм, че промените ще бъдат в 

посока отчитане на съществуването и на други велики сили. Това 

традиционно заиграване, в което България е включена по отношение на 

Европейския съюз и амбициите й бързо да влезе в него, са основани 

повече на незнанието на нашите сънародници за онова, което иска 

Eвропа от нас. Надлъгването, заиграването, пиенето на шампанско 

тогава, когато ни предстои да изпълняваме критериите за влизане, не е 

най-добрата външна политика за страната ни. Затова разчитам новата 

администрация на САЩ да има по-големи изисквания към правдивото 

правене на външна политика.  

- Можем ли да приемем, че след избора на Буш вие си свършихте 

работата в САЩ и ще се върнете в България за постоянно?  

- Да, това в най-скоро време предстои. Очаквайте новини на българския 

политически фронт. 

Сега, от дистанцията на времето виждам, че част от прогнозите на г-жа 

Инджова не са съвсем точни – например последното, което може да се 

каже за Буш е, че външната му политика не е активистка. Все пак по 

негова заповед американската армия превзе първо Афганистан, а след 

това и Ирак.  

Но от друга страна никой, включително Буш, не е можел да предвиди 

атентата срещу Световния търговски център в Ню Йорк година по-

късно. А след събитие от подобен мащаб е нормално политиката на 

всеки президент да претърпи значителна промяна. 



През октомври 2001 г. отново имах няколко срещи с г-жа Инджова – 

точно заради обещаните от нея новини на политическия фронт. Този 

път кандидат за президент беше самата тя. Написах няколко текста, в 

който представих спецификата на кампанията й, нейните и на 

кандидатвицепрезидента Кръстьо Илов качества.    

Според мен един от проблемите на тандема бе в прекалената 

сериозност на кандидатите.  И двамата са толкова интелигентни и 

начетени, че могат да смутят обикновения човек. 

Г-жа Инджова, наричана от медиите Желязната лейди, е отличничка 

още от гимназията в родната Стара Загора, където получава златен 

медал. Завършва висше икономическо образование в София, а на 

стената в дома й виси диплома за специализация по международни 

отношения от фондация "Айзенхауер", подписана лично от 

експрезидента Джордж Буш-старши.  

Г-жа Инджова е първата българка - премиер, говори перфектно 

американски английски, защото през последните години прекарва 

доста време в САЩ. 

51-годишният й кандидат вицепрезидент Кръстьо Илов бе бившият ни 

посланик в Либия. Той беше уволнен покрай скандала с ареста на 

нашите медици, но всъщност нямаше вина – беше изпълнявал съвсем 

стриктно указанията от външното ни министерство.  Той се оказа 

необходимата жертва, за да се потуши поне малко дългото 

премълчаване на скандала, който в крайна сметка гръмна първо от “24 

часа”. 

Илов е бургазлия - завършва с отличие немската гимназия там. След 

това - Московския държавен институт за международни отношения. 

Той е доктор на историческите науки, владее перфектно арабски, 

немски, английски, руски, ползва говоримо френски език. 

За да получи по-голяма подкрепа, кандидатпрезидентската двойка 

трябваше да демонстрира по-народен облик. Българинът действително 

обича лидерите му да са учени хора, но в същото време иска и да ги 

чуства близки. 

"Сериозна съм. Дълго време не разбирах защо имиджмейкърите ми 

казваха: "Усмихвай се, усмихвай се!" Как да се усмихвам, като нещата 

не са розови? Но анализаторите са установили, че с усмивка всичко се 

постига. При мен усмивката не е нарочна.", казва г-жа Инджова. 

Същото може да се каже и за вицето й. Г-н Илов определено може да се 

усмихва, но не е от хората, които го правят под път и над път. Няма как 

- едно от главните правила в дипломатическата кариера е 

сдържаността. 



Без да е забулен в някакви тайни, личният живот на кандидатите не 

блести със събития, интересни за жълтата преса. Вярно е, че и двамата 

имат по един приключен първи брак, но ако някой търси нещо 

скандално там, ще остане разочарован.  

Г-жа Инджова се раздели преди години с бившия икономически 

съветник на президента Желев Боян Славенков. От този брак е 

красивата им дъщеря Ралица, която е студентка във Филаделфия, щата 

Пенсилвания.  

Г-н Илов пък от 13 години има второ семейство. През 1988 г., той 

заминава за Москва, където завършва с отличие Дипломатическата 

академия. Там преподава Ирина, която малко по-късно ще приеме 

фамилията Илова. Съпругата на дипломата също като него е завършила 

Международни икономически отношения, но специалност 

международна журналистика. По същото време г-н Илов защитава 

дисертация за външната политика на Либия и освен съпруг става 

доктор на историческите науки. 

Още от "сериозната" г-жа Инджова: освен бивш служебен премиер тя е 

била икономически съветник на СДС във Великото народно събрание, 

шеф на Агенцията по приватизация, кандидат-кмет на София и 

съветник за Балканския регион в предизборния щаб на президента 

Джордж Буш-младши. 

"Сериозният" Кръстьо Илов: Само няколко месеца след казармата, през 

1976 г. заминава на първото си дипломатическо назначение - в Аден, 

Южен Йемен. От 5-те години там си спомня най-често за климата: 

имаше само два сезона - горещ и много горещ. От 1989 до 1993 г. е 

съветник в посолството ни в Либия, а след това - до 1999 г., е посланик. 

Освободен е от Надежда Михайлова, когато гръмва скандалът със 

задържаните ни медици. 

"Ако имах и най-малката вина за несвършена работа в този случай, не 

бих и помислил да се кандидатирам за вицепрезидент. Истината е, че 

информирах министерството от първия ден на задържането и аз, а не 

новият посланик, успях да издействам освобождаването на 17 наши 

медици", споделяше с горчивина Илов. Той обаче е решил твърдо да 

преодолее болката от незаслужената обида и да не дава публични 

изявления по темата, до приключване на процеса. След това обаче има 

какво да разкаже. 

Болката на Илов: голямо нещастие го сполетява преди 4 години. През 

февруари 1997 г. дъщеря му от първия брак е намерена застреляна в 

дома й, цялата къща е преобърната, липсват пари и ценности. За 

убийството на 22-годишната студентка Елена е задържан шиптърът 



Артър. По-късно е освободен и напуска страната. Убийството така и 

остава неразкрито.  

 Покрай скандала с подслушването на главния прокурор Никола 

Филчев подготвих още един материал за г-жа Инджова, след като 

посетих дома й в столичния жк “Хаджи Димитър”. Там тя ми се 

похвали , че сама си е сложила “бръмбари”, за да предотврати бъдещи 

опити за подслушване. 

Тогава вратата ми отвори дъщерята Ралица, която си беше в България 

за ваканцията. Зад нея пристъпва пъргаво баба й - майката на бившата 

министър-председателка. От същия този панелен апартамент в 

столичния жк "Хаджи Димитър" г-жа Инджова пое властта на 

служебния кабинет през 1994 г. 

Баба и внучка се засуетяват в желанието си да ме настанят по-удобно в 

хола. Едва съм седнал и г-жа Инджова се появява, облечена в елегантен 

панталон и сако. Тя е поотслабнала през продължителния си престой в 

САЩ, но изглежда много освежена и в отлична форма. 

Питам я дали си спомня как стана премиер през 1994 г. Тогава 

вестниците я снимаха на терасата, в разгара на домакинската работа, 

малко след като беше гръмнала новината за назначаването й.  

Дали панелката й дава сили? 

"Чувствам, че ако в чужбина бях подложена на това натоварване, не 

бих издържала. Дъщеря ми и тя все иска да се връща в България - тук 

се зарежда със сили като акумулатор", отговаря тя. И плъзва поглед по 

стените и обзавеждането в хола.  

Г-жа Инджова рядко се застоява тук - само когато посреща хората, 

които искат да я видят. Сега холът играе ролята и на офис с големия 

факсапарат. Тук по-често сядат родителите й да гледат телевизия. Ако 

в това време на Ренета дойдат гости, тя "се изнася в детската стая". 

Най-много място в хола заема скринът - нисък, но масивен, носещ 

почерка на мебелиерите от 50-те години. "Стоеше на един таван в 

Стара Загора, дъщеря ми настоя да го подновим и докараме тук", 

разказва Инджова и кани да си взема от шоколадовите бомбони, които 

дъщерята поднася. На скрина е снимката на брат й, починал преди 

четири години, точно по време на тогавашната президентска кампания. 

От начина, по-който го казва, се разбира, че и досега й е много трудно 

да говори за това. 

Бившата премиерка е видимо по-спокойна и умерена от периода преди 

заминаването си за САЩ. Държанието й излъчва балансираност и 

мъдрост. "Все пак мина повече от година и половина", обяснява тя и 



допълва: "А може да съм се повлияла от един друг вид политическо 

поведение".  

Другата по-масивна вещ в хола е пианото: "Отдавна вече не свиря, 

Ралица сяда сега от време на време".  

Ренета Инджова е свирила на него 20 години. Не е искала да стане 

велика пианистка, въпреки присъщата си амбициозност. Усетила, че не 

може да бъде съвършена на пианото, а "щом не можеш да си съвършен 

в нещо, по-добре да не го правиш. Сега обичам музиката и това е 

всичко".  

На пианото обаче и досега стоят три малки бюста с кумирите на г-жа 

Инджова от детските й години: Бетховен, Лист и Моцарт. 

В хола са били окачени картини на Казаков, на Светлин Русев, който е 

голям приятел на г-жа Инджова. След като в дома и беше извършен 

взлом тя ги преместила на друго, по-сигурно място. Вярно, че тогава 

крадците не им обърнали никакво внимание и откраднали само всички 

аудиокасети, но г-жа Инджова решила да не предизвиква съдбата.  

Тя е убедена, че това не са били апаши, а хора, които са търсели записа 

на скандален разговор между нея и Иван Костов от времето, когато е 

била служебен премиер. За него тя разказа подробно за пръв път в 

интервю пред "24 часа". 

Пак заради този разговор и евентуалния му запис, г-жа Инджова е 

получила на 16 септември заплаха по телефона. Веднага след  това тя  

информира Националната служба за сигурност.  

По нейна молба до вътрешния министър Емануил Йорданов от 25 

септември телефонът й се подслушва официално - тоест тя сама е 

пожелала "бръмбари" в дома си.  

А иначе телефонът си звъни средно през 5 минути. Вдига го Ралица и 

повтаря: "Моля, обадете се  по-късно". Влиза майката на Ренета с табла 

кафета. Бившата премиерка й помага при сервирането.  

Всъщност само баща й остава встрани от разговора - почти през цялото 

време той е на терасата на кухничката. Там е единственото място, 

където пушенето е разрешено, защото майката на г-жа Инджова има 

алергия към тютюневия дим.  

Няма ли желание за една голяма хубава къща - каквито имат 

американските политици. Инджова се усмихва: "Казват, че човек прави 

такова нещо до 40-годишна възраст. Аз я минах." И добавя: "А и като 

гледам как и какви къщи строят някои - погнусявам се".  

Макар че едва ли може да бъде наречена домошар, г-жа Инджова обича 

да готви. И както за повечето неща - има особено мнение за това 

занимание: "Готвачът е готвач, когато не робува на рецепти. Това обаче 



не означава да се ипровизира безразборно - например чубрица се слага 

само на две гозби": пилешката каша и яхнията. Според нея всички 

опити да се слага чубрица в други гозби са извън стандартите на 

готвенето. 

Чувства ли се Ренета Инджова в опасност след връщането й в 

България? "Не се чувствам застрашена. Когато гръмна "бръмбаргейт" 

предупредих, че започва една мръсна война между институциите с 

непредвидими последици. Рикошета от нея сега е върху Костов и няма 

какво да се чудим, че той все се прави на застрашен. А може и да е 

уплашен", размишлява бившата министър-председателка. 

А как се чувства човек, когато знае, че подслушват телефона му? 

"Повече си говорим на вие", усмихва се г-жа Инджова. И добавя с 

горчив хумор: "А вечер, като си лягаш, може да им кажеш "лека нощ, 

може да спите вече".  

 

  

 

   

   

 

 

РАЗБИВАТ АВТОМАФИЯТА 

 

Мегадело срещу автомафията в България започва в края на 2001 година 

за първи път в историята на родната Темида.  

Три прокуратури едновременно го държат на отчет - столичната 

Районна, Апелативна и Върховна касационна. В него се нищи 

дейността на повечето организирани групи и каналите, преминаващи 

през България.  

Формално повод за делото е разбиването на канала за крадени коли в 

началото на декември 2001 г.. Тогава с участието на главния секретар 

на МВР Бойко Борисов са нанесени удари по структури на автомафията 

в Пловдив и региона, Стара Загора и Варна. Задържани са 7 лица и 15 

крадени автомобила, а други 11 коли са подложени на основна 

проверка.  

Още 6 месеца по-рано обаче аз  подох сигнал до Върховна касационна 

прокуратура във връзка с тъй наречения "канадски канал" за крадени 

автомобили.  

От известно време работех по темата, заедно с Криста Ериксон от 

канадската обществена телевизия "Си Би Си" . Заедно поискахме 



справка за развитието на делата по кражбите на канадски автомобили, 

предимно от провинция Квебек, с участието на нашеници.  

Оказа се, че делата са в задънена улица, което не ме учуди особено.  

Затлачените дела обаче събудиха интереса на върховна касационна 

прокуратура и, по нареждане на зам.-главния прокурор Христо Манчев, 

започна проверка на всички по-големи дела за автокражби в България. 

Резултатите отново бяха потресаващи - нямаше нито едно приключено 

дело срещу автоджамбази, съответно нямаше наказани, а кражбите 

продължаваха с пълна сила.  

След декемврийския удар по автомафията прокуратурата прибави 

проверката по досегашните дела към събраните нови факти и така беше 

образувано мегаделото. До приключването му върху него бе наложена 

следствена тайна. Такава обаче нямаше върху данните и фактите, които 

аз и Криста Ериксон бяхме обменили помежду си, докато проверявахме 

кражбите. Затова ги публикувах в три поредни броя на "24 часа".  

Започнах с информация, която бях събрал за Карлово, защото се оказа, 

че в този регион е една от малкото добре организирани структури на 

автомафията, които действат още отпреди 1989 г. По тази причина тя 

не се състои от борци или други спортни и екзотични муцуни. Нейн 

гръбнак са опитни рецидивисти, като 41-годишният Ф.Н. (и досега 

използвам съкращения от съображения за сигурност, но разполагам с 

действителните имена и дори адреси).  

За Ф.Н. се знае, че има имот в Смолянско, където крие част от 

откраднатите коли. Известни са и контактите му с митничаря Данчо 

Джантата от една дунавска митница, който му е помагал да вкара част 

от откраднатите возила.  

За органите не са тайна и добрите му връзки с корумпирани 

милиционери още преди 1989 г. Над дейността на Ф.Н., както и над 

автомафията като цяло, и досега има здрав чадър, поддържан с 

помощта на висши полицейски служители, както и политици от 

Пловдивско, твърдеше мой  източник. Той беше бивш полицай, 

отстранен заради несъгласия с шефовете си, които не само закриляха, 

но и се обогатяваха със солидни суми както от кражбите на 

автомобили, така и от всеки друг бързооборотен мафиотски бизнес. 

Затова не се учудих, когато през следващите месеци бяха сменени 

шефовете на много РДВР-та в страната, а специално в Пловдивско 

чистката беше една от най-големите.  

Около карловската група за първи път се вдигна шум през лятото на 

1993 година. Тогава нейни представители се стреляха край село Граф 



Игнатиево с пловдивски мутри от "777". В престрелката на страната на 

карловци  

участва тогавашния полицай и настоящ частен детектив К.П.  

Проблемът възниква, защото собствениците на крадена кола 

едновременно подават сигнал до полицията и частна поръчка на 

"седмиците". Полицаят пръв открива возилото и се споразумява с 

карловци да го върнат срещу откуп, от който той печели комисиона. 

Междувременно обаче и от "777" стигат до колата и започва меле.  

Този частен детектив ми се обади след публикацията, въпреки че го бях 

изписал само с инициали. Той твърдеше, че информацията ми е 

манипулирана. Помолих го да ми изпрати неговата версия, но той не го 

направи.  

Всъщност използването на инициали е една добра защита срещу 

евентуални съдебни дела, защото за засегнатите лица е почти 

невъзможно да докажат, че точно те са посочени в публикацията. Този 

трик научих от шефа на правния ни отдел Радослав Чолаков и винаги 

дава добър резултат.  

Но ето какво (не) се случва след карловската престрелка, в която 

участва Н.М., по прякор Бузьо. Срещу него започва следствено дело по 

този случай, обявен е за издирване, но няма данни да е осъден.  

Полицаят-стрелец е задържан, но по-късно е освободен, а делото срещу 

него - прекратено. Дори успява да осъди държавата и продължава 

участието си в бизнеса по връщането на крадени коли срещу откуп от 

по 2000-3000 марки.  

През 1995 година карловската група работи в близък контакт с ВИС-2, 

под покровителството на полковник от пловдивската полиция. И досега 

балканският град си остава основен пункт в маршрута за кражби на 

автомобили по линията Европейски съюз - България - Карлово - Варна 

- Одеса и Новоросийск (по фериботната линия) - Чечения - 

Афганистан.  

Какво стана в Карлово при полицейската акция през декември 2001 г.?  

На 8 декември полицията иззе три леки автомобила "Мерцедес" и един 

"Ауди А8" за проверка от гаражите на двама местни жители. 

Задържани са 37-годишния Й. С. и 27-годишния И.К., съобщиха от 

РДВР-Пловдив.  

Установих, че става въпрос за карловците Йонко Симеонов и Иван 

Колев. Няма данни двамата да имат съдебно минало или кримипрояви.  

Полицаите изземат пълен комплект техника и материали за изготвяне 

на фалшиви западноевропейски регистрационни талони и табели за 

автомобили. Открити са и вече приготвени фалшиви талони и табели.  



При паралелна полицейска операция от автосервиз в близкото село 

Баня също са иззети за проверка 4 автомобила.  

Установих също, че автосервизът се намира в гаражите под бившия 

хотел, който е приватизиран. Според запознати истинските 

собственици са покровителствани от столична групировка, а печалбите 

от хотела са идвали най-вече от "гаража".  

Ден по-късно, на 9 декември, при полицейска проверка в Карлово на 

лек автомобил "Мерцедес", управляван от Пламен Т. от Сопот, е 

установено, че колата е с предна регистрационна табела за друго МПС 

и с неустановена задна регистрационна табела. По случая е образувано 

бързо производство.  

При същата акция ченгетата атакуват и автосалон в Пловдив, където 

проверяват документите на още 7 автомобила.  

Според един от източниците ми по това разследване механизмът на 

бизнеса с крадени коли в България най-често е следният: на преден 

план се изкарват лица, които създават легални структури – автокъщи, 

сервизи, кафенета, дискотеки, рекламни къщи и т.н.. Мръсните пари се 

вкарват там и се отчитат нереално високи печалби като така се 

легализират средствата.  

Освен изпирането тази схема създава удобството, че пред обществото 

застават на пръв поглед почтени бизнесмени. В това си качество те 

могат да си позволят и "протекция" от полицаи и прокурори.  

По правило от кражбите на коли се правят пари само ако са 

организирани от "мафиотска група" и са свързани с наркотици.  

Българските автокрадци са само част от основния маршрут на трафика 

по линията Европейски съюз - България - Украйна - Чечня - 

Афганистан. По тази ос се придвижват всякакъв вид крадени МПС-та: 

скъпи коли, джипове - за бандитите в Чечения и Афганистан, лади, 

които се внасят безмитно в Русия и ОНД и т.н.  

Специално до Варна откраднатите коли се придвижваха нощем по 

метода “тапа”, обясни ми мой познат от НСБОП. Пътуват три коли, 

като открадната е по средата. Движат се с висока скорост. Ако има 

полицаи, те засичат само първата кола. Веднага третата изпреварва 

крадената, за да и служи като прикритие при нова проверка. А в това 

време спряната кола плаща набързо глоба или подкуп на полицаите, 

догонва другите две и става трета в “тапата”.  

Плащането на крадените коли се урежда от чеченците, най-вече с 

хероин. Кафеникавият прах тръгва обратно по маршрута. По тази 

верига маршрутът от България до Западна Европа се контролира 

основно от шиптърската мафия.  



През 1999 г. например полицията във Варна разби добре организиран 

канал за износ на автомобили към Югославия. Арестуван бе един от 

организаторите на канала - 26-годишният албанец от Косово Фатмир 

Ш. В Шумен пък е заловен 35 годишеният турски гражданин Азми 

Чауш, който организирал кражби на автомобили от Турция към 

Молдова.  

Не е тайна, че чрез крадени автомобили и други мафиотски дейности се 

финансираха войните в Чечения, Босна и Херцеговина, Косово и 

Македония. Според оперативна информация през 1995 година в 

Пловдив е бил чеченският командир Салман Радуев, за да купува 

оръжие от "Арсенал". Няма информация дали е сключил сделка, но е 

факт, че известен пловдивски автокрадец го развеждал по кръчми и 

проститутки в Пловдив.  

Това обяснява и особения интерес на руските спецслужби към 

България през 1999 и 2000 година. Според осведомени по нареждане на 

президента Путин са започнати атаки срещу каналите за финансиране 

на чеченците. Посоката на трафика към Чечня и Афганистан беше 

актуална преди руснаците и американците да вземат по-крути мерки 

срещу световния тероризъм. Сега има разместване в схемата, което не 

значи, че кражбите на коли са спрели.  

А ето как известната карловска група автоджамбази действа в 

кооперация с пловдивските си колеги: Основната им връзка в края на 

2001 г. бе собственикът на автокъща край Асеновградско шосе З.Р.  

Главният координатор на бизнеса с крадени коли в Града на тепетата 

обаче след 1996 година е Б. Г., който израства в "занаята" през 

последните години. Той е бивш армейски старшина.  

През 1998 година З. Р. е притесняван няколко пъти от пловдивски 

ченгета, но само докато започне да си плаща. Пак по това време 

корумпирани полицаи притесняват и Ш.В., който е представител на 

застреляния по-късно бос на нелегалното производство на 

компактдискове Емил Димитров - Макарона в Пловдив. Ш.В. се 

опитвал да не плаща подкупи за ментетата CD, произвеждани там.  

За да го притиснат, ченгета използват факта, че на неговия паркинг има 

крадени коли. С шумна полицейска акция го задържат. Съответно 

следва "споразумение" за сумата, която трябва да плаща периодично и 

тихомълком е пуснат на свобода.  

Изобщо бизнесът на автокрадците не би могъл да съществува без 

активното покровителство от корумпирани полицаи и магистрати. 

Изтичане на информация към автомафиотите принуди ДНСП и НСБОП 

да атакуват канала за крадени коли през декември няколко дни 



предсрочно, съобщи тогава директорът на Национална служба 

"Полиция" генерал-майор Васил Василев.  

Към момента на разследването ми пловдивският "координатор" Б.Г. 

имаше  

4 ресторанта в Италия, според информация на спецслужбите. Ш.В. пък 

строеше нов автосалон на бул."Петербург". Според осведомени 

двамата дори се водят като "помагачи" на полицията в борбата с 

кражбите на коли. В действителност обаче се занимават точно с това.  

Върви и бизнесът на корумпираните полицаи, които ги закрилят. За 

целта има специално създадена схема за рекет. Внесената крадена кола 

се регистрира чрез свои хора и се кара известно време, след което се 

продава на трето лице. Хайдукът вече е взел парите. Тогава "изведнъж" 

се разбира, че тази кола е крадена, без значение дали в страната или в 

чужбина. Корумпираните полицаи изземват возилото и почват да 

тормозят с искания за рушвети човека, който всъщност е 

добросъвестен собственик.  

Мнозина от жертвите предпочитат вместо да чакат с години да се точат 

дела за връщането на колата им, да си платят и да бъдат оставени на 

мира. Други обаче не се поддават на шантажа и търсят правата си. 

"Делата за автокражбите, събрани при нас, са буквално засипани с 

жалби на хора, които си искат автомобилите", съобщиха тогава от 

Върховна касационна прокуратура на мои въпроси около 

разследването.  

Особено интересна беше информацията, която събрахме за варненската 

група крадци, също много известна в тези среди.  

Организаторът на канала във Варна е Мариян И., съобщиха след 

декемврийската акция от НСБОП. Проверката показала, че той е бил в 

германски затвор заради автокражби. Тъй като знаел, че имената му са 

влезли в компютрите на европейските гранични служби, след 

завръщането си в България, се възползвал от възможността, която му 

дава законът и сменил със съдебно решение имената си. Извадил си и 

нови документи.  

Установих, че старото име на варненския автогуру е Иван Недев 

Иванов, собственик на ЕТ "Мимоза-И-И". След преименуването си той 

се превръща в Мариян Недев Иванов и регистрира "Фокус-М" ЕООД. В 

неговата автокъща полицаите спипаха крадени коли. За мерцедеса и 

ситроена Иван-Мариян обясни, че ги взел на лизинг. За другите 

крадени возила заяви пред съда, че само са оставени за продан в 

автокъщата му.   



Проучването ми установи, че операция "преименуване" трае около 2 

месеца. След нея апашът се превръща в гражданин с чисто досие пред 

законите по света и у нас. Липсата на контрол над тази дейност със 

сигурност улеснява автокрадците, както и престъпната общност като 

цяло.  

Основните обекти в засечения трансграничен канал за крадени 

автомобили са работели във Варна, съобщи след полицейския удар 

през декември директорът на РДВР - Варна, полк. Веселин Петров.  

Според шефа на НСБОП Румен Миланов на откраднатите коли са били 

пренабивани номера на съществуващи в Европа автомобили, като по 

този начин са превръщани в техни двойници, за да се затрудни 

издирването им. Всичко е било подсигурявано с фалшифицирани 

документи, стикери и табели. Открита бе и печатницата, където са били 

изготвяни.  

Подобен скандал гръмна с джипа, подарен на Министерството на 

икономиката от търговския център "Илиянци". На него доста време са 

се возили тогавашните министри Валентин Василев и Петър Жотев. 

При опита на новите управляващи да го продадат обаче се появиха 

съмнения, че джипът е с пренабити номера и си има брат-близнак в 

Канада.  

Луксозното тъмнозеленото возило най-вероятно е крадено, съобщи на 

пресконференция главният секретар на министерството на 

икономиката Милен Керемедчиев. Това стана дни след 8 декември, 

когато стартира атаката на МВР срещу автомафията.  

Джипът е дарен на ведомството от търговския център "Илиянци", 

който я закупува от автокъща "Софавто" през 1998 г. След скандала от 

МВР поеха проверката на возилото и обявиха, че експертизата ще е 

готова до два дни. И досега обаче по случая няма официална 

информация. Неофициално от пресцентъра на МВР споменаха, че 

разследването продължава, като се работи съвместно с канадската 

полиция.  

От Върховна касационна прокуратура тогава потвърдиха, че има 

съдебна поръчка до Канада във връзка със започналото мегадело срещу 

автомафията.  

Аз се свързах с шефа на "Софавто" Тони Златков, от когото е купен 

джипът. Според него вероятно е станала грешка, защото атомобилът 

бил редовно доставен и обмитен в България.  

Г-н Златков се е свързал с агенция "Карфакс" в САЩ, откъдето са му 

изпратили справка за произхода на джипа. От нея става ясно, че 

возилото има номер 4JGAB54E3WA010280 (не става ясно дали на 



рамата или на двигателя) и е произведен през 1998 г. Той е купен от 

"Югозападна автоборса" в САЩ, след което е доставен в България.  

Автомобилът е с чиста документация, одометърът не върти обратно, не 

се откриват други проблеми, се казва в справката на "Карфакс".  

От агенцията обаче уточняват, че не са инспектирали тази кола и е 

възможно да съществуват проблеми, които не са им предоставени като 

информация.  

Дали джипът има канадски близнак?  

Според Криста Ериксон, журналистка от канадската обществена 

телевизия Си Би Си, проверката на местните власти към онзи момент 

не беше приключила. Канадските следствени органи отказваха 

информация по случая – уверих се лично, като се обадих в канадското 

МВР на телефоните, които Криста ми даде. Всъщност те никога не 

излязоха с официална позиция по тови въпрос, неясно по какви 

съображения.  

Беше сигурно, че канадската полиция разследваше случая джипа с 

повишено внимание, защото българската връзка при канадските 

крадени коли не е прецедент.  

Към онзи момент бяха разбити два канала за автомобили от Канада, 

откраднати с българско участие. Едната мрежа е разкрита в Канада и за 

случая съобщава местният вестник "Глоуб енд мейл" през март 2000 г.  

Каналът обаче вероятно е действал доста преди това, защото още през 

юни 1998 г. българските полицаи влизат в дирите на наши крадци на 

коли от провинция Квебек. Тогава в България са задържани 12 

автомобила с фалшиви документи, открити са още 8 без документи, но 

с канадски произход.  

Повечето автомобили вече са били продадени на две софийски 

автокъщи. За някои от колите купувачи платили капаро по 30 000 

долара.  

Част от колите, пристигащи по канадския канал, са били приготвени за 

пласиране в бившите съветски републики, установява полицията. Това 

става през Варна, откъдето има фериботна връзка с Украйна, Грузия и 

др. бивши съветски републики.  

Щетите, нанесени от "канадската" група български автокрадци се 

изчисляваха за над 600 000 американски долара. 

От НСБОП тогава съобщиха, че основният организатор на канала е 41-

годишният Христо Иванов Илиев - българин, емигрирал през 70-те 

години в Канада. След падането на тоталитарния режим в България 

през 1989 г. той се върнал в страната и заживял в София на ул. 

"Калиманци" 87. Започнал да се занимава с търговия, оженил се за 



българка, която към момента на полицейската операция продължавала 

да живее в Канада. Името й обаче не се споменаваше от полицията.  

Преди емиграцията си в Канада Илиев е осъждан 3 пъти в България за 

кражби. След полицейската операция през 1998 г. той е обявен за 

общонационално издирване, но досега няма данни да е задържан.  
 

 

 

ДО СИАТЪЛ И НАЗАД 

 

Казват, че Сиатъл в щата Вашингтон, е един от най-красивите градове 

на света и сигурно е така. Иначе защо Бил Гейтс, най-богатият човек в 

света, ще избере да живее точно там. 

През септември 2002 г. се оказах чак от другата страна на 

североамериканския континент благодарение на една програма за 

разследващи журналисти от цял свят, в която имах късмета да бъда 

включен. Организатор беше министерството на външните работи на 

САЩ или Стейтс департмънт.  

Пътуването ми, заедно с още двадесет и четири колеги от цял свят, 

започна от столицата Вашингтон, окръг Колумбия. Това е  най-

подходящото място, ако човек иска да види нещо различно и 

нетипично за САЩ. Вашингтон е единственият град в света замислен и 

построен като столица. Вероятно затова изглежда декоративно с 

многобройните си паркове и мемориали, с Белия дом и с парламента на 

САЩ - Капитолият.  

И във Вашингтон  има лъскави офиси и червенотухлени жилища, но 

небостъргачите са забранени. Един от мостовете над река Потомък, до 

който сутрин си правех джогинга, е украсен с бронзови лъвове и орли. 

Почти като в София, само дето мостът е поне десет пъти по-голям. 

Във Вашингтон има най-голяма концентрация на афроамериканци и от 

много години е едно от местата, в които те се чувстват най-сигурни и 

спокойни. Включително най-бедните от тях, които живеят като 

клошари и по цял ден бутат пред себе си количка с вехтории, които са 

цялото им имущество. 

За всички тях са осигурени жилища с ток и вода за пиене, но много от 

клошарите ги пренебрегват, защото са избрали живот с пълна свобода. 

Те се прибират в държавните жилища само през зимата и то ако се 

окаже твърде сурова. 

Иначе спят в парковете или във входовете на лъскавите офиси и никой 

не ги закача – поне до започването на работния ден. А през останалото 



време бездомниците обикновено стоят пред входа на някой ресторант 

за бързо хранене и от време на време искат от минувачите да им купят 

я сандвич, я кока-кола. И желанието им обикновено се изпълнява, 

защото американците, противно на схващането за дивия капитализъм, 

са доста състрадателни хора. Те помагат, защото виждат себе си във 

възможността да изгубят препитанието си и да се превърнат в същите 

бедняци, които разчитат на подаяния. 

Освен това тази форма на просия се толерира от американците, най-

вече по източното крайбрежие, защото е знак, че макар и изпаднал 

човекът проси, за да живее, вместо да посяга на чуждо имущество. 

Във Вашингтон имахме и най-много срещи, включително в Стейтс 

департмънт, където Марджъри Бенсън ни запозна с програмата ни. 

Бяхме и в офиса на “Delphi International” – неправителствена 

организация, която помагаше на американското външно министерство 

за визитата ни. Шеф на организацията е Влад Спенсър, бивш румънски 

телевизионен журналист, емигрирал отдавна в САШ. 

Ходихме и до Капитолия,  но не можахме да влезем, защото имаше 

ремонт. В Белия дом пък не допускаха традиционните посетители, след 

случилото се на 11 септември 2001 г., затова само се снимахме отпред. 

В един от ресторантите на прословутият комплекс “Уотъргейт” имахме 

среща с Дейвид Каплан, един от най-известните разследващи 

журналисти, специалисти по тероризма, който работи за “U. S. News 

and World Report”. През 2001 г. точно Дейвид водеше панела, в който 

участвах на конференцията в Копенхаген и прочетох доклад за 

организираната престъпност на Балканите. 

Последния ден бе предвиден за посещенията ни в местните централи на 

Си Ен Ен и “Ройтерс”, където ни обясниха някои тънкости на 

редакционната политика. 

На следващия ден прелетяхме целия континент и се озовахме в щата 

Вашингтон и главният му бизнесцентър - красивия Сиатъл, наричан 

още Изумруда.  

Иначе самото си име градът е купил през 1851 г. от местния индиански 

вожд Сиалд срещу 16 000 долара. 

И тук програмата ни бе изключително напрегната, защото бяха 

предвидени множество срещи с местни медии, политици, бизнесмени и 

неправителствени организации. В същото време спонсорите ни по 

места правеха всичко възможно да ни покажат повече от природата и 

забележителностите на щатовете си. А в САЩ наистина има какво да 

се види. 



Например една от къщите на най-богатия човек в света Бил Гейтс, 

която е построена на брега на едното от двете големи езера край 

Сиатъл, а в близките предградия са доста от офисите на гиганта 

"Майкрософт". В едно от тях ни направиха презентация на тяхното 

онлайн издание State Magazine, което има милиони абонати. 

Близо до града са и заводите на друга мощна корпорация - "Боинг", 

която осигурява 70 000 работни места. 

Сиатъл официално има половин милион жители, но повечето местни, 

както навсякъде в САЩ, живеят в предградията. Заедно с тях 

метрополията Сиатъл наброява 1 668 000 жители. Броят им нараства до 

над 3,5 млн. в мегаполиса, който Сиатъл образува с административната 

столица на щата - Такома, разположена на няколко десетки километра 

южно.  

Направихме последователни посещения на двата вестика – конкуренти 

– “Seattle Times” и “Seattle Post-Intelligencer”. Особено ме впечатли 

библиотеката и отделът на разследващите журналисти в “Seattle 

Times”, където шефът ни продемонстрира как могат да издирят някого, 

ако им трябва. На разположение имат поне три различни системи – те 

търсят човека по името му, по шофьорска книжка или по номер на 

социалната осигуровка. И веднага дават точното му местонахождение 

по последната адресна регистрация. 

За пример американският журналист пусна търсене на “Бил Клинтън” и 

светкавично излязоха всички адреси на бившият президент – от 

губернаторския му в щата Арканзас, през Белия дом (два пъти), до 

мястото, където живееше към момента. 

Едно от големите разследвания на  “Seattle Times” бе за Ахмед Ресам, 

алжирец, вербуван от хората на Ал Кайда, който прави опит да вриви 

най-голямото международно летище на САЩ – в Лос Анжелис. 

Журналистите бяха проследили целия живот на Ресам от момента, 

когато е младеж и танцува по дискотеките, през вербуването му от Ал 

Кайда, до залавянето му с голямо количество взрив на канадско-

американската граница. За да бъде пълно разследването хора от 

вестника бяха командировани в Алжир, в няколко държави от Европа, в 

Канада, Афганистан и в няколко американски щата. Вестникът бе 

получил престижна награда за това разследване, което е публикувано 

първоначално на части в няколко броя, а след това и като отделна 

книжка, която се разпространява безплатно с тиража. 

Немалко българи избират Сиатъл като място при емиграцията си, 

макар че е по-близо до Азия, отколкото до Европа. Климатът тук е 



подобен на българския, но е по-дъждовно през цялата година, 

включително през зимата, поради влиянието на Тихия океан. 

Именно откъм океана гледката към Сиатъл е най-красива - 

живописните наколни кейове и сгради по брега, лъскавите 

небостъргачи на хълмовете над тях и двете величествени планински 

вериги, които си дават среща в далечината.  

Градът лежи върху част от крайбрежието на големия залив Пъгет 

саунд, в който е и столицата Такома, а на на няколкостотин километра 

северно - канадският Ванкувър. 

Бреговете на залива са покрити с еднофамилни жилища, хотели и 

развлекателни комплекси. Акваторията е изпъстрена с острови, много 

от които носят следите на богата индианска култура.  

Като например Тиликум вилидж, където индианците ни посрещнаха на 

брега със супа от миди, след което ни гостиха обилно с прочутата си 

сьомга, приготвена по древна рецепта. Накрая изнесоха художествена 

програма, в която демонстрираха богатството на своите легенди и 

танци. Естествено цялото удоволствие не бе безплатно. 

Трудът на индианците е освободен от данъци, защото са единствените 

коренни жители в емигрантска Америка. Иначе повечето от актьорите 

на острова бяха студенти, които заработваха за образованието си. 

След два дни казахме довиждане на Сиатъл и полетяхме обратно на 

изток. Приблизително в средата на континента бе следващата ни 

спирка - в Минеаполис, щата Минесота, известен с 10-те си хиляди 

езера.  Всъщност след Сиатъл бяхме разделени на групи от по 3-4 

човека и всяка пое в различна посока – някои колеги бяха в Детройт, 

щата Мичиган, Хюстън, щата Тексас и др.  

Минесота, в който бях разпределен аз, също като щата Вашингтон има 

северна граница с Канада и е известен с изключително суровите си 

зими.  

Вместо да се тюхкат заради по-суровия си климат обаче, жителите на 

Минеаполис са осъществили доста скъп проект, който се е превърнал в 

една от забележителностите на града. Това са топлите връзки, които 

минават над улиците и свързват абсолютно всички небостъргачи в 

ситито.  

Общата дължина на маршрута е над 10 км. Така човек може да 

преминава от сграда в сграда докато стигне до дома си или до офиса, 

без изобщо да излиза на улицата. Междувременно може да си 

напазарува, да отиде на фитнес, козметик или до банката в 

многобройните магазини и офиси в небостъргачите. 



През Минеаполис тече река Мисисипи. Всъщност именно заради нея, а 

по-точно заради водопадите й, е възникнал и градът. В миналото силата 

на водата е използвана за мелничарство и градът бързо се утвърждава 

като център на тази индустрия. Днес е по-известен с банковия си 

сектор. 

Въпреки че като цяло е джунгла от стъкло и бетон, ситито на 

Минеаполис може да предложи съвсем неочаквани гледки. Не става 

въпрос само за катеричките, които владеят парковете, а и улиците 

навсякъде в Америка и без страх вземат храна от ръцете на хората. В 

градините на Минеаполис има дори от сивите диви зайци, които се 

държат като уличните котки в България, само дето са по-малко 

плашливи. 

В ситито на Минеаполис живеят 371 000 човека, но заедно с 

предградията и столицата на щата Сейнт Пол, също разположена на 

Мисисипи, но двайсетина километра южно, жителите на метрополията 

наброяват  2 110 000. Наричат Сейнт Пол и Минеаполис Градовете 

близнаци, и това е мястото с един от най-високите стандарти за живот в 

САЩ.  

Там отново посетихме двата вестника – конкуренти, разположени в 

двата големи града на щата. За пореден път ми направи впечатление, че 

почти не може да се видят журналисти под 30 годишна възраст, а 

шефове на отдели под 40 години просто няма. Дори в най-големите 

български вестници работят предимно млади хора, немалко от тях 

заемат високи позиции още в съвсем крехка възраст. В САЩ младите 

журналисти първо трупат с години опит в по-малки издания и едва 

тогава, ако са се доказали, преминават към големите щатски или 

национални медии.  

Пак на Мисисипи, но на стотици километри южно, е Сейнт Луис - най-

големият град и същевременно столица на щата Мисури. Всъщност 

това беше най-краткият ни самолетен преход. И при него обаче не ни 

бяха спестени драконовските мерки за сигурност и проверките на 

багажите от по час и половина преди полета. Със скенери дори 

проверяваха дали не сме скрили в косата или в чорапите си нещо, което 

може да се използва като оръжие в самолета. 

Проверките бяха досадни, но нямаше как – още повече, че никой не те 

пита. А американците, които по принцип имат добро чувство за хумор, 

около мерките за сигурност просто стават други хора. Навсякъде из 

летищата, особено там, където са проверките, пише с огромни букви, 

че шеги около сигурността на полета не се допскат. Казано иначе, ако 



опиташ на майтап да ги уплашиш, че носиш например пистолет, 

спокойно могат те застрелят на момента. 

Причината да бъде включен в програмата ни щатът Мисури е 70-

хилядното градче Колумбия, край което е разположен едноименният 

университет, познат с една от най-добрите журналистически школи в 

САЩ, а и в света като цяло. През него са минали много от звездите на 

световната журналистика. 

Към самата столица Сейнт Луис се числят общо 99 предградия, тук е и 

вторият по големина градски парк в САЩ. Самият град е основан от 

двама французи през 1764 г. и е кръстен на Луи XIV - Кралят Слънце. 

Най-известната му забележителност е стоманената арка, висока почти 

200 метра, която символизира вратата към Запада. Навремето от Сейн 

Луис са тръгвали керваните с покорители на Дивия Запад. 

Архитект на арката е финландецът Ейро Сааринен, а в подножието й 

има голям музей с роботизирани кукли - индианци и каубои, които се 

движат и разказват историята на града.  

С нещо подобно на виенско колело в самата стоманена арка ни 

изкачиха до най-високата й точка. Там има зала с прозорчета, от които 

се разкрива спираща дъха гледка към небостъргачите на Сейнт Луис и 

към Мисисипи. 

Хотелът ни беше разположен точно край големия парк на Сейн Луис и 

разполагаше с открит басейн. Първия ден това беше добре дошло 

специално за нас от “минеаполската” група, защото дойдохме от 

близък щат и имахме повечко време да се попечем на топлото 

септемврийско слънце. Точно в този момент от парка пуснаха в небето 

стотици огромни разноцветни балони заради някакъв празник. Имаше 

всякакакви – с форма на зайци, на камиони и разбира се – на кутийки 

“Кока-кола”. 

На другия ден заминахме към Колумбия, където бяхме настанени в 

нещо като мотел на 7-8 км от града. Вечерта направих малко парти за 

рожденния си ден, а всеки от 24-членната ни група ми пожела честит 

рожден ден на родния си език. Изобщо, хубав купон се получи. 

Целият следващ ден прекарахме в Колумбийския университет, където 

имахме цяла поредица от срещи и лекции. Първо ни разходиха из 

университета, а след това ни обясниха подробно условията за 

кандидатстване, специално за чужденци.  

След това се срещнахме с шефка на отдел от ежедневника “Columbia 

Missourian”, който е собственост на университета. Въпреки че в него 

работят предимно студенти, той не е само учебна база, а действащ 

вестник, който е на конкурентния пазар в щата и печели нелошо. 



Същото е и с радио- и телевизионната станции, също собственост на 

вуза.                                                                                     

Денят ни в Колумбийския университет завърши с малък коктейл, на 

който дойдоха доста журналисти чужденци, научили, че в групата ни 

има техни сънародници. Така срещнах колежката Милена Димитрова 

от “168 часа”, за която знаех, че е в САЩ, но не бях сигурен къде 

точно. Появи се и Миглена Манчева, която преди работеше за 

“Капитал”. Тя беше пристигнала за едногодишна специализация, но 

след това удължила престоя си. 

След Колумбийския университет прелетяхме до Филаделфия, щата 

Пенсилвания - една от старите столици на САЩ. И в нея имаше нещо 

от декоративността на Вашингтон, макар просяците да бяха далеч по-

малко. Градът има силно развита промишленост, висок стандарт и 

богата история. В него е обявена независимостта на САЩ от 

британската корона със звъна на прословутата камбана, която е и 

символ на града. Тук местните ни спонсори подариха на всеки от 

групата такива малки месингови камбани – сувенири. 

Филаделфия има 1 700 000 жители, а броят им в цялата метрополия е 

около 4 750 000. Въпреки това има само един голям вестник, който 

реално няма конкуренция. Все пак това е издание с международно 

влияние – “Philadelphia Inquirer”, голяма част от което се дължи на 

разследващите му журналисти.  

Огромната редакция бе разположена в красива историческа сграда, но 

нюзрумът бе почти празен – повечето колеги бяха по събития. 

Запознахме се само с някои от разследващите журналисти и с шефове 

на отдели – и тук нямаше по-млади от 40 години. 

За пореден път се убедих, че макар и малко на брой, разследващите 

журналисти в България  правим същите неща като американските 

колеги. Те ни превъзхождат, разбира се, с опита си и с много по-

големите ресурси във всяко едно отношение. Ние пък имаме огромен 

суров материал от интересни теми за разследване, каквито вече почти 

липсват в развитото и богато американско общество. Там 

разследващата журналистика е позагърбила кримитематиката, така 

популярна в България, за сметка на огромен брой битови проблеми – 

като качество на храната, чистота на природата и изобщо стандарта на 

живот. Напоследък обаче им се наложи да хвърлят доста разследващи 

ресурси при тероризма, който също беше позагърбен като тема преди 

11 септември. 

За някои Ню Йорк си остава най-американският град - със Статуята на 

свободата, тунелите под река Хюдзън, борсата и банките на 



"Уолстрийт", Емпайър стейт билдинг и булевардът "Бродуей", на който 

е и популярната сред нашата общност там "Българска кръчма". 

Успяхме да посетим Голямата ябълка само за няколко часа в един от 

последните дни на визитата ни в САЩ, но все пак имахме достатъчно 

време да се качим на най-високата сграда – Емпайър стейт билдинг и 

да посетим централата на ООН. 

Ню Йорк  със сигурност е мястото, където чужденецът най-добре може 

да разбере отошението на американците към 11 септември. Всъщност 

това е може би единствената тема, по която е по-добре да не се 

шегуваш - по нея американците не са толерантни. 

Можеш да разбереш защо още докато слизаш към Кота нула - мястото, 

където бяха небостъргачите близнаци, преди терористите да ги 

унищожат. В непосредствена близост до тях има една църква, чиято 

ограда е покрита от край докрай с шапки, тениски и снимки на 

жертвите. В музей е превърната и самата църква, в която част от 

експозицията е креватчето на едно дете, изчезнало под развалините. На 

него са любимото му мече и други играчки, както и снимката на 

малчугана. 

 

  

 

   

 

 

         КРАУС,  КРЪСТНИКЪТ НА ТРАНСПОРТА 

 

Леко закръглен, с брадичка и закачлив, но сериозен поглед, това е Вили 

Краус - бившият транспортен министър и един от отличниците на 

кабинета "Костов".  

Поне така го наричаше самият Командир, малко преди да го отсее от 

зърното за второто си правителство. Вили се обиди малко, но прие 

санкцията философски.  

Той идва в един августовски следобед на 2001 г., точен до секундата, 

на срещата ни в пицарията в подлеза до ЦУМ, която е едно от 

любимите му места. Поръчва свойски кафе (задължително без захар), 

минерална вода. Действително прилича на човек, свързан много повече 

с философията, отколкото с транспорта.  

И може би това е една от причините да се отърве от обвинието по  

делото за приватизацията на "Автобус" ЕООД.  



Занимавам се с Краус и със скандалите около него, защото в 

редакцията е преценено, че към делата на бившите от кабинета 

“Костов” има засилен обществен интерес. Моята работа е да поразровя. 

Според следствието Краус поискал политически гаранции и протекции 

от петима сини народни представители за продажбата на държавната 

фирма. Поне това е разказала пред следствието бившата управителка 

Виржиния Мирова.  

Скандалните разкрития тя прави на 29 септември  2000 година. Тогава 

е призована от следователя Александър Мумджиев на разпит по вече 

образуваното дело.  

"С министър Краус сключихме договор номер 116 от 19 март 1999 г. за 

възлагане на управление на едноличното дружество с ограничена 

отговорност "Автобус". През месец май същата година бях и 

изпълнителен директор на РМД "Автобус 99". Двете длъжности 

съвместявах до 28 април 2000 г. В момента съм член на управителния 

съвет на "Автобус 99". На 28 април съм освободена от длъжността на 

изпълнителен директор на РМД-то и като управител на държавното 

"Автобус" ЕООД. Държа 2590 акции, които са на мое име, поне така 

съм записана в списъка на акционерите". 

Така започва свободния си разказ пред следователя 27-годишната 

Мирова.  

И продължава: "Всъщност парите за тези акции ми даде Иван 

Людмилов Симеонов, народен представител от Съюза на 

демократичните сили. Той не искаше да му се споменава името в 

акционерния списък. И  

аз участвах с негови пари и купих акции на мое име. Всъщност устната 

уговорка между нас двамата с г-н Симеонов е, че акциите са негови и 

когато поиска ще му ги дам. Аз бях назначена от министър Краус за 

управител на "Автобус"ЕООД с политическите протекции на Петър 

Димов Георгиев и Иван Симеонов".  

Така на 13 октомври 2000 г. бившият министър Краус е обвинен по чл. 

283 а от НК за престъпление по служба. Ако делото беше стигнало до 

съд и магистратите признаеха Краус и Мирова за виновни, те можеха 

да отнесат до 3 години затвор, както и глоба от 1 до 3 млн. лв.  

Почти веднага след като Краус става обвиняем обаче, папките с делото 

са иззети от Върховната касационна прокуратура. Бившият 

транспортен шеф атакува пред главния прокурор обвинението си и 

наложената му парична гаранция.  

Явно Вили успява да убеди магистратите, че по никакъв начин не може 

да е свързан със сделката. С невероятна лекота той се отърва от още 



дузина обвинения за негово или на роднините му участие в търгове, 

приватизации и т.н.  

А слуховете около "октопода Краус" буквално се трупат като мухи на 

мед.  

Което не е странно, като се има предвид, че и синът Антон, и братът на 

Вилхелм Краус - Борис, имат по пет фирми, всяка от които участва в 

големи сделки.  

А съпругата е не къде да е, а във фондацията "Бъдеще за България" на 

премиершата Елена Костова. Дори и най-добронамерените 

наблюдатели не могат да не се учудят на лекотата, с която фирмите на 

фамилията Краус печелят търгове и поръчки за милиони долари.  

Към момента на разследването ми синът Антон участва в "Абсолюд-9" 

ЕООД, "Соф строй комплект" ООД, "Сева транс" ООД, "Карина СПС" 

АД и "Национал 7" ООД. Антон, 28-годишният наследник на Вили 

Краус, е съдружник с шефа на "Олимп" Славчо Христов в "Соф строй 

комплект". Поне това показват данните на информационната система 

"Делфи". А в "Сева транс" и "Национал-7" той си партнира с бишия ни 

футболен национал Емил Костадинов.  

Най-много шум се вдигна обаче около фирмата му "Карина СПС", 

която пипна шест от най-атрактивните линии на столичните 

маршрутни таксита. Тогава Краус-баща произнесе прословитата си 

реплика, че е нормално синът на транспортния министър да се 

занимава с транспорт, а да не бъде обущар, примерно.  

Зевзеци нарекоха маршрутките по скандалните линии "краусовки" и 

така Вили се оказа кръстник на част от столичния транспорт.  

Брат му Борис е по-скромен - той е бил служител само в една фирма на 

Славчо Христов - "Балканстрой инженеринг", и то в минало време. В 

никоя от останалите 5 негови фирми: русенската "Дунав" АД, 

смолянската "Перелик" АД и софийските "Ахат-МБИ" АД, "Мая-94" и 

"Кулинар-99" няма известни персони. Някои от тези дружества обаче 

получиха скандална слава именно поради участието на Краус-брат. 

Например покрай "Кулинар-99" Борис Краус влезе в остър конфликт 

със заместник изпълнителния директор на столичния кулинарен 

комбинат Кирил Йосифов. По-късно Йосифов почина от инфаркт, а 

вестник "Дума" директно намекна, че това станало след като бил 

заплашван с пистолет. Никаква сигурна информация обаче не излезе 

около случая.  

Колкото до самия Вили, като транспортен министър той е 

представлявал държавното участие в две фирми - "Аутоспектър" ЕООД 

и радневската "Пътнически превози".  



Към момента на разследването ми той имаше само една фирма - 

"Интермодал консулт". Името й не бе замесвано в скандали.  

Често  бъркаха екстранспортния министър с неговия съименик Вили 

Краус, изпълнителен директор на "Балкан стар", фирмата, представител 

на "Мерцедес" за България. По тази причина му приписват фирми, 

включително в чужбина, които "истинският" Краус не притежава. Не е 

грешка обаче топлата му връзка с грузинския президент Едуард 

Шеварнадзе и общите им инициативи по "пътя на коприната". 

Всъщност там не стана съвсем ясно дали бившият министър е имал 

апетити към приватизацията на фериботни линии, или отново става 

въпрос само за слухове.  

Сходна е ситуацията със съпругата му Красимира, за която се 

говореше, че ще приватизира морския квалификационен център във 

Варна. Сигурно е обаче, че г-жа Краус не е напуснала фондацията на 

бившата премиерша Елена Костова. Тя има и ново благотворително 

участие - във фондацията "Децата и мирът". Според системата "Делфи" 

г-жа Краус представлява фирмата, заедно с депутатката от БСП и 

внучка на Тодор Живков Евгения.  

На срещата ни тогава в подлеза на ЦУМ г-н Краус заяви, че живее с 

чувството за добре свършена работа. “Жена ми е в "Бъдеще за 

България", но с Костови не сме близки”, каза той.  

- Г-н Краус, а какво стана с обвинението срещу вас?  

- Значи беше ми повдигнато обвинение по едно следствено дело, по 

което първоначално бях свидетел. Това момче, следователят, тогава 

така реши и ми повдитна обвинение за това, че назначавайки за 

управител едно момиче, което всъщност не съм и виждал физически, 

съм създал условия да се облагодетелстват народни представители.  

Върховна касационна прокуратура обаче на някакви основания отмени 

обвинението.  

- А следователят?  

- Следователят беше отстранен, защото очевидно си превиши 

правомощията. Обвинението беше нелепо - едва ли не, че не съм бил 

запознат с личните контакти на управителя, когото назначавам. Но най-

големият абсурд беше, че всъщност не аз съм подписал този 

приватизационен договор, а моят приемник. Тоест от правна гледна 

точка обвинението нямаше основание и очевидно беше някаква 

поръчка.  

- От кого?  



- В общи линии нямам отговор и съм много любопитен да разбера. Кой, 

с каква цел? Между другото, обвинението съвпадна с посещението на 

датската кралица.  

- Какво общо имате с нея?  

- Ами новината за обвинението ми буквално засенчи визитата й. А как 

се отрази това на семейството ми...Съпругата, разбира се, беше до мен. 

Най-тежко беше за майка ми - как да й обясня. Казах й: Майко, ти си ме 

възпитала и знаеш, че такива неща не могат да се случват. Изобщо, 

беше голям стрес.  

- Вие бяхте от най-близките хора на Костов, съпругата ви и досега е в 

"Бъдеще за България" на Елена Костова. Дали това не беше причина да 

се прицелват във вас?  

- Да, жена ми участва във фондацията, но това не значи, че сме много 

близки с Костови. Просто жена ми цял живот е била учителка, а от 

1997 г. влезе в Министерството на образованието. 
 

 

 

АЛИ АГДЖА НЕ Е ИСКАЛ ДА УБИЕ ПАПАТА   

 

- Г-н Орманков, какво следва от помилването на Агджа? - говоря с 

бившия следовател по делото за стрелбата срещу папата и 

служител на Държавна сигурност Йордан Орманков ден, след 

вестта, че италианският президент е помилвал Агджа и предстои 

връщането на терориста в родината му Турция.  

Разговаряме в коридора на МВР болницата, недалеч от хотел 

"Родина", където г-н Орманков се възстановява след тежък удар. 

-  Агджа престоя в затвора "Ребибия", в "Асколи Пичено" и др. общо 19 

години, 1 месец и 1 ден. Беше най-пазеният затворник в Италия и 

струваше скъпо. Дългоочакваното му помилване е вече юридически 

факт. Сега ще излежава в Турция присъдата за убийството на главния 

редактор на в. "Милиет" Абди Ипекчи. Тя бе намалена от смъртна на 10 

г. затвор. За това престъпление Агджа набожно се кълнеше пред мен в 

затвора "Ребибия" през есента на 1983 г., че не е извършител, а само 

организатор. Друг стрелял.  

- А късно ли е България или Сергей Антонов да заведат дело срещу 

Агджа за причинени щети?  

- Това можеше да стане през 1985 г., когато се разбра, че Агджа лъже за 

българската връзка. Но тогава се прецени, че такъв процес ще доведе 



до усложнения и, ако се стигне до наказание, то така или иначе ще е 

по-малко от другите присъди на терориста.  

Ако Агджа продължи да оплюва България, такова дело все пак може да 

бъде започнато. Не мисля обаче, че и сега си заслужава - все пак това е 

един болен човек, който просто обича да привлича вниманието към 

себе си.  

- Значи той ще дава още сензационни интервюта от килията си?  

- Да, но в модифициран вид, защото голямата му цел е постигната - той 

няма да умре в италиански затвор, а в родината си.  

- Има ли опасност бъдещите изявления на Агджа да навредят на 

българо-турските отношения?  

- По никакъв начин, убеден съм.  

- Възможно ли е наистина Агджа да стане депутат?  

- Може би тези, които пускат тази идея в обращение, имат нещо 

конкретно предвид. Целта е така да осигурят на Агджа имунитет поне 

за един мандат. А след него?  Имунитетът би пазил терориста от 

правосъдието. Но не е само то. В Турция Агджа има не само 

привърженици и приятели, които го уважават и обичат. Има и други, 

които, меко казано, не му мислят доброто.  

- За "Сивите вълци" ли говорите?  

- Да. Агджа не може да не си спомня за обширните си откровения пред 

магистрати и най-вече пред хора от тайни служби на тема "Сивите 

вълци" - структура, функции, личен състав и методи на действие". Ще 

преглътнат ли "сивите" разкриването на най-съкровените им тайни или 

ще предприемат нещо по-различно... както обикновено?  

- Значи Агджа ще трябва добре да се пази в Турция?  

- Вероятно и там, както в Италия, той ще е най-добре пазеният 

затворник. Не само защото има завиден опит да напуска и най-строго 

охраняемите затвори, а защото все още има "сиви вълци". Най-после 

защото има и турска мафия, на която Агджа е не по-малко "задължен", 

отколкото на "сивите".  

- А дали ще каже най-после истината за атентата?  

- Той има какво да каже, ако не са го наплашили прекалено, има и за 

какво да се страхува. А на сензациите е майстор. В края на май 1985 г. 

в съдебната зала по втория процес в Рим Агджа обяви гръмогласно, че 

той е месията: "Аз съм Исус Христос! Краят на света е близо!" - 

осведоми човечеството той чрез 500-те журналисти във "Форо италико" 

- залата-бункер, в която беше процесът. 15 години по-късно "краят на 

света" все още го няма никакъв, а признанията на Мехмед-Христос 



съдържат точно толкова истина, колкото и клеветите му за българско 

участие.  

- С какво най-силно ще запомните делото "Агджа"?  

- "Tempora mutantur", нещата се позабравят, но аз и тези, с които 

работих по "процеса на века", не можем да забравим едни очи, 

преливащи от тъга, от несподелена и неразбрана мъка, от страх пред 

това, което се нарича утре. Очите на Сергей Антонов, един неизлечимо 

болен човек. Реалната изкупителна жертва на нещо, което никога не е и 

не е могъл да извърши този крехък, лирично нежен в своята добрина и 

раним човек.  

Сега всички оценяваме жеста на италианския президент като 

високохуманен. Дори папата, потърпевшият от покушението, е 

радостен от освобождаването на Агджа, за което ратуваше отдавна.  

Но знае ли Негово Светейшество, че в България един нещастен човек, 

жертва на онези събития, изживява дните си в бедствие. А парламентът 

дори не разгледа молбата за отпускане на една пенсия. Сергей Антонов 

не се нуждае от помилване и опрощение. Той не е извършил нищо 

престъпно, но има нужда от средства за съществуване. Знае ли за това 

Йоан-Павел Втори?   

- В интервю пред "Сънди таймс" Агджа твърди, че натискът над него е 

упражнен в килията му?  

- Според мен или той, или "Сънди таймс" бъркат двете места. В 

килията си в римския затвор "Ребибия" Агджа беше в пълна изолация - 

никой от разпитващите не можеше да влиза. Охраната го довеждаше и 

отвеждаше. Разпитите се извършваха единствено в специалния 

кабинет, в присъствието на десетки хора. Може би Агджа говори за 

килията си в затвора "Асколи Пичено", където действително е 

посещаван от спецслужби и са водени пазарлъци с него. Но в 

"Ребибия" това не можеше да стане.  

- Всъщност как вие поехте случая с атентата срещу Йоан-Павел II?  

- Мехмед Али Агджа ми стана известен, когато световните агенции 

оповестиха, че е посегнал на живота на Негово Светейшенство. В 

Италия започнаха да се водят някакви съдебни дела, историята 

позаглъхна. И изведнъж в края на ноември 1982 г. в Рим бяха 

арестувани български граждани и започна предварително следствие по 

обвинение за участие в атентат срещу главата на Римокатолическата 

църква.  

Съобразно поста, който заемах, веднага направих проверка вътре в 

системата доколко можем да имаме нещо общо с покушението. 

Отрицателният отговор беше даден веднага. Значи трябваше да 



предприемем съответните действия срещу тази лудост. През Студената 

война подобни провокации не бяха рядкост, но все пак за тях беше 

необходим поне някакъв минимум основания.  

- Какво предприехте?  

- На 9 декември от МВР ми възложиха да образувам предварително 

следствие срещу Агджа за оклеветяване и набедяване на български 

граждани в извършване на сериозно престъпление. Делото беше 

образувано. Оказа се, че по същото време на територията на нашата 

страна се намира един от обвинените от римската магистратура турски 

гражданин - търговецът Бекир Челенк, сега покойник. Задържахме го, 

започнаха разпити. За него се твърдеше, че е финансовият бос, който е 

платил или е посредничил при плащането на Агджа от поръчителите на 

атентата. Така или иначе при разпитите Агджа многократно ни 

разказваше за него като за главно действащо лице.  

- Каква беше първата стъпка на България, за да се защити от клеветата?  

- В средата на декември 1982 г. беше проведена една голяма 

конференция с международно участие в парк-хотел "Москва". Събраха 

се около 500 журналисти от цял свят - интересът беше огромен. 

Показахме, че имаме потенциал не само да се защитаваме, а и да минем 

в настъпление.  

Междувременно започнахме да действаме активно по дипломатически 

път. Но нищо не излезе, защото наши държавници се опитаха да влязат 

пряко в контакт с италианските магистрати по случая. Те изобщо не им 

отговориха и това беше нормално, защото съдебната система в Италия 

е независима от политиците - така, както е сега в България.  

- Значи делото влeзе в задънена улица?  

- За късмет междувременно се завихри най-големият процес за трафик 

на дрога и оръжие в Тренто, Италия. Водеше го д-р Карло Палермо, 

симпатичен млад човек. Установих връзка с него, защото вторият по 

важност човек в неговото дело беше първият, който ние задържахме в 

България - същият Бекир Челенк. Поканих д-р Палермо да дойде в 

София. Той си свърши работата тук и остана много доволен. На 

тръгване ми каза: "Ще помоля следователя Мартела да се свърже с вас 

и занапред да работите заедно по случая "Агджа".  

- Успя ли да ви помогне д-р Палермо?  

- Действително десетина дни по-късно аз му върнах визитата в Тренто 

и оттам се свързах по телефона с д-р Мартела. На 1 юни 1983 г. се 

видяхме в Рим и той прие, макар и отначало доста резервирано, идеята 

за съвместна дейност. Седмица по-късно отново отидох в Италия и 

координирахме бъдещата си работа, вече и с шефовете на д-р Мартела.  



- Идва ли италианският следовател в България?  

- Д-р Мартела пристигна в София в началото на юли 1983 г. Делегирах 

му всички права, с които разполагах по Наказателно-процесуалния 

кодекс. Той можеше да извършва всякакви разпити, каквито са му 

необходими - когато желае и колкото време желае. Предоставих му и 

над 20 видеокасети със записи на разпитите - нещо, което беше новост 

за италианската практика. Мартела си свърши работата и си замина, а 

аз бях поканен да разпитвам Агджа в Италия. С колегата Марков 

пристигнахме в Рим на 29 септември 1983 г. От 1 октомври започваха 

разпитите на терориста. Точно за този период говори той в последното 

си интервю пред "Сънди таймс". Но в изявленията му няма нищо ново - 

това е една от пра-прастарите му версии.  

- Какво беше първото ви впечатление от Агджа?  

- Усещането за различност. Агджа е човек с различно мислене. Не 

казвам по-добро или по-лошо. Още първата размяна на изречения с 

него кара човек да бъде нащрек и да очаква всевъзможни изненади. 

Мисълта му тръгваше от една точка, но после различни аспекти 

започваха да изпреварват или изостават от другите. Агджа се връщаше 

да ги взема или се опитваше да ги догонва. А това е нещо характерно, 

описано във всеки учебник по психиатрия - комфубураторен синдром. 

Това е психично заболяване, при което двойната мисъл на пациента 

твърде често излиза от контрола му, започва да се рее по свои пътища. 

И в един момент изненадва дори автора си. С други думи налице бяха 

симптомите, които се вписват в едно по-широко заболяване - параноя.  

- А усетихте ли симптоми, че Агджа е обработван и говори неща, които 

са му внушени?  

- Не. Нямаше такова нещо. Ситуацията беше ясна - Агджа се пита: в 

тази ситуация аз мога ли да извлека някаква полза и ако да - каква? 

Агджа е умно, схватливо момче. За него в пълна сила важи българската 

поговорка "Сиромах човек - жив дявол". Как по друг начин той ще 

може в продължение на почти 20 години да поддържа интереса на 

световните медии? Изобретателен, интелигентен, гъвкав - това е 

Агджа.  

- И отново удря по България. Вече се говори, че всеки път като ни 

потръгне малко изскача някой като Агджа, за да ни подложи крак?  

- Не е вярно това. Не търсете зад Агджа някакъв стратегически заговор 

срещу България. Агджа сам си се вади всеки път, когато прецени, че 

има някаква изгода. Ама не защото на България й е провървяло, а 

защото замесването на името й е уместно за Агджа в този момент - 

просто той продължава да следи внимателно събитията. Вижда, че ни 



канят на преговори за членство в Евросъюза, за страната ни се пише и 

говори много. Ние ставаме удобни за новата му, иначе стара, версия.  

- Значи Агджа е просто един пазарно ориентиран терорист?  

- Да. Това беше и начин да привлече вниманието на папата и той да се 

застъпи за него. И с право се надяваше италианците да се уплашат от 

шума и да преценят, че Агджа ще им създава много по-малко 

проблеми, ако се махне от държавата им.  

- Все пак и в Турция Агджа си остава в затвора и вероятно ще прекара 

там целия си живот. Струва ли си тази жертва, само срещу медиен 

интерес и слава?  

- Мисля, че Агджа е убеден, че си струва. Той много добре е знаел 

какво го чака след изстрелите по папата. Знаел е, че шансовете му да 

избяга са почти нулеви. Но от снимката на атентата се вижда също, че 

от разстоянието на което се намира с 9-милиметровия си "Браунинг" 

той може да утрепе не един, а трима папи.  

- Значи не е искал?  

- Спори се и до ден днешен. Включително за това колко са били 

изстрелите - два или три. Но нека помислим - "Браунингът" на Агджа е 

белгийски, скорострелен, с двоен, 14-заряден пълнител. Странно е 

опитен терорист като него да не си свърши работата при такива 

обстоятелства. Та той е можел да направи папата на решето. Но не и да 

се измъкне от 35-хилядното множество на площада, обграден от 

карабинери. Очевидно той се е надявал на нещо друго?  

- На какво?  

- Дълбочината на заговора е била такава, че е включвала освен чистото 

хоноруване на стрелбата и изчистване на живота на Агджа от 

неприятни последици. Тоест спасяването му изцяло. Но дотам не се 

стигна, защото явно терористът беше надценил възможностите на 

хората, които стояха зад атентата.  

- А кои са те?  

- Нямаме категоричен отговор, а личното си мнение засега няма да 

кажа. Има доста данни - отвсякъде по малко. Според мен цялата истина 

за случая няма да излезе на бял свят поне в следващите 25 години.  

- Да се върнем към новите изявления на Агджа пред "Сънди таймс"?  

- Ако говорим за "натиска и заплахите", на които съм го бил подлагал - 

чисто технически не е възможно да съм го правил. Преди разпитите 

Агджа беше преведен от строгия затвор "Асколи Пичено" в римския 

"Ребибия". Там бяха подготвени прекрасни условия - огромен кабинет 

със специални места за адвокатите, прокурорите, преводачите и т.н. От 



1 до 22 октомври аз разпитвах Агджа по един огромен въпросник, 

подготвен в София.  

- Оставал ли сте насаме с него?  

- Никога. При всичките ни разговори в залата присъстваха 

следователят д-р Иларио Мартела, неговият личен секретар, 

преводачката от турски на италиански, друга местна преводачка от 

италиански на български, моята лична българска преводачка, 

прокурорът Антонио Албано, личният адвокат на Агджа - д-р Пиетро 

Д'Овидио и, накрая - колегата Стефан Марков, който в България се 

занимаваше с делото на Бекир Челенк. Естествено присъстваше и 

охраната на затвора. Поне един от всички присъстващи щеше да ме 

види и чуе, ако бях тръгнал да заплашвам Агджа.  

- Защо Агджа постоянно вкарва нови персонажи в историите си?  

- Ами защото търси начин да подкрепи с нещо обясненията си, които 

иначе не издържат от никаква гледна точка. Те не са достатъчно 

сериозни дори за един прогимназиален тест. Още при първите разпити 

той ми пробута една история как е бил "вербуван" малко след като 

избягва от турския затвор, където излежава присъда за убийство. 

Разказа ми как обикалял Сирия и други места и накрая отишъл в Иран. 

Там с него се свързал военният аташе на Москва в Техеран - Агджа го 

наричаше Владимир Кузинцки. Той пръв му поставил въпроса за 

осъществяване на терористични проекти в Европа през следващата 

година - 1980. А атентатът беше през 1981 г.  

- Как го хванахте, че лъже?  

- Започнахме с Мехмед Али да си играем като котка и мишка. Питам 

го: "Кой е тоя Кузинцки". Имах възможност веднага да звъня и в 

България, и в Кремъл. Действително имаше избягал съветски 

разузнавач в Лондон. Но името му беше Владимир Кузичкин и не беше 

военен аташе, а работеше в съветското консулство в Техеран. Но все 

пак има ли подобен човек - има. Аз продължавам да ровя, а от София 

шефът ми Шопов ми се кара.  

- Защо?  

- Ами казва: престани да се занимаваш с Кузичкин, ще объркаш някоя 

работа на съветските другари, ще си имаме неприятности. Не го 

послушах. Направих 6 страници протокол от разпити на Агджа само на 

тема "Кузичкин". Карах го 20 пъти да ми го описва - колко е висок, 

колко милиметра му е дълга косата и т.н. Направих Агджа на маймуна, 

но знаех защо го правя. Върнах се в София и веднага отидох в 

съветското представителство. Поисках подробности за Кузичкин. Три 



дни по-късно - на летището, точно когато тръгвах отново към Италия, 

ми връчиха един пакет от КГБ.  

- Какво имаше в него?  

- Всякакви снимки на Кузичкин, външно описание, характеристика. 

Дори адресът му в Лондон и начина, по който мога да се свържа с него. 

Той си беше жив и здрав. Защо от КГБ не го бяха наказали за 

предателството - не зная. Възможно е да са си имали някаква игра. 

Приготвих  8 снимки - на най-различни хора. Сложих между тях 

Кузичкин.  

- Какво твърдеше Агджа за вербовчика?  

- Беше ми го описал висок между 1,70 и 1,74 метра, с обувки 39 номер, 

с астигматизъм, челно-теменна плешивост, та даже си слагал перчемче-

перука за маскировка. Бил леко прегърбен. А истинският Кузичкин е 

висок 1,97, носи обувки 47 номер, бивш баскетболист, без никаква 

плешивост. Офицер от съветското разузнаване - знаете по какви 

критерии ги избираха. И казвам: "г-н Агджа, в този албум има снимка 

на Кузичкин - покажете го". Е, не можа.  

- Защо Агджа пусна тази версия?  

- Той говори английски, внимателно е следил вестниците, гледал е 

телевизия през цялото време, също и в затвора. А западните медии 

описаха много подробности около бягството на Кузичкин в Лондон. 

Предполагам, че Агджа си е казал: "а, това е интересно, ще го 

използвам". По същия начин след това ми пробутваше версия за 

някакъв Хамут Елин от КГБ, който също му давал указания как да 

утрепе папата. По-късно включи и някакъв Маленков. Вярно, че след 

Сталин имаше един министър-председател на СССР с такова име - чел 

за него Агджа и решил да го използва. Също и някакъв Мустафа Еов и 

още доста други. Хващах го в лъжа при всяка нова версия.  

- Какво постигнахте с разпитите си?  

- През декември 1983 г. Агджа се видя принуден да оттегли всичките 

си лъжливи обвинения. В протоколите по делото е отбелязано 

категоричното му признание, че е лъгал нарочно, преднамерено, за да 

обективира собствената си версия за съпричастност на КГБ и България 

в атентата.  

- Но все пак той успява и досега да вдига доста шум?  

- Да, но вече не го възприемат на сериозно. Тенденцията да прехвърля 

топката върху други, по-мощни разузнавания, не е от вчера. Той 

очевидно се е надявал, че под егидата на едно голямо разузнаване, ще 

се чувства по-добре защитен. Само че руските ни колеги не са толкова 

сантиментални, та да се занимават с него. 



 

 

 

 

СМЪРТТА СТРУВА 5 ЛЕВА В ПЕРНИК  

 

Петър умря в понеделник, на другия ден го заровиха.  

Смъртта го намери по обед в тоалетната на "Джулиано" - кръчме в 

пернишкия квартал "Изток". 20-годишният Петър сам си купил 

пакетчето смърт за 5 лева.  

В блока, непосредствено до "Джулиано", живее пласьор на наркотици. 

Всички в махалата го познават, полицията - също. "Джулиано" няма 

нищо общо със свърталище на наркомани - посещават го предимно 

хора в зряла възраст.  

"Пиячи, сериозни хора", определя ги собственикът на заведението. 

Като почти всички в Перник той презира наркоманите и ги гони далеч 

от кръчмата си. За него те са измет.  

Тоалетната на "Джулиано" обаче е откъм задната страна, на закътано. 

Има и чешма, което е много удобно за наркоманите, защото дозата 

светкавично обезводнява организма. Така и са намерили Петър - 

припаднал в тясното помещение, а водата шуртяла под вратата.  

Какво го е убило? Според една версия - некачествена дрога. Според 

друга - предозиране. Според трета - просто организмът му е бил 

толкова разрушен, че си е отишъл от "естествена" смърт.  

Собственикът на "Джулиано" твърди, че е имал пулс и дишал, когато го 

закарала линейката. Според други очевидци лекарите са констатирали 

смъртта още на място.  

Почти нищо не се знае за момчето. Полицията не съобщава нито името, 

нито адреса му. Разследването ми  през юли 2000 г. установява, че 

фамилията му е Зафиров. Родителите му са били разделени, по-късно 

бащата починал.  

Петър живеел с майка си в "Изток", недалеч от 10-о основно училище. 

Според полицията майката на Петър не се интересувала от него 

приживе. Когато й съобщили за смъртта му, изпаднала в нервен шок. 

Синът й е бил уволнен предсрочно от казармата напролет - точно 

заради зависимостта му от дрогата. Оттогава вегетирал - от една 

наркоманска сбирка към друга.  

Много ли е 5 лв. за пакетче дрога? На пръв поглед изглежда евтино. 

Само че с една доза не може. Начинаещите се оправят с две - сутрин и 

вечер. Само няколко месеца по-късно дозите стават 4, 5, 6 и т.н.  



95% от българските наркомани не са достатъчно богати, за да си купят 

това, без което не могат. Затова първо изнасят и продават всичко по-

ценно от дома си. Специализират се в жилищните и уличните обири 

или помагат на пласьорите да правят дози, за да си изкарат дневната 

дажба.  

Зависимостта от хероина е факт още след 1-2 убождания, казват 

потърпевши. Изобщо не е нужен инкубационен период от няколко 

месеца или години. Организмът отслабва бързо, защото наркоманите 

губят интерес към храната. Крайниците им постепенно изтъняват, 

стават като на деца. Губят десетки килограми.  

Това се случило на 19-годишния Светлин Русинов, също от квартал 

"Изток". Приятелите му си спомнят, че преди година-две е бил над 100 

кила. Впоследствие отслабнал до неузнаваемост. И си отишъл от света 

месец преди Петър. Майка му го намерила мъртъв в апартамента, 

когато се върнала от работа сутринта.  

"Вчерта при него беше приятелката му, щяха да заминават на море на 

другия ден", спомня си бащата на Светлин. Нищо не подсказвало за 

фаталния завършек. Бащата все още мисли, че момчето е било убито от 

пласьори.  

Истината е, че търговците със смърт нямат интерес да убиват "овцете". 

За тях е по-изгодно да ги доят по-дълго. Странното е, че полицията в 

Перник сякаш също няма интерес да лови пласьорите.  

Иначе към РДВР е сформиран специален отдел за борба с дрогата. 

Засега резултатът е 4:0 срещу него. Защото освен Петър и Светлин 

само тази година с живота са се резделили още двама млади перничани. 

Пак в същия период броят на регистрираните наркомани е нараснал с 

46 - до 183 души.  

Това обаче са само хората, предизвикали някакъв инцидент, съответно 

вниманието на полицаите. Според неофициални данни броят на 

зависимите от дрога е между 5 и 10 пъти по-висок.  

Нощем тук става Сан Франциско, разказва майката на друг наркоман от 

"Изток". "Пристигат коли - пернишки, софийски, всички идват при 

наркодилъра." На едни той продава дрога, на други се отчита... 

Бизнесът си върви, средната му печалба е няколко хиляди лева 

месечно. Майката на наркомана не може да си обясни как е възможно 

всички в квартала, включително ченгетата, да знаят кой трови децата и 

той да продължава "работата" си необезпокояван.  

В деня, в който Петър умира в тоалетната, полицаите са привикали 

пласьора в управлението. Разпитвали го час-два и го пуснали. Майката 

е в ужас, защото очаква следващата жертва да бъде нейният син. 



Неговият бъдещ убиец живее в отсрещния блок и няма сила, която да 

спре престъплението.  

Тя ме води в обрасла с храсти местност на не повече от 300 метра от 

блоковете, покрай малка рекичка. По криволичеща пътечка стигаме до 

масивен дъб, в подножието на който се търкалят десетки използвани 

спринцовки и станиол, в който нарокоманите разтапят дозите си. 

"Имаме много информация за наркопласьорите и скоро ще им нанесем 

удари", убеждава ме час по-късно говорителят на пернишката РДВР 

кап. Венцислав Алексов. Дано да е така.  

"Никой от познатите ни наркомани не се е отървал от това чудо", 

казват момчета, седнали на кафе в "Изток". Някои се измъквали за 

година-две, един дори започнал да тренира...  

Всички обаче се върнали към спринцовката, която се зарежда със смърт 

за пет лева.  

Затова когато се появи първата наркокомуна в Белмекен смятах, че тя 

може да помогне на тези нещастни деца. Поне в началото, до първия 

скандал и побой. Въпреки че тогава нещата се поразминаха и комуната 

на Владимир Качаклиев продължи работа, бях абсолютно убеден, че 

по-голямото нещастие там е само въпрос на време. И действително 

през 2003 г. там едно момче бе пребито толкова жестоко, че почина и 

комуната бе закрита, а част от членовете й се оказаха следствени за 

убийство. 

Ето какво се случи обаче още през февруари 2001 г.: 3 момчета 

наркомани в комуната в Белмекен бяха върнати в София със скандал от 

Владо Качаклиев. 

Иван, Светослав и Трифон разказаха пред "Нова телевизия", че са били 

жестоко малтретирани. Историята им беше толкова потресаваща, че ги  

потърсих за повече подробности около преживяното там. 

Намерих ги в апартамента на Трифон в столичния квартал “Лозенец”, 

чийто баща Георги Гоцов бе един от собствениците на кабелна 

телевизия. 

Свързах се и с г-н Качаклиев, със сина му Тома и с Боян, които бяха 

отговорници на комуната.  

Бащата на Трифон бе подал сигнал до полицията за нарушения в 

дейността на фондацията "Свободен избор", чрез която е организирана 

комуната.  

Лично шефът на ДНСП ген. Васил Василев се бе ангажирал със случая. 

Тъй като ситуацията беше доста сложна, реших да предам без 

изменения обясненията за скандала на засегнатите стани: 



Иван Калайджиев: Качих се в комуната на 23 декември. Знаех, че горе 

не се пие, няма радио, телевизия, няма цигари, няма алкохол, чист 

спирт, одеколон. На вратата ме посрещна някакъв, когото помислих за 

клошар - рошав, мръсен, с кървясали очи. Миришеше на гадно. Оказа 

се, че това е Тома Качаклиев, отговорника на комуната. Другият 

отоворник беше Боян. Не се пиеше и пушеше само първите няколко 

часа. След това започнаха ексцесии, пиянски истории. Когато се качих, 

бях в наркотична криза. По правило така не трябва да се приема човек.  

Светослав Димитров: От всички написани правила в комуната се 

спазваше само едно: да не спиш с друг член на комуната. Там съм пил 

и чист спирт, и одеколон с паста за зъби. Спирта го донесоха за 

кравата, защото беше болна. Дадох й само 100 гр, а 200 гр изпих. 

Самият отговорник на комуната Тома пиеше, вместо да държи нещата 

под контрол. Ходехме 12 км пеша до Юндола, да купуваме алкохол.  

Иван: Томата от наркотиците е минал към друга крайност - той е 

потенциален алкохолик. Явно има психически отклонения. Изобщо 

някои хора са за комуна, но други са за психиатрия. 

Светослав: Другият отговорник, Боян, Владо Качаклиев го намери на 

40 км от комуната - беше слязал, защото му се пиеше.  

Иван: На Нова година Тома и Боян отидоха за ракия. Обаче вземат три 

бутилки и са недоволни, че им е малко. Томата се хваща с Киро да 

слезат до Юндола и да вземат още 6-7 литра домашна ракия. Вземат си 

две бутилки за изпът. Минават 3-4 часа, тръгваме да ги търсим. 

Намираме Томата - заспал отстрани на пътя, в снега. Изпаднал едва ли 

не в кома. Завихме го с якета, едва го качихме. 

Светослав: Пазачът, дето пази горе овчарника, има пистолет самоделка. 

Стреля със сачми и барут. С това нещо гърмяха по Трифон, но без 

сачми, само с натъпкана хартия. 

Трифон Гоцов: Боян стреля по мене, кара ме да се гъзя. Същата вечер 

ме преби с една лопата. След това исках да отида до тоалетната, но той 

не ми даваше. Накрая не издържах и тръгнах. Горе в стаята той ме 

преби - направо с шут в муцуната ми влезе. 

Иван: Избягахме от комуната, гониха ни другите и ни хванаха на 15 км 

оттам. До комуната - бой, ръцете вързани отзад с белезници и въжета. 

Горе ни вързаха на тавана, боят продължи, всички бяха пияни. Биха ни 

с една летва широка педя, дълга 2 метра, 4 см дебела. 

Трифон: Аз се насрах два пъти от бой. Припаднал съм веднъж, докато 

ме водеха и втори път горе, от бой. 

Иван: Имаше момчета, които не искаха да ни бият. Томата и Боян ги 

караха да ни удрят. Бяхме като боксови круши. Томата се тупаше в 



гърдите и казваше: това е българска комуна, каквото кажа аз, това ще 

става. Обясняваше ни, че щял да ни закопае в гората. 

Светослав: Бил изкопал гробове и толкова убийства бил направил, че 

едно повече или по-малко не било от значение. Казваше, че ял човешко 

месо. 

Иван: Горе останаха 8 човека, но не се знае докога. Имаше момчета, 

дето реваха, като си тръгвахме, искаха и те да слизат. Храната беше 

ужасна - забиваш ножа в консервата, тя пръсва и мирише на гадно. На 

храните пишеше срок за годност 1998, 1999 г. 

Трифон: Питам вярно ли е, че Владо Качаклиев има споразумение с 

министъра на правосъдието да бъдат опростени условните присъди и 

висящите дела на онези от комуната, които издържат? Защото тези, 

които останаха, само това ги държи. Това го твърдят и Владо, и Томата. 

Попитах и тримата: За колко време можете да се снабдите с дрога, ако 

поискате? 

Общ отговор: За не повече от 15 минути - ще ни я доставят като пица. 

Иван Калайджиев е от София, студент 4-ти курс по "Връзки с 

обществеността" в Благоевград. Употребява наркотици от края на 1994 

г., в момента е изчистен: "Бяхме една компания, всички крадяхме, 

имахме много пари. Всички около мен взеха да пушат хероин. 

Последен почнах. 6 месеца по-късно разбрах, че съм зависим и 

получавам кризи. Сигурен съм, че само с комуна може да се отърве 

човек от наркотика, но Владо Качаклиев не е подходящия човек да я 

прави". 

Светослав Димитров е на 27 години, от София, наркоман е от 7 години. 

"Спирал съм сигурно 50 пъти, но не става. Единствено помага работа в 

заведение като комуната, но без Качаклиев. Станах наркоман също 

покрай приятелите ми, тогава изобщо нямаше информация какви са 

последствията. Сега съм изчистен, мога да издържа, но не зная докога. 

Кризите минават бързо, но самата психика трябва да се лекува, за да не 

посяга човек отново към наркотиците". 

Трифон Гоцов, от София, наркоман е от 5 години, в момента изчистен: 

"Случаят ми е подобен като на Иван - станах наркоман покрай 

приятелите ми. Тогава беше модерно, защото нищо не се знаеше за 

последствията. Сега се чудя как изобщо има хора, които тепърва 

започват да се друсат. Всичко се знае сега - и за кризите, и за това как 

умират хора. Чудя се как при това положение започват. Твърдо съм 

решил да спра, но времето, което бях в комуната ми е малко."  
 

 



 

СРЕЩИ С ПРОФ.  ЛЮБЕН БЕРОВ 

 

        

 

- Проф. Беров, премиерът Костов оряза жестоко правата на 

министрите преди изборите. Какво мислите за тези мерки като 

бивш негов колега? – за пореден път се срещам с бившия премиер в 

дома му на “Цариградско шосе” – този път през октомври 2000 г.  

Както винаги той говори емоционално, особено като споменавам 

името на министър-председателя:  

 - О, моля не ме сравнявайте с Иван Костов! Формално наистина сме 

колеги, в смисъл че и двамата сме стояли в премиерското кресло. Но 

дотам. А какви са взаимоотношенията му с неговите министри - това не 

е моя работа. Който е пожелал да бъде министър при него, ще си носи и 

плюсовете, и минусите.  

 - Все пак одобрявате ли затягането на дисциплината от Костов?  

 - Щом така е решил...  

 - А съгласен ли сте с политиката му като цяло?  

 - Категорично не. На вътрешния пазар в момента има стагнация, 

шеговито казано, обстановката е пълен запек. Статистиката, в която 

самият Иван Костов не вярва, казва, че уж има някакво раздвижване в 

икономиката. Къде е то? Вместо това страната все повече върви към 

тоталитаризъм - изпълнителната власт се меси навсякъде, дори в 

спорта, да не говорим за религията и т.н.  

 - Все пак държавата изглежда стабилизирана?  

 - Да, външно погледнато. Цените са горе-долу стабилни, 1-2 процента 

месечно покачване не е проблем. Обаче няма икономически растеж.  

 - Значи ограничените командировки няма да помогнат на Костов?  

 - Не, командировките нямат никакво значение. Навремето и аз спирах 

командировки, когато министерствата нямаха пари. Но сега те имат 10 

пъти повече пари, отколкото по наше време. Зад нас не стоеше голяма 

партия, само едно движение. Костов сега има доста средства, затова 

има право да спира командировките.  

 - Какво бихте направил, ако отново станете премиер?  

 - Аа, два пъти човек луд не става. Донякъде съжалявам, че тогава 

седнах в креслото на министър-председателя. Така или иначе го 

направих, защото се оказах от онова поколение, което страда от 

болестта алтруизъм. Тя е трудно излечима и вече доста рядко се среща.  

 - Каква е вашата прогноза за местните избори?  



 - Нито единият от двамата противници няма да вземе решителен 

превес. СДС ще загуби позиции в сравнение с парламентарните избори. 

Постоянно разбирам от свои познати в провинцията и в София, че 

разочарование има - от хората, издигнати на власт, от тяхното 

поведение. Но така или иначе този, който загуби изборите, няма да ги 

загуби примерно с 80 на 20. Голямо поражение няма да има.  

 - Неотдавна в едно интервю г-жа Ренета Инджова заяви, че 

управляващите трябва да бъдат изхвърлени от властта с ритници. Като 

служебен премиер тя  доста сурово критикуваше и вашето 

правителство, а сега сякаш мненията ви се доближават?  

 - Нали знаете, че жените са по-нервни и винаги са по-крайни в своите 

оценки. Но една жена чак да раздава ритници - едва ли...освен ако не е 

футболистка.  

Уникалното чувство за хумор на проф. Беров и цветистите му 

сравнения, особено щом заговореше за политическите си опоненти, 

винаги са го правили за мен приятен събеседник. Всъщност се срещнах 

за първи път с него покрай една идея в “24 часа” да направим поредица 

за бившите премиери на България. Така се запознах с Ренета Инджова, 

Димитър Попов и Любен Беров и  в последствие неведнъж съм им се 

обаждал, когато възникнеше някаква ситуация около тях. 

И тримата са забавни по своему, силни и ярки личности, хора с 

достойнство. Все пак си мисля че най-големият чешит от тях си остава 

проф. Беров. 

Още първият път когато го посетих той сам ми отвори вратата на блока 

на бул. “Цариградско шосе”, в който живееше от 40 години. Бе облечен 

с риза и вратовръзка, въпреки че не беше излизал и не се канеше да го 

прави. Просто този тип облекло му беше станало като втора кожа. 

Пъргаво изкачи стъпалата към втория етаж, въпреки 75-те си години и 

байпаса. "Още правя лицеви опори сутрин" - довери ми той, докато ме 

въвеждаше в хола. "Вече не напомпвам повече от 5, но корем нямам", 

гордо  се потупа той по ризата. 

В хола на проф. Беров бе по-скоро уютно, отколкото просторно. 

Мебелите бяха стилни и макар немного на брой, изпълваха хола 

докрай, заедно с картини, книги, скулптури. 

През 1960 г. Любен Беров влиза със съпругата си Таня в апартамента от 

86 кв. м. с помощта на жилищен заем, който изплаща през следващите 

20 години. 

Почти 6 години след излизането от властта, бившият премиер 

продължаваше да чете лекции. "Почти без пари", уточни той.  



На масичката лежеше новата му книга "Едно десетилетие по-късно 

1989-1999 г.". 

Влезе съпругата му, носеше капучино и сок. Отказа да приседне дори 

за малко до професора за обща снимка: "Съжалявам, но много бързам. 

Закъснявам за среща на съпругите от кабинета "Беров", усмихна се тя. 

Бившите министри и половинките им обикновено се срещали разделно, 

защото иначе ставали твърде голяма и шумна компания. 

Със съпругата ми живеем с пенсии от по 106 лева, каза Беров. 

С тях едва покриваха разходите си за парно, което за последния месец 

бе 147 лева.  

Професорът си докарваше допълнително от лекции и писане на книги. 

Плащаха му и като на член-кореспондент на БАН от 5 години.  

Пред мен той заяви, че е готов да обяви всичките си доходи и имоти и 

държи действащите политици да направят същото. 

Със съпругата си почти нямаха снимки заедно. Държали повечето 

семейни албуми в мазето си, където било чисто и сухо. Минали обаче 

апаши и задигнали всичко, което им се сторило по-ценно.  

"Щом опряха и до мен, смятайте каква престъпност се вихри в 

страната", кахъреше се бившият премиер. 

И ми разказа как от 50-те години насам денят му минава под пара - 

всяка минута му е заета. Това обаче не означава, че не е домошар, 

приятно му е да се прибира вкъщи. 

Радва се да види и децата си, макар че се случва рядко през последните 

10 години. Семейство Берови имат син и дъщеря, но и двамата не са в 

България. Синът Румен бяга в Австралия през лятото на 1989 г. Сам 

построява дървена яхта, като специално я конструира така, че да 

избегне употребата на метални части. И успява да се промъкне през 

радарите на съветския граничен флот. 

Бяга заедно с любимата си, сега са семейство в Австралия, получили са 

гражданство. Там е роден австралийският внук на проф. Беров - 4-

годишният Робин, който говори и български. 

Дъщерята е женена за французин от 1991 г. Имат момченце - Антъни 

(побългарено на Тончо). 

Синът и семейството му идват в България всяка година, дъщерята по-

често. Проф. Беров и съпругата му също прескачат до Франция. До 

Австралия обаче не могат - полетът дотам продължава над 20 часа. 

Беров няма хоби, но обича да спортува още от казармата. И досега си 

спомня с уважение за 52-годишния си фелдфебел, който буквално им 

вадел душата на физзарядки. Той обаче не само командвал, но и правел 

лицеви опори заедно с тях, винаги пробягвал 4-те километра първи. 



"Възрастта изобщо не му личеше и всички му се възхищавахме", 

спомня си професорът. Той ходел да плува допреди три години, все 

още това е любимият му спорт. 

На крак е от 7 часа сутрин от десетилетия. Слуша прегледа на печата, 

чете 3-4 вестника. "24 часа", "Труд", "Сега", понякога "Новинар. 

Никога не пазарува, това е работа на съпругата. 

"Със съпругата си съвпадаме като равнище на образование, на 

интереси. Тя е прекарала цялата си служба в Комитета за култура, 

където успя да стигне до началник на отдел, въпреки че беше 

безпартийна като мен", гордее се професорът. 

Съпругата Таня е бивша студентка на Беров. Истинското им 

запознанство обаче става едва след като тя е завършила, преди 44-45 

години. Той самият не я помни като студентка: "През мен са минали 

около 48 000 души." 

Професорът не може да готви: "Едни яйца мога да изпържа. Ако е нещо 

по-сложно, ще уморя хората, които рискуват да опитат яденето ми." 

Непретенциозен е, яде всичко. Не обича само бамя, но ако няма друго, 

не прощава и на нея. Не е пияч, сръбва по чашка бяло или червено 

вино. Понякога до 50 гр концентрат. От белите вина си пада по мускат, 

от ракиите - "Сливенска перла". 

По телевизията гледа предимно новините. Следи и някои сериали, като 

в момента любимият му е "Дързост и красота". Превключва и на 

чуждестранните канали - той говори 8 езика: английски, френски, 

немски, фламандски, турски, гръцки, италиански и испански. 

Беров обича изобразителното изкуство и сам е рисувал, пробвал се е и в 

скулптурата. Наследил е дарбата от майка си. Нейният род е от 

Самоков, израсла е в бедно семейство и е далечна наследница на 

Захари Зограф. 

Баща му е завършил военно училище, бил се е във войните през 1912-

1918 г. Едва не попаднал под военен съд, защото избягал с униформата 

и оръжието си от училището, за да се бие за свободата на Македония. 

Дядо му пък бил полковник, комендант на Софийския гарнизон по 

времето на Фердинанд. Имал сериозни неприятности при прословутото 

освиркване на монарха от студентите, защото отказал да хвърли 

войниците срещу протестантите. 

Проф. Беров няма домашни любимци. Обича кучетата, но условията в 

дома му не позволявали те да се чувстват добре. Иначе много му се 

иска да има куче, дори от порода "улична превъзходна". 



Следващата ми среща с професора беше около скандала между него и 

Явор Дачков, който водеше предаването “Гласове” по БНТ, в което 

нападна Беров и правителството му.  Професорът го даде под съд. 

- Проф. Беров, за първи път давате някого под съд. Защо избрахте 

точно водещия на "Гласове" Явор Дачков и БНТ?  

- Правили са какви ли не оценки за моето управление, но последното 

преля чашата. Водещият от БНТ Явор Дачков, горкият, всъщност не е 

виновен - някой му е казал да говори така за мен. Смятам, че това е 

най-малкото, което заслужава един премиер на България, който е 

служил честно и скромно на народа си. И този път няма да бъда 

християнски настроен, а арогантно, както се отнасят към мен.  

- И преди са ви обвинявали, че от вашето правителство е тръгнало 

разграбването на страната. Как започнаха тези приказки?  

- Това са глупости. Нима моето правителство продаде "Химко" или 

"Плама", или пък правителствения гараж на бул. "Сливница"? Май бяха 

някои други, но по-добре да не говорим на тази тема. Това не беше 

наше дело, а разграбването си продължава и досега.  

- Какъв иск смятате да предявите, за каква сума?  

- Ще ги съдя за клевета. А ако ми дадат обезщетение, ще го даря на 

някой детски дом. Но искам да си получат заслуженото заради 

клеветата.  

- Кой всъщност приватизира "Химко" и "Плама" - кой носи 

отговорност за тези сделки?  

- Питайте Дачков, той да каже кой. "Химко" беше приватизиран преди 

по-малко от година. "Плама" - преди 2-3 години, но не и по мое време. 

Той не посочва точно тези предприятия, но нека каже - кои има 

предвид. Кога при моето правителство се е приватизирало на ниски 

цени, с неясни обещания за бъдещи инвестиции и работни места, които 

не се изпълняват? Ясно е, че разграбването, което приписват на мен, е 

нечие друго дело. Крадецът вика дръжте крадците.  

- Обикновено когато журналист обвинява някого, му дава право да 

каже собствената си позиция. Дачков търсил ли ви е?  

- Не, не ме е търсил. И не очаквам да ме потърси. Той няма и за какво 

да ме търси, защото, с извинение, вече изсра лайното. Как да ми вземе 

позицията сега - като си го изкълве обратно ли?  

- Казахте, че до съд няма да се стигне само ако лично ръководството на 

БНТ ви се извини?  

- Настоявам самият шеф на телевизията, не го зная кой е, да ми се 

извини публично след централната новинарска емисия. Да каже: 



станало е недоразумение, някой си е превишил правата и т.н. Тогава 

няма да заведа дело срещу БНТ, а само срещу Дачков.  

- Как всъщност тръгнаха приказките, че кабинетът "Беров" е свързан с 

групировките, с "Мултигруп" и т.н.?  

- През последните години тръгнаха, но досега се отнасях християнски 

към тези неща. Смятах, че управляващите в момента имат трудности и 

гледат да вдигнат страничен шум, да отвлекат вниманието на хората от 

реалните проблеми. Казвах си: хайде, и те са хора, донякъде ги 

разбирам. Не исках да вдигам толкова шум и да спомагам за 

разделението на българите на две половини. Но това, което Дачков, 

този мой "приятел", направи, премина всякакви граници. 

Когато “24 часа” започна новото си приложение “Личен живот” 

търсехме история от типа “драма” – свързани със злощастни събития 

убийства или други истории, предимно от живота на известните хора. 

Тогава се сетих, че при една от предишните ни срещи съпругата на 

проф. Беров ми беше споменала как съпругът й едва не изгубил живота 

си, при опитите да го отстранят от премиерското кресло. И колко много 

искал Стефан Савов да седне в него. 

Така новото ни приложение бе открито с материал за тайнственото 

покушение. 

 Действително в един момент премиерът Беров беше приет в 

Правителствена болница с диагноза тежка стенокардия. Той и близките 

му обаче и досега смятат, че не е било нужно да му се прави операция и 

всичко е подготвено, за да бъде отстранен от поста. 

 След като издържал под ножа поставянето на 4 байпаса, бил направен 

втори опит за премахването му - чрез отравяне. Междувременно пък 

тръгват слухове, че г-жа Берова е натровила съпруга си, като му 

донесла домашен миш-маш в разрез с предписаната диета. Медии 

внушават, че професорът е заразен с хепатит, което на практика 

означава излизането му от строя за 6 месеца.  

Г-жа Берова за пръв път се съгласи да разкрие пред "24 часа" как 

всъщност са се развили събитията.  "Тогава се направиха изследвания в 

3 лаборатории в чужбина - и на неговата кръв, и на моята, защото аз 

съм била контактна. Оказа се, че аз съм лицето, болно от хепатит още 

10 години преди 1994 г. Но без да съм бацилоносител и без аз самата да 

съм подозирала за това."  

Според г-жа Берова някой нарочно заблуждава народа, че премиерът 

има хепатит, за да може да го отстрани. Като доказателство за това тя 

смята факта, че е имало още един неизвестен опит за покушение над 

професора, докато той бил на легло. Тайнствен непознат с бяла 



престилка бил забелязан в близост до стаята му. Той носел на врата си 

лекарски слушалки, но никой до този момент не го бил виждал. Хората 

от охраната обаче веднага го надушили и го подгонили. С неочаквана 

ловкост псевдолекарят им се изплъзнал, спринтирал по коридорите и с 

лъвски скок прескочил болничната ограда. Не се разбрало що за птица 

е той и с какви намерения се навърта около стаята на болния премиер.  

"Моят спомен от престоя ми в Правителствена болница е добър като 

цяло. Но в същото време имаше опити да бъда държан там поне 

половин година. Може би тогава някои хора желаеха въобще да ме 

премахнат. Смятам, че наистина животът ми беше изложен на риск", 

казва Беров.  

Защо Стефан Савов е имал интерес от смъртта на Беров? Докато 

премиерът е на легло, в СДС тръгват консултации с кого да бъде 

заменен, ако не успее да се възстанови. Най-често спряган за поста е 

Стефан Савов. Г-жа Берова забелязва, че той се върти по болничните 

коридори почти всеки ден. Тя попитала персонала защо той е в 

сградата толкова често. Обяснили й, че Савов пита всеки ден много 

загрижено за здравето на професора. 

Когато се видяли очи в очи премиершата му казал: "Вие голям интерес 

проявявате към проф. Беров, но искам да ви кажа, че никога няма да 

станете министър-председател, защото нямате данни за такъв." 

Известна журналистка от БНТ пък пуснала версията, че сърцето на 

професор Беров е зле и няма да издържи. Дори подготвила чрез 

връзките си в Правителствена болница коронарна схема на Беровото 

сърце, която по-късно била разпространена в парламента. Чрез нея 

някои депутати се опитали да предизвикат дебат за здравето на 

премиера.  

"Няма да кажа името на тази журналистка, само ще напомня, че на 

последния конкурс за шеф на БНТ тя бе един от кандидатите за поста", 

казва г-жа Берова. Въпреки всички опити за отстраняването му проф. 

Беров се явява на работа на 21-я ден след операцията. "Щях да получа 

инфаркт, когато съпругът ми заяви, че отива на работа", спомня си 

Таня Берова. 

Според шефа на НСО ген. Владимиров не е имало сериозна заплаха за 

живота на премиера. Ставало дума само за страхове на някои депутати, 

че е възможно да се случи това.  

Страхът пък се появил, защото някой чул, че екстрасенс е предсказал 

смъртта на проф. Беров.  

Той обаче е в добра форма и до днес и продължава да прави по пет 

лицеви опори всяка сутрин.  



 

 

 

ДЪРВЕНАТА МАФИЯ 

 

Заплакала е гората, гората и планината - от дървената мафия.  

Когато през лятото на 2001 г. българските гори поголовно пламват, 

получавам задача от редакцята да разбера кой има интерес от 

пожарите, каква е схемата на далаверата и как може да бъде спряно 

унищожаването на българските гори. 

Срещам се с различни хора, които имат отношение по темата, свързвам 

се по телефона с чиновници от министерства, кметства, лесничейства. 

Най-точно описание на далаверата обаче ми дава бизнесмен, който е в 

“дървения бизнес” през последните 10 години и сам лично е засегнат от 

игрите на мафията. 

В случая обаче мафията не са дебеловрати мутри с бухалки или 

дебнещи с лупара от храсталака. Нито пък зловещи пиромани с 

налудничав поглед. “Бизнесмените”  от дървената мафия се ширят в 

луксозни офиси, носят скъпи костюми и могат добре да смятат.  

Защото цялата операция около поголовните пожари и последващото 

изсичане на гори е свързано с най-елементарна математика. Казано 

простичко, кубик честно изработена дървесина излиза като 

себестойност на фирмаджията 120-130 лева. Той го изнася в чужбина и 

получава 240-340 лева на него.  

Ако обаче същият кубик се добие от подпалена гора, себестойността му 

е едва 20-30 лева, а крайната печалба е почти същата. Тоест между 8 и 

12 пъти по-голяма от вложените средства.  

Е, как няма да палят горите? И е ясно че винаги ще ги горят, докато 

има далавера. Тенденцията към момента на разследването ми е, меко 

казано, ужасяваща: От 248 през 1999 г. пожарите стигнат 1436 през 

лятото на 2000 г., а равносметката за 2001 г. е още по-

умопомрачителна.  

Очевидно е, че горят вековни гори където никога преди не е имало 

пожари. И за възстановявавенето им ще са нужни десетилетия, ако не и 

столетия. 

Така че само някой льольо може да си вярва, че държавата гори 8 пъти 

повече заради суша, запалени стърнища или изтървани фасове, е 

изводът от разследването ми.  

Ето историята на далаверата: Всичко започва още когато закриват 

държавните лесничейства, но през последните години добива 



чудовищни размери. Преди от държавните стопанства можеше да си 

купиш кубик дървен материал за 60-100 лева. Производството бе 

малко, а търсенето - голямо. Трябваха връзки.  

За да се спре тази братовчедска корупция на дребно трябваше пазарът 

на дървесина да се либерализира. Както повечето далавери в България 

и тази тръгва с добри намерения.  

Повечето директори на стопанства веднага откриват частни фирми и се 

хвърлят в бизнеса. Дървеният материал скоро поскъпва чувствително. 

Само отчасти обаче заради освободения пазар. В много по-голяма 

степен това става заради пренасочването на продукцията към чужбина. 

Така се увеличава търсенето на българския пазар, съответно се 

покачват цените.  

А защо българските гори тръгват към Гърция, Турция, Македония и 

Косово? Защото са най-близо, транспортните разходи са нищожни, а 

южните ни съседки са голям, платежоспособен пазар. Косово пък е 

огромна строителна площадка, където албанците плащат щедро, 

веднага и в кеш. Македония е най-вече посредник и верен помощник на 

"дървените" бизнесмени от България - да спестят някое и друго мито.  

А в България гори - дал Бог. През социализма ги сечаха сравнително 

пестеливо, а ги залесяваха по план. При дивия капитализъм обаче 

започва жестока сеч и луди печалби за малък кръг хора.  

По правило те са свързани с политическия елит. По времето на 

Виденов например босове на бизнеса бяха червените депутати по 

региони. При Костов местата им заеха съответните сини избранници и 

техните приятелски кръгове.  

След парламентарните избори през 2001 г.  в сектора течеше 

прегрупиране. Някои стари босове правеха опити да се прикачат към 

царското движение. На други места хора, представящи се за ревностни 

роялисти,  опитваха да заграбят сладкия бизнес.  

Ще позволят ли това новите управляващи? Първоначалните сигнали, 

които даваха към момента на разследването ми, показваха, че не са 

склонни да продължат далаверата. Новата екоминистърка Долорес 

Арсенова първа свърза зачестилите пожари с интересите на дървената 

мафия. И поиска бързи законодателни промени. 

А ситуацията нямаше да е толкова трагична, ако дървеният материал 

поне се обработваше в България. Ако се изнасяше, но под формата на 

мебели. Това щеше да означава хиляди работни места за българи и то 

точно в райони с най-тежка безработица. И доста допълнителни данъци 

в бюджета.  



Защо това не ставаше? Пак поради най-проста аритметика. Ако се 

хвърлиш да обработваш в България кубик дървен материал, в края на 

операцията ти остава едва половината от него. Тоест, за да получиш 

кубик обработена дървесина, трябва да купиш поне два. Отделно 

трябва да платиш за труд на работника 5-7 лева на кубик, да добавиш и 

за ток.  

В крайна сметка износът на кубик обработен материал ти излиза 240-

250 лева. А по толкова върви и на външния пазар, поради което я го 

пласираш, я не. Друго си е да купиш горял материал за 20 лева и да го 

продадеш за 200. В чужбина тази дървесина се използва предимно за 

строителство и качеството й не е от такова значение.  

Излизаше, че горите така й ще си горят, ако не се спре веднага износът 

на дървен материал.  Същото подхвърли като възможно решение г-жа 

Арсенова. Подкрепи я и бившият земеделски министър Венцислав 

Върбанов. Проблемът бе, че той можеше да го направи още докато 

имаше съответните правомощия, но явно тогава не е имал интерес.  

Сигурно бе, че тази идея и тогава, и по-късно щеше да срещне силна 

съпротива.  

Кой всъщност ще изгуби от една подобна рестриктивна мярка. Вярно, 

че прослойката, наричана общо "дървена мафия", не беше много малка. 

Вярно, че и печалбите, които щеше изгуби, бяха огромни.  

Но от другата страна на барикадата бяха интересите на държавата. 

Първо, само от пожари България вече бе изгубила гори за около 50 

млн. лева.  

Второ, щеше да се развие местното производство, да се разкрият 

работни места. Това обаче трудно можеше да стане само с една забрана 

за износа. Трябваше освен това да се създаде по-добра данъчна и 

инвестиционна среда в този бранш.  

Тоест на бизнесмените, които вече са в този сектор, както и на 

новопоявилите се, да бъде осигурена прилична печалба. Голяма 

колкото от износа или поне приблизително толкова.  

Ето отново аритметика, от която обаче държавата и данъкоплатците не 

губят, а печелят: Един тир събира 28 кубика необработен дървен 

материал, който се реализира в чужбина за около 9 100 лева. 

Себестойността му е 5 400 лева, значи чистата печалба - 3 700 лева.  

Същият тир, но натоварен с произведени в България чамови мебели, се 

пласира за 27 000 лева, например в Италия.  

В първия случай обаче плащаш общо 140 лева на работници да ти 

приготвят и натоварят материала. А във втория случай само фонд 



"работна заплата" ти излиза 6 300 лева, защото ангажираш 12 

работника за поне 2 месеца.  

Да, за баровците това бе неизгодно, защото при далавераджийския 

износ те печелят поне 3 пъти повече, отколкото ако произвеждаха в 

България. Ако обаче износът бъдеше забранен, те нямаше да имат друг 

избор, освен да открият фабрики в България. От това печалбите им 

щяха намалеят, но с тях и безработицата.  

Имаше и други ползи. След като дървесината се пренасочеше изцяло 

към вътрешния пазар, търсенето щеше да се приближи до предлагането 

и цената щеше да падне. Така българинът щеше да може по-лесно да си 

построи къща, вила, да се отоплява по-евтино и т.н.  

А най-важното - щяхме да спасим голяма част от прекрасните гори на 

България, които отидоха в джоба на дървената мафия.  

Защото правителството действително наложи забрана върху износа на 

дървесина от опожарени гори. Само че това не стана когато пожарите 

горяха през 2001 г., а чак на следващото лято, когато отново пламнаха.  

Вероятно е трябвало някой да си донапълни джоба или спокойно да 

реализира натрупаната суровина от подпалените гори. В последствие 

излязоха на светло и имената на фирмите, монополизирали този пазар – 

не бяха повече от десетина. Тоест за печалбата на тези няколко баровци 

и на стотината чиновници на различни нива, на които бутаха рушвети, 

България изгуби немалка част от малкото първокачествена суровина, с 

която природата я е дарила. 

Едва ли е нужно да споменавам, че след забраната за износа пожарите в 

България намаляха рязко като с магическа пръчка, въпреки че летата и 

на 2002 и на 2003 г. бяха не по-малко сухи и горещи. 

Все пак някои хора продължиха да се занимават с палежи, защото 

изгорялата дървесина бе достатъчно изгодна за тях, дори да се 

реализираше на вътрешния пазар. А в някои райони дървената мафия 

подпали горите като отмъщение срещу полицейския натиск и 

затворените нелегални дърводелски цехове. 

Така се стигна до трагичния случай с падането на хеликоптера и 

загубата на четирима военни. Така дървената мафия остави децата им 

сираци. Чак след това се предприеха наистина драконовски мерки, за 

да я ударят.  

Това е общият синдром при всяка българска далавера – властите си 

затварят очите и си пълнят джобовете чак докато загине някой невинен. 

След това по правило държавната машина започва да доказва колко е 

мощна и как умее да наказва нарушителите.Но не и да върне назад 

невинните жертви. 



ДЖЕЙМС УЛСИ, БИВШИЯТ ШЕФ НА ЦРУ 

 

Един от най-известните и високопоставени американци, с които успях 

да се срещна докато участвах в програмата за обучение на разследващи 

журналисти на министерството на външните работи на САЩ,  без 

съмнение бе бившият директор на ЦРУ.  

От разговора с него през септември 2002 г., който по-късно бе 

публикуван в “24 часа”,  разбрах доста неща за американската външна 

политика. Дори и да не бях съгласен с някои от постановките, поне ми 

стана ясно какво и защо правят. 

- Г-н Улси, смятате ли, че САЩ ще използват помощ от България под 

някаква форма, при евентуална атака срещу Ирак? 

- Не мога да съм сигурен дали САЩ ще искат помощ от България, това 

е една възможност. Дали тя ще се реализира зависи от това колко 

големи военни сили ще бъдат дислоцирани в Средиземноморския 

басейн, както и на юг от Ирак. Все пак не мисля, че вероятността да 

използваме България е голяма, по-скоро смятам, че основната 

логистична подкрепа ще ни е нужна на юг от Ирак и евентуално от 

кюрдите на север. 

- Имате ли информация за някаква активност на Ал Кайда на 

Балканите? 

- Такава активност имаше основно в Чечня и в някои части на бивша 

Югославия. Смятам, че постигнахме доста сериозен напредък по този 

въпрос в Босна и Албания, а също и в Чечня. Ако все още има някаква 

активност на хора от Ал Кайда, тя е твърде малка и ограничена. 

- Смятате ли, че успешен атентат срещу Саддам Хюсенин може да 

сложи край на кризата и да предотврати войната в Ирак?  

- Не, и главната причина е, че сменянето на един диктатор с друг няма 

да реши проблема на Ирак, там просто на власт ще дойде някой нов 

Саддам. Нужна е смяна на системата.  

От друга страна не е лесно Саддам Хюсен да бъде убит - всяка вечер 

той  спи на различно място, има 51 двореца. Диктаторът уби не само 

доведения си син, но и други членове на семейството си, както и всеки 

в Ирак, който си позволи да покаже и най-малък признак за несъгласие. 

Много е трудно да се намерят достатъчно сигурни хора, които да 

свършат тази работа. 

Слабото място на Саддам е малката подкрепа, която той има сред 

собствения си народ, особено сред кюрдите и шиитите. През 1991 г. в 

края на войната в Персийския залив ние ги окуражихме да възстанат 

срещу диктатора. Те го направиха, но нашата грешка е, че сключихме 



примирие със Саддам твърде рано. Това му даде възможност да потуши 

бунта и да накаже жестоко участниците в него. В този смисъл е 

нормално сега да не се ползваме с особено доверие сред кюрдите и 

шиитите в Ирак. Но при евентуална война главната ни задача ще бъде 

да им дадем шанс да се отърват от сегашното управление.  

- Вярвате ли, че така ще помогнете на Ирак да стане демократична 

страна? 

- Просто ще направим същото, както в Германия и Япония след края на 

Втората световна война. Толкова хора бяха скептични, че Германия 

след нацизма може да тръгне по демократичен път. Същото беше за 

Япония - мнозина ни смятаха за луди, че искаме там да бъде приета 

конституция, да се проведат избори. Сега виждате че и двете страни 

имат едни от най-демократичните системи в света. 

Така че за Ирак това е планът - първо да се направи пътят към 

демокрацията възможен. А за тези, които не вярват, че мюсюлманските 

страни могат да бъдат демократични, ще напомня, че вече половината 

от неарабските държави с ислямска религия са демокрации. Дори една 

бедна държава като Бангладеш проведе много успешни избори, което 

показва, че е функционираща демокрация. 

Ето защо смятам, че можем да помогнем на Ирак да бъде управляван от 

демократично правителство. И вярвам, че ще дойде времето да 

направим същото в по-голямата част на Средния изток.  

Да, има хора, които ми казват: За Бога, Улси, това е лудост, 

невъзможно е! Но нека си спомним 1917 г. и Първата световна война. 

Тогава в света имаше само няколко демокрации. А сега две трети от 

държавите имат демократично управление. Не значи ли това, че сме на 

верен път? 

- Какво мислите за отношенията между секретните служби и медиите, в 

ролята им на посредник към обществото? 

- Споделям мнението на Джеферсън, че ако трябва да избираме дали да 

имаме свободни медии или представителна власт, е по-добре да 

изберем свободни медии, защото те ще ни осигурят представителна 

власт. По същия начин ако трябва да избирам дали страната ни да има 

свободна преса или разузнаване, със сигурност предпочитам 

свободната преса, защото без нея нищо, включително националната 

сигурност, не би било гарантирано.  

- Все пак какви трябва да са отношенията между службите и медиите? 

- Нека ви кажа как принципно са регулирани нещата в ЦРУ. Да, 

работата на разузнаването трябва да бъде прозрачна за обществото, що 

се отнася например до неговото финансиране. То се контролира от 



съответна комисия в Сената. От друга страна за някои операции на 

ЦРУ не бива да се говори публично и нарушаването на това правило 

имаше твърде трагични последици на 11 септември. Например още 

през 1996 г. ЦРУ много предвидливо започна да подслушва и записва 

разговорите, които Осама бин Ладен провеждаше от сателитния си 

телефон. И това продължи цели две години. След това някой разкри 

това пред пресата, която публикува телефония номер на Бин Ладен и, 

естествено, нямаше как повече да го подслушваме. Не обвинявам 

пресата - тя си вършеше работата да информира, но какво да кажа за 

този държавен служител, който разкри, че подслушваме Осама? Ясно е, 

че за такива операции не бива да се говори публично. 

- И все пак обществото трябва да знае и за тях. 

- Да, когато бях директор на ЦРУ през 1993, 1994 и началото на 1995 г., 

аз направих публично достояние множество документи за отношенията 

между САЩ и СССР от периода на Студената война. Защо? Ами 

защото СССР вече не съществуваше, нещата тръгнаха в нова посока. 

Нямаше причина да държим секретни документи от 70-те, 80-те, та до 

началото на 90-те години.  

Сега сме приятели с Русия и сме в алианс срещу тероризма. Но дълги 

години отношенията ни бяха много обтегнати, а не е тайна също, че 

имаше американски граждани, които шпионираха за СССР. Повечето 

го правеха, защото имаха идеалистична представа за комунизма и 

СССР.  

От друга страна американци подкрепяха руснаците още от Втората 

световна война, когато заедно победихме фашизма. Всъщност когато 

започна Студената война, много американци се чудеха: За бога, та ние 

толкова помогнахме на руснаците. Фактически Червената армия 

завладя Европа на американски камиони, произведени в Детройт. Те 

още бяха с тях, когато Студената война започна. 

- Какво мислите за твърденията, че големи количества пари, 

контролирани от хора на бившата КГБ, циркулират на международните 

пазари, участват в сделки? 

- Да, преди колапса на СССР КГБ имаше доста начини да изнася пари в 

чужбина, да ги използва за закупуването на собственост там. Много от 

създадените по този начин фирми още съществуват, както и банковите 

им сметки. Други са закрити. Ние предполагаме кои хора от КГБ се 

занимават с това. Сега те са в ролята на бизнесмени, някои от тях са 

свързани с руската организирана престъпност.  

- Може ли ЦРУ да контролира тези пари? 



- Мисля, че САЩ засега не са добре подготвени да спечелят Студената 

война в посоката, в която тя се разви. Истината е, че всички бяхме 

изненадани от неочаквания развой на събитията, от рухването на СССР 

и получаването на независимост на толкова държави. Според наши 

авторитетни учени ЦРУ е изиграло ефективна роля при преодоляването 

на военната опасност и междуетническото напрежение след края на 

Студената война, но ролята му при нововъзникналите икономически 

обстятелства се определя като недотам успешна.  

Наистина в началото на 90-те години не бяхме достатъчно подготвени 

да държим под контрол паричните потоци, които тръгнаха от страните 

от бившия соцлагер. Все пак КГБ беше едната от трите най-добри 

разузнавателни служби в света. Там имаха уменията да осигуряват 

трансфера и влагането на средствата. При тези обстоятелства не е 

лесно да се хване кой, как и къде по света пере пари. За съжаление 

циркулирането на тези солидни парични потоци създаде условия за 

огромна корупция в Русия и в някои от новите демокрации. 

- Няма ли все пак възможност за споразумение със Саддам? 

- Няма, защото Саддам разработва два вида оръжия за масово 

поразяване - първото са балистични ракети, които могат да поразяват 

цели на големи разстояния и са в състояние да убият милиони хора. 

Освен това той има големи запаси от отровен газ и вече е показвал, че 

не се колебае да го използва, включително срещу хора от своя народ. 

Той е отговорен за смъртта на милион и половина човека.  

Саддам поддържа тесни контакти с терористични групи и фактически 

постоянно нарушава международните споразумения, които е подписал. 

Тоест имаме достатъчно причини да приключим с него, защото ако не 

го направим, със сигурност ще съжаляваме. 

- Имат ли кюрдите и шиитите достатъчен потенциал, за да осигурят 

бъдещо демократично управление на Ирак? 

- Да, шиитите са 60% от населениета на Ирак, а арабите сунити, които 

управляват в момента - само 20%, колкото са и кюрдите. Фактически 

сунитите са толкова, колкото са белите в ЮАР. 

Възможен проблем с кюрдите е, че много от тях искат да се обособят в 

автономна държава. Това обаче ще подейства като магнит за кюрдското 

малцинство в Турция и в други страни. Нормално е Турция да е твърде 

чувствителна по този въпрос.  

В този смисъл преди евентуална атака срещу Саддам трябва да 

постигнем взаимоизгодно споразумение едновременно за кюрдите и за 

Турция. Нашето виждане по този въпрос е, че кюрдите могат да 

получат относителна автономия, а държавите да си останат в същите 



граници, като евентуално се приложи някаква форма на федерация. 

Мисля, че ако Турция се съгласи да работи с нас, кюрдите ще бъдат 

удовлетворени в рамките на местна автономия. Бихме могли да им 

помогнем да се споразумеят, но не казвам, че ще бъде лесно.  

- Не смятате все пак, че си струва да се опита с нови преговори със 

Саддам? 

- Със него няма начин да се споразумеем, той е едно лъжливо копеле. В 

началото на 90-те той отричаше упорито, че разработва програма за 

биологическо оръжие, въпреки че лично доведеният му син Кемал я 

ръководеше. И когато инспекторите откриха документите, които 

доказваха съществуването на тази програма, Саддам невинно 

възкликна: Ааа, тази програма ли имате предвид?! 

Инспекторите все пак успяха да разчистят голяма част от химическите 

му оръжия между 1991-1995 г. Но те могат да бъдат произведени 

отново. От друга страна ние не разполагаме с никакво доказателство, 

освен твърдението на Саддам, че е унищожил химическите си оръжия 

напълно. Нямаме и доказателства, че не разработва ядрено оръжие. Той 

е диктатор и фактически няма начин да бъдат осигурени нормални 

условия на инспекторите да вършат своята работа. 

- Ако Саддам Хюсеин е толкова лош, защо САЩ толкова дълго време 

го подкрепяха? 

- Попитайте ме първо защо САЩ подкрепяха талибаните, преди да 

започнат война срещу тях. Е, какво стана в Афганистан? Преди 

талибаните сами по себе си не съществуваха, в Афганистан имаше 

муджахидини. Да, ние ги подкрепяхме, а те ни лъжеха, че не са 

радикални ислямисти и че не водят джихад, а се борят с комунистите. 

Ние обаче получавахме информация от пакистанското разузнаване, че 

муджахидините прехвърлят в Пакистан оръжия, които ние им 

предоставяхме като помощ. И че тези оръжия попадат в ръцете на 

много лоши хора. 

В същото време обаче муджахидините ни бяха нужни в Афганистан, за 

да се справим с големия си враг тогава - СССР. Знаете, че като една от 

причините за рухването на СССР се определя именно поражението на 

руснаците в Афганистан.  

Така че колкото и да се опитваме да водим принципна политика, 

понякога се налага да работим заедно с много неприятни хора.  

- Това обаче често засяга имиджа на САЩ пред света. 

- Така е, но нека погледнем назад в историята. През последните 85 

години на САЩ действително се налагаше да влизат в алианс и с много 

лоши хора. С Франко в Испания, Салазар в Португалия, Чан Кайши в 



Тайван, Пиночет в Чили. Но погледнете днес: Испания, Португалия и 

Чили са отлично функциониращи демокрации. Много американци и 

досега смятат, че Франко, Салазар, Чан Кайши и Пиночет са чудесни 

ръководители, които са направили много за страните си. Други пък ги 

смятат за кучи синове. 

През Втората световна война ние влязохме в алианс с може би най-

големият сатана сред диктаторите, със Сталин. И бяхме съюзници с 

него докато успяхме да разбием другия голям сатана - Хитлер. Целта 

ни беше да предпазим света от по-голямата опасност, която го 

заплашваше - фашизма. Дори с цената на съюз с много неприятни хора.  

Всъщност в някои от случаите ние сме следвали внимателно 

подготвена тактика и сме постигали успехи. В други случаи сме 

правили и големи грешки.  
 

 

 

БЪЛГАРСКАТА ВРЪЗКА НА ВИКТОР БУТ 

 

Володя Начев е руски възпитаник - 50-годишен, с посребрена коса, 

очила и интелигентно излъчване. Разговаряме в елегантно кафе, 

недалеч от Агенцията по приватизация в София през февруари 2002 

година. 

Г-н Начев е съдружник със Сергей Бут в българската авиокомпания "Ер 

Зори" ООД, става ясно от информационната система "Делфи".  Дни по-

рано  “168 часа” и “Капитал” са публикували информация, че "Ер Зори" 

е фалирала, но регистърът показва, че фирмата е действаща.  

Макар, според г-н Начев, от две години да не развива никаква дейност. 

Защо са интересни "Ер Зори" и Сергей? 43-годишният Сергей е по-

големият брат на най-известния в света коттрабандист на оръжие 

Виктор Бут и мениджър на авиокомпанията му "Чес еър", регистрирана 

в Обединените арабски емирства.  

Името на Виктор е нашумяло в поредния международен скандал. 

Белгийският вестник "Соар" съобщава, че полицията е извършила в 

началото на февруари обиски в различни градове в рамките на 

разследване на трафик на оръжие от България и пране на пари.  

"Мозъкът" на операцията в Белгия и ръководител на престъпната група, 

съставена, според "Соар", предимно от български граждани, е Виктор 

Бут. Той е бивш високопоставен служител на КГБ, специалист по 

търговия с оръжие със страни, за които вносът е забранен.  



Преди това името на Бут се е свързвало с доставки предимно за 

ембаргови африкански държави. В месеците преди разследването ми 

обаче западните спецслужби и медии вече определят Виктор Бут като 

основен оръжеен доставчик на Бин Ладен. 

Първоначално "Соар" съобщава, че са арестувани четирима българи от 

хората на Бут. В отговор на запитване на българското посолство в 

Брюксел белгийското външно министерство уведомява с нота, че 

според белгийските съдебни органи няма арестуван български 

гражданин по делото. От "Соар" уточняват по-късно, че четиримата 

българи са освободени след разпит. 

Как българинът Володя Начев се среща със Сергей? Завръзката е около 

един завод за военна продукция, който български фирми строят в 

Судан. Естествено, със знанието и разрешението на кабинета 

"Виденов" - годината е 1996. Володя Начев,  към този момент участник 

в авиофирмата "Ситрат ер", извършва превози на български 

специалисти, стоки и оборудване за завода. Покрай тази дейност се 

запознава с бъдещите си съдружници в "Ер Зори" - 42-годишният Емил 

Георгиев и връстникът му Иван Минков. Според Начев към този 

момент те се занимавали с обработка на документите за полетите до 

Судан. 

Междувременно компанията "Ер Зори" извършва полети от няколко 

години с единствения си самолет "Ил-18". Нещата обаче не вървят, 

затова тогавашният управител на фирмата Ангел Карамихов и 

останалите акционери търсят купувач. Начев, Георгиев и Минков 

решават да я купят и съживят.  

Трябва им обаче щедър финансов донор. Такъв се оказва Сергей Бут, 

когото, според Начев, довеждат Георгиев и Минков.  

Пред мен Начев се кълне, че към онзи момент не е чувал нищо за 

скандалната слава на братята Бут.  

Сергей щедро извадил 5 млн. лева капитал за фирмата, като задържал 

контрола върху 4 100 000 дяла, а тримата български съдружници 

получили по 300 000 дяла всеки. 

В момента, в който Сергей Бут поел контрола обаче, самолетът "Ил-18" 

на "Ер Зори" бил изтеглен в Казахстан, заедно с българския екипаж. 

Последвали многобройни полети с най-различни товари. Постепенно 

Начев започнал да осъзнава, че на Бут му е трябвал самолет с "чиста" 

регистрация, за да може необезпокоявано да извършва полети.  

Още доста преди това службите на немалко държави дебнели всяка 

крачка на братята Бут и тяхната самолетна флотилия, базирана в 

Обединените арабски емирства.  



Усетил, че нещата не отиват на добре, през февруари 1998 г. Начев 

пуска искане до министерство на транспорта за сваляне на българската 

регистрация от самолета. Всъщност поводът да се разбърза е  

катастрофата на самолета на "Ер София" на Азорските острови.  

Начев разбира, че ще изпадне в изключително тежко положение пред 

закона, ако нещо стане със самолета, който носи българска регистрация 

и е собственост на "Ер Зори", на която той е управител. 

Той пише писмо до другите двама български акционери, които 

представляват Сергей Бут, понеже не успява да осъществи личен 

контакт с тях. Настоява за спешни мерки и евентуално закриване на 

фирмата.  

Към момента на разследването ми обаче Георгиев и Минков не са 

отговорили на писмото му, а местонахождението им е неизвестно. 

Съответно фирмата "Ер Зори" продължава да е действаща, макар че 

българската регистрация на самолета й "Ил-18" пада още в края на 

февруари 1998 г. 

Начев твърди, че от полицията или спецслужбите не са го привиквали 

по повод братята Бут. Не е усещал също да е следен. Само от време на 

време му се струвало, че чува странни шумове в домашния си телефон. 

Но всичко това можело да е и професионална деформация, получена 

през годините. Още от времето, когато Володя Начев заема ветровития 

пост в авиокомпания "Балкан" шеф на дирекция "Товарни превози".  

Не е ясно къде е към този момент самолетът "Ил-18" на "Ер Зори" и 

какво превозва. Възможно е, както твърдят западни служби и медии, 

той да е бил един от самолетите, с които са пренесени тонове 

въоръжение за Бин Ладен и Ал Кайда. 

Според Начев, докато самолетът е имал българска регистрация, е  

пренасял оръжие само веднъж. Това става през октомври 1997 г., но 

поръчката е от такова естество, че Начев едва не получава инфаркт, 

спомня си той пред мен. 

Става въпрос за мини, произведени от български военен завод. 

Посредник е българската фирма "КАС", за която се знае че е много 

близка до Виктор Бут. Нейни представители са развеждали 

международния оръжеен аферист из българските заводи от 

военнопромишления комплекс още през 1996 г. 

Така близката до Виктор Бут "КАС-трейдинг" осигурява мините, които 

отлитат от България със самолета "Ил-18" на Сергей Бут. Закъде ли? 

Поръчката е от Пентагона и изисква доставка на мини за Рамщайн, 

Германия, където е най-голямата американска база в Европа. След 

огромни перипетии поръчката е изпълнена, като по неясни причини 



екипажът  е сменян, а в предходните и следващите денонощия 

самолетът безспир летял в най-различни дестинации из Европа, към 

Казахстан, както и до Обединените арабски емирства с товари от 

цигари, други стоки и хора. 

В крайна сметка Пентагонът получава своите мини, без да разбере, че 

му ги доставя лично най-търсеният оръжеен аферист. 

Колко мини е продал Бут на американците? Между 12 и 13 тона, 

спомня си Валери Начев. 

Той беше категорично против публикуването тази информация, но тя 

беше толкова важна и интересна, че щеше да е престъпление, ако я бях 

запазил в тайна. Месеци по-късно получих потвърждение за 

истинността на данните най-малко от два авторитетни източника. 

Първият бе колегата от “Уолстрийт джърнъл” Кристофър Купър, който 

ми се обади докато беше в България за едно негово разследване. Той 

ми обясни, че е прочел преразказана моята история последователно във 

“Вашингтон поуст” и в “Ню Йорк Таймс”, където обаче нито бил 

цитиран моят материал, нито че е публикуван в “24 часа”. Затова 

попитах Кристофър как е сигурен, че става въпрос точно за моето 

разследване. 

Той ми обясни, че е направил своя проверка и е установил категорично, 

че първи аз съм писал за доставката на Виктор Бут за Пентагона. И че 

после историята ми била преписана и от единия американски вестник, 

и от другия”. 

“Но как е възможно” -  продължавах да упорствам аз – “Става въпрос 

за два от най-авторитетните вестници в света, възможно ли е 

журналистите им да преписват колегите си, без да посочват 

източниците си”. 

“Повярвай ми, това е твърде често срещана практика, дори при най-

авторитетните издания”, усмихна се тъжно Кристофър. 

Повярвах му, защото все пак той самият бе представител на може би 

най-авторитетния вестник в света на бизнеса, заедно с “Файненшъл 

таймс”. И все пак продължих да се съмнявам, че е възможно във 

вестник като “Ню Йорк Таймс” да се преписва. 

Когато обаче през 2003 г. гръмна скандалът с преписващият цветнокож 

журналист и стана ясно, че над 70% от материалите му просто са били 

откраднати от други издания, трябваше да се съглася с думите на 

Кристофър. А скандалът се разрасна толкова, че отнесе главата дори на 

главния редактор на “Ню Йорк Таймс”. 

Вторият, който потвърди истинността на фактите ми, бе шефът на 

Американската агенция за международно развитие за Централна и 



Източна Европа. Той беше на посещение в България и се срещнахме в 

офиса на програма “Промедия”. Американецът ми съобщи че след 

публикацията ми е направил специална проверка, защото е било 

замесено името на Пентагона. Проверката е доказала, че такава сделка 

наистина е имало – само че американците са разбрали, че са имали за 

партньор Виктор Бут едва от моята публикация. 

А разследването ми за оръжейния търговец и връзките на Ал Кайда на 

Балканите бе продължено през февруари 2002 г. в следващите броеве 

на “24 часа”. 

Тогава от Министерството на икономиката побързаха да уточнят, че 

името на Виктор Бут никога не е фигурирало като страна по сделките в 

документите на български лицензирани фирми, които са разглеждани 

от Комисията за контрол и разрешение на външнотърговски сделки с 

оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба за износ.  

Аз обаче бях описал точно механизма, чрез който Бут е използвал 

фирми с "чиста" регистрация и репутация, за да достави оръжие дори 

на Пентагона. 

Междувременно "Вашингтон пост" и "Ню Йорк таймс" продължаваха 

да пишат, че голямо количество от оръжейните доставки, осигурявани 

от Бут, са идвали от България и Румъния и са били товарени с фалшиви 

сертификати за крайния получател. Според вестниците това се е 

правело с цел ООН да не разкрие, че доставките са били предназначени 

за ембаргови държави. 

Не мога да твърдя със сигурност, че моето разследване е причина, но 

няколко месеца по-късно в България правителството наложи 

лицензионен режим и за фирмите, които транспортират оръжие и 

спецпродукция. Именно за да не се промъкне отново някой маскиран 

трафикант като Бут.  

Белгийските власти пък потвърдиха пред Асошиейтед прес, че са 

издали международна заповед за задържане на Виктор. Говорител на 

прокуратурата в Брюксел заяви, че се очакват сведения за 

местонахождението на Бут, който най-вероятно се намира в Русия.  

Руското министерство на вътрешните работи се ангажира да извърши 

щателна проверка на съобщенията, че трафикантът е доставял оръжие 

на терористичната мрежа Ал Каида.  

Междувременно самият Виктор Бут даде интервю за радио "Ехото на 

Москва", в което обяви, че е набеден и абсолютно невинен. 

Аз продължих да търся други връзки на Ал Кайда на Балканите. 

Според информацията ми най-силните бази на Осама бин Ладен на 

полуострова бяха в Босна и Херцеговина, Косово и Албания.  



Три месеца по-рано шефът на бюрото на Интерпол за Букурещ и 

Кишинев беше съобщил, че е засечена мрежа от трафиканти на ядрени 

материали по маршрута Приднестровие-Румъния-Босна, като 

получателят бил Осама бен Ладен.  

След разбиването на Ал Кайда в Афганистан и на Балканите течеше 

прегрупиране на талибанските сили. Много техни привърженици от 

Хърватска, Югославия, ОНД, България и др. бяха принудени да се 

върнат по родните си места. Затова можеше да се очаква нова серия от 

терористични атаки, този път на територията на Европа. 

В един мразовит ден в края на януари 2002 г. властите в Босна и 

Херцеговина отнемат гражданството на 41 чужденци, натурализирани 

след 1992 г. Те са изгонени заради предполагаеми връзки с мрежата на 

Бин Ладен. 

Сред екстрадираните има граждани на България, съобщиха на 30 

януари от българското Министерство на отбраната. Информацията 

излезе единствено в "24 часа". Допълнителното ми разследване 

установи, че сред 41-те човека от Югославия, Хърватска, Украйна, 

Русия, Алжир, Судан, Саудитска Арабия, Кувейт, Турция, Палестина и 

Тунис има терорист, предаден от Босна на САЩ, който е 

високопоставен член на Ал Кайда и е бил натоварен да осъществи 

нападения срещу американски интереси на Балканите. 

По-интересен за мен обаче бе фактът, че в групата на 41-те има един 

българин, който би трябвало вече да се е прибрал родината си.  

Свързах се с шефа на Хелзинският комитет в столицата на Босна и 

Херцеговина – Сараево. С негова помощ установих, че името на 

българина е Иван Николов.  

Помолих МВР за повече информация за него - с какво се занимава, има 

ли криминално минало, върнал ли се е действително в родината си след 

екстрадицията. От пресцентъра на МВР искането ми е било препратено 

в Националната служба за сигурност. А оттам, естествено, не получих 

отговор.  

Затова по свои канали установих, че Иван Николов е малко над 30-те 

години и участва в общо 6 български фирми. Една от тях неотдавна бе 

станала обект на полицейско разследване във връзка със стокова 

контрабанда.  

В друга от фирмите на Николов съдружник бе украински гражданин, а 

в трета - руснак, който имаше българско гражданство. Не бе ясно дали 

тези лица са също сред изгонените от Босна и Херцеговина, нито къде е 

новото им местопребиваване. 



Присъствието им в терористичната мрежа обаче потвърждаваше тезата 

ми, която, между другото, изложих и пред международната 

конференция за разследваща журналистика в Копенхаген през 2001 г. 

А именно, че международните терористични организации като цяло и 

Ал Кайда в частност не са изградена само на верска основа.  

Действително основните връзки при Ал Кайда са между лица, 

изповядващи мюсюлманската религия, но те се преплитат с престъпни 

елементи от православното и католическото християнство, юдаизма и 

др. Основната цел  за "друговерците" в тези “сдружения” е 

натрупването на големи и лесни печалби.  

Все пак религиозната връзка играе важна роля, поради което 

преобладаващо мюсюлманската Босна и Херцеговина дълго време 

беше главната база на Бин Ладен в Европа. Например още в броя си от 

24 септември 1999 г. сараевският седмичник "Дани" беше публикувал 

материала "Осама бен Ладен има босненски паспорт!"  

Тогава статията не беше предизвикала особено любопитство, защото се 

знаеше, че около 1500 муджахедински интербригадисти са се 

сражавали на мюсюлманския фронт в Босна срещу сърбите и че всички 

те са получили в знак на признателност босненски паспорти.  

Според радио "Дойче веле" босненските власти са се опитали да 

изличат всички следи, че през 1993 година е издаден босненски 

паспорт и на самия бин Ладен. Въпреки че те отричаха докрай, стана 

ясно, че скандалният паспорт е издаден във виенското посолство на 

Босна и Херцеговина. По това време Виена е най-важният политически 

и логистически център за отбраната на Босна. 

Действително когато правех разследването си, босненските власти 

заедно с международния военен контингент усилено се опитваха да 

отрежат корените на терористите, прораснали в местните фондации, 

политически партии, в изпълнителната власт.  

Малко преди това силите на НАТО се бяха опитали да заловят бившия 

лидер на босненските сърби Радован Караджич близо до Челебичи, 

Източна Босна. Операцията се оказа неуспешна, но, спроред отлично 

информиран източник,  нейна цел е бил не Караджич, а хора от най-

близкото обкръжение на Бен Ладен, за които се е предполага че се 

укриват в Босна. 

Още през есента на 2001 г. при масирани обиски в офиса на 

саудитската хуманитарна агенция в Сараево бяха открити карти на 

Вашингтон с маркирани правителствени сгради. Намерена бе и 

компютърна програма, обясняваща как се използват селскостопански 

самолети за разпръскване на пестициди, както и материали, използвани 



за направата на фалшиви карти за самоличност на служители от 

Министерствто на външните работи на САЩ, както и кредитни карти. 

Висшият офицер от армията на Босна и Херцеговина Авдия Шабанович 

призна пред съда на 27 февруари участието си в нелегално прехвърляне 

на оръжие за албанските терористи в Косово през 1996 г. Шабанович бе 

сред седемте военни, обвинени в нелегална търговия с оръжие с 

албански терористи в Косово и Македония на започналия в Сараево 

съдебен процес.  

Ако имах атомна бомба, бих им я изпратил и нея, заяви на делото 

Шабанович като подчерта, че доставял оръжие на албанските 

терористи по патриотични подбуди. 
 

 

 

БИЗНЕСЪТ НА ВИС  

 

ВИС - една от групировките, които нашумяха с охранителната и 

застрахователната си дейност и неведнъж пълниха черните 

вестникарски хроники, вече е ориентирана предимно в сферата на 

търговията, спорта и развлекателния бизнес. 

Това показа мое разследване от април 2002 година. Направих го, 

защото до този момент никой не си беше дал труда да извади на светло 

търговските фирми, които имаха вземане-даване с хора от бившата 

силова групировка. 

Направих разследването си чрез информационната система “Апис”, 

защото тогава редакцията на “24 часа” още не разполагаше с “Дакси” и 

“Сиела”.  

По тази причина част от информацията ми не беше съвсем точна, 

защото “Апис” не показва точно кога акционерите са напуснали 

фирмите.  Но дори и висаджиите да бяха излезли от посочените от мен 

структури, преди това те със сигурност са били в тях. Което така или 

иначе представляваше интерес.   

Основната структура от кръга ВИС - "ВАИ - инвест холдинг" АД, 

контролираше над 15 фирми, в повечето от които държеше по 80 

процента от дяловете.  

Единият от тримата основните акционери във ВАИ - Георги Илиев, бе 

основен собственик в други над 10 структури, между които два 

футболни клуба и три сдружения за борба. 

Беше важно да взема някаква официална позиция от бившите 

висаджии, за да бъде разследването ми пълно. Това обаче бе най-



трудната, почти невъзможна част. Просто висаджиите нямат 

пресаташета и това е. 

Все пак с помоща на колегата Виктор Радулов, който имаше някакви 

кантакти с хора от ВАИ, поканихме член на висшето ръководство на 

групировката да даде някакво публично изявление.  

Той обаче отказа с предлога, че не иска да се меси в разследването на 

"24 часа". Все пак уточни, че фирмената ни информация е “горе-долу 

точна”, въпреки че имало известни промени в собствеността. 

Според регистрациите в информационната система "Апис" бизнесът на 

кръга ВИС можеше да се раздели в четири основни сектора: 

1. Развлекателна индустрия - разпространение на филми, видео и 

аудиопродукция. 

2. Търговия - на дребно, на едро, посредническа дейност. 

3. Туризъм - стопанисване на хотели, мотели и ресторанти, друга 

недвижима собственост. 

4. Спорт - притежание и мениджмънт на спортни отбори, предимно 

футбол и борба. 

Първите фирми на групировката бяха регистрирани през 1994 г. Между 

другото тогава за пръв път започна да се говори за легализиране на 

бизнеса на тъй наречените мутри. През март 1995 г. шефът на 

"Мултигруп" Илия Павлов излезе с програмна си статия във в. "Дума", 

с която призова "гущерът да отреже опашката си".  

Месец по-късно беше застрелян босът на ВИС Васил Илиев, след което 

групировката промени политиката си и постепенно започна да загърбва 

тъмния си бизнес за сметка на легалните инвестиции. 

В последните години новините за силови операции от структури на 

ВИС вече почти нямаше в медиите. Доколкото се появяваха подобни 

съобщения, те визираха бивши членове на групировката, които са били 

изхвърлени от бизнеса и са минали на "автопилот". 

Ако не броим няколко ресторантски сбивания, трите основни фигури 

от бившата ВИС се опитваха да градят имидж на почтени бизнесмени. 

Това бяха братът на Васил Илиев - Георги, Николай Цветин и Антон 

Боянов. Всеки от тях държеше по 33, 333% от "ВАИ инвест холдинг" 

АД - основната структура на групировката. 

"ВАИ" държеше 80 % от вероятно най-голямата българска фирма за 

разпространение на кино и видеофилми "Ара аудио видео". Другите 

двама собственици са братята Виктор и Ненчо Касъмови. Според 

Виктор Касъмов обаче така е било допреди две години и към момента 

на разследването ми ВАИ нямали собственост при тях. 



80% собственост на ВАИ е дружеството за търговия на едро "Брилянт 

63", което се занимава също с недвижими имоти, импресарска дейност, 

авторски права и др. Холдингът ВАИ е стопроцентов собственик на 

"Вис-1" ЕООД, което между другото има за предмет на дейност 

търговия на дребно. 

"Деси" ООД, също 80% собственост на ВАИ, е за търговия на едро. 

При "Диг-94" ЕООД предметът е същият, но собствеността е 100 %. 

Във варненското "Ел Би Джей" ЕООД "ВАИ" държи 99,415%. 

Дружеството се занимава с хотели и ресторанти и държи комплексите 

"Акация" и "Гладиола" на Златни пясъци, които купува през 1998 г. за 2 

000 300 долара. То е акционер с 2% в "Златни пясъци 2000" АД за 

стопанисване на хотели и мотели. "Ел Би Джи" купува през 1995 г. и 

хотел "Астория" в Слънчев бряг за 250 000 долара. 

В "Енджел" ООД ВАИ е собственик на 80% от капитала на 

дружеството, което се занимава с търговия на едро с твърди, течни и 

газообразни горива. В "Крес" ООД делът е отново 80%, а предметът на 

дейност - търговия на дребно в специализирани магазини. 

Къщата за недвижими имоти "Буржоа" ООД е 80 процента собственост 

на ВАИ. Пак толкова е делът в "Люси" ООД за търговия на едро. 

Същия дял държат в "Микомекс" ООД за търговско посредничество с 

разнообразни стоки. Тази фирма обаче бе обявена в ликвидация. 

В пловдивския "Музикален център" ООД ВАИ притежава 80%, 

дружеството разпространява кино и видеофилми. 

В "Оазис - мусо" АД ВАИ имат само 22,646%, но пък в дружеството 

участват капитали от Италия и се занимава с търговия на дребно чрез 

известната верига супермаркети "Оазис". Един от тях е в ЦУМ - 

магазинът с най-скъпа търговска площ в страната. “Оазис”-и има в 

почти всички столични комплекси. 

В "П.А.П.-94" ООД дяловото участие на ВАИ е 80%, предметът - 

търговско посредничество. В "Тони" ООД делът е същият, предметът - 

търговия на дребно. В "Хепи-94", 80% и в "Юто" ООД, 100%, 

предметът е търговия наедро. "Хепи-94" обаче не е собственик на 

известната едноименна верига от заведения за хранене. Тя е под 

контрола на бившата СИК, твърдят запознати.  

Освен чрез "ВАИ инвест" Георги Илиев участва пряко в друга 

поредица от структури. В кюстендилското "Велбъжд -94" ООД той 

държи 24%. Дружеството стопанисва хотели и мотели с ресторанти. По 

конкретно негова собственост са хотел "Велбъжд" и дискотеката 

"Нерон 2". 



В столичното "Ви кей джи груп" за търговия на едро Илиев притежава 

90%. Със същия предмет на дейност са неговите ЕТ "Георги Илиев" и 

"Джорджио" ЕООД. В "Граф Цепелин" ООД, 40% негова собственост, 

предметът на дейност е търговско посредничество. 

Най-многобройни са спортните му участия. В професионален футболен 

клуб "Велбъжд" Илиев е акционер с 94,8 от дяловете. Клубът обаче 

беше закрит, а треньорът му оглави футболния клуб "Локомотив - 

Пловдив", от който Илиев държи 31,6%. По-късно стана ясно, че е 

купил и пловдивския "Марица" и е поискал да вземе на концесия 

стадион "Пловдив".  

Във кюстендилския футболен клуб "Левски" Илиев бе регистриран 

като председател. 

В "Българска федерация по борба" и във "Федерация по свободна и 

класическа борба" е член на управителния съвет, председател е на 

сдружение "Класическа борба ЦСКА". 

Във фирма "Селф соф", която стопанисва ресторанти, държи 20%. В 

кюстендилското "Фаворит 97" притежава 50%, фирмата се занимава с 

хотели и мотели с ресторанти. 

Бизнесът на Николай Цветин е далеч по-скромен. В "Биг-1" ООД той 

държи 25% и се занимава с търговия на едро. В нелицензираната 

застрахователна компания "Вярност, инвестиции, сигурност" 

собствеността му е едва 1,6%, заедно с още няколко физически лица, 

между които Чавдар Писарски. 90% от собствестта на дружеството 

обаче контролират  "група физически лица", чиято самоличност е 

неизвестна. 

В "Спестовно-осигурителна компания", която се занимава с 

кредитиране, Цветин е председател на колективния орган за 

управление. 

Третият партньор от "ВАИ инвест" Антон Боянов контролира 

половината от дяловете в "АППА" ООД - за търговия на едро. В 

"Брилянт-63" със същия предмет на дейност държи 20%. Във "ВИС 

трейд" - 10%, фирмата се занимава с търговия на дребно с хранителни 

стоки, напитки и тютюневи изделия.  

Боянов е собственик в две несебърски фирми. Негова е половината от 

"Ганимед" ООД, която стопанисва ресторанти. Единствено другата 

несебърска фирма - "Стар град 2000" ООД, напомня за старата слава на 

ВИС. Тя се занимава с детективска и охранителна дейност, а Боянов 

контролира 30% от нея. 

Той има и 10% от "Глобал инкорпорейтид" АД, специализирана в 

бизнесуслуги. АД. Наполовина негова е "Джус 99" ООД - за търговско 



посредничество с разнообразни стоки. Пак толкова държи от "Динамик 

трейд" ООД - търговия на едро. 

В самоковското "Интерт-груп"ООД негови са 14%. Дружеството се 

занимава с добив на трошен камък, чакъл и пясък. В "Лион 71" ООД, 

"Лукафе" ООД и "Тайни" ААД Боянов има по 50%, предметът им е 

търговско посредничество.  

Пак толкова контролира в "Майк вон ов" ООД за търговия на дребно. 

Наполовина неговата "Рея 95" ООД се занимава с последническа 

дейност на агенции за недвижими имоти. 

От бившия огромен застрахователен бизнес на ВИС официално не 

съществува нищо. Според неофициална информация структурите им 

извършват брокерски услуги за "Юпитер", "Спартак" и др. 

Около изброените фирми от кръга ВИС има доста по-голям брой други 

приятелски структури. Те се ръководят от хора, които не са познати 

като близки до висаджиите. Според запознати те само управляват 

структурите, а собствеността отново е под контрола на Илиев, Цветин 

и Боянов.  

Малко е известно и какво точно притежават висаджийските фирми. 

Например малко преди да започна разследавнето ми стана ясно, че 

техни структури ще стопанисват през лятото плажа на Слънчев бряг, 

преди това контролиран от близкия до тях Маймуняка, който загина 

при атентат. 

Със сигурност обаче е ясно, че поне в няколко сектора на икономиката 

хората от бившата ВИС имат значителна роля. 

  

  

  

БАЛКАНСКАТА МРЕЖА НА АЛ КАЙДА 

 

Румъния и България са основните складове за хероина, доставян от 

Турция за Европа, писа  влиятелният гръцки вестник "Катимерини" 

през февруари 2002 г., няколко дни след като бе публикувана първата 

част на разследването ми за организираната престъпност на Балканите, 

оръжейния търговец Виктор Бут и пипалата на Ал Кайда. 

Според “Катимерини” албански трафиканти на дрога все по-усилено 

конкурират турските банди, които в момента контролират 80 процента 

от нелегалната търговия с хероин. Турция е основният транзитен пункт 

на хероина от Азия към Европа.  

Кризата в Македония и Косово е променила в известна степен 

маршрута на дрогата, като напоследък Гърция се използвала като 



алтернативно трасе за камионите, превозващи хероин през границата с 

България, посочваше още вестникът.  

В публикацията се описваше неотдавнашния арест на шестима висши 

албански полицейски служители от град Дуръс, Северозападна 

Албания, при мащабна операция срещу наркотрафика. Началникът на 

полицията на град Дуръс Шамет Бейто и петима други полицейски 

служители били обвинени за участие в трафик на наркотици.  

Това не беше някаква изненада - и в Албания, и в другите Балкански 

страни печалбите от незаконен бизнес често се набираха под крилото 

на висши политици и полицески служители. В последната част от  

разследването ми за дейността на Ал Кайда на Балканите се опитах да 

разкрия механизма, чрез който е изградена и действа мрежата от 

контрабандисти, готови да пуснат през каналите си всяка стока, от 

която се печели бързо: оръжие, наркотици, цигари, петрол и т.н.  

На места тази мрежа се преплита с хора от "Ал Кайда". Така част от 

престъпниците действат, водени от религиозния си фанатизъм, а други 

- от желанието за бързи печалби. Крайният резултат обаче е един - 

бедни балкански народи, нестабилни правителства, липса на 

перспектива. Ако международната общност не вземе бързи и 

решителни мерки, първо Косово, а след това и Балканите като цяло са 

на път да се превърнат в зона, контролирана от мафията, беше 

заключението на разследването ми.  

От съображения за сигурност и в този случай използвах номера с 

подменените имена – описвах дейността, фирмите и схемите на едни 

лица, като ги наричах с измислени имена.  

Юни 1995 г.: Босненецът Йован Динич създава в София фирмата "Бия" 

с предмет на дейност търговия и електронни игри. 

Съдружници са му двама братя, негови сънародници от Босна и 

Херцеговина. И тримата обаче притежават паспорти, издадени в 

Загреб, столицата на Хърватска. 

Динич участва в още две структури в България - във Варна и още една 

в столицата. В "морската" фирма съдружници са му същите лица. В 

софийската участват още трима босненци, двама сърби и една 

българка. Някои от чужденците имат босненски паспорти, други 

хърватски, а трети са получили българско гражданство. 

Двама от босненците имат криминално минало в родината си, съобщи 

мой източник от Сараево. Според него дейността на тези лица е 

свързана предимно с контрабанда на цигари. Има данни, че са замесени 

и в търговия с оръжие и наркотици. 



В Черна гора е известна фирма с подобно име като създадената в 

България и тя често е свързвана със скандали заради контрабанда на 

цигари, съобщи друг мой познат от Подгорица. Според него 

собственик на черногорската фирма е скандално известният сръбски 

контрабандист Станко Суботич Цане.  

За него влиятелният хърватски седмичник "Национал" писа, че е бил в 

особено близки отношения с президента на Черна гора Мило 

Джуканович. Джуканович категорично опроверга тази информация и 

заведе дело срещу "Национал".  

Към момента обаче самият Джуканови е обект на следствено дело. 

По-късно по доста съмнителен начин Цане е получил хърватски 

паспорт, но продължава да живее със семейството си в Швейцария, 

пишеше още "Национал". 

Защо са им на босненците или на сърбите хърватски паспорти? По 

същата причина, по която сърби се натискат за български документи за 

самоличност, а българи - за босненски. Такъв беше случаят с 

нашенецът Иван Николов, за който писах  в предишната част от 

разследването си.  

Всички тези хора имат една мисия - да изградят мрежа в държавите от 

Черно до Адриатическо море през размирното Косово,  по която да 

текат  

наркотици, оръжие, контрабандни стоки и т.н.  

За тази цел са им нужни колкото е възможно повече самоличности - за 

да могат да оперират необезпокоявани на територията на няколко 

държави. По същата причина най-известният контрабандист на оръжие 

Виктор Бут,  има издадени паспорти от 5 различни държави. 

Станко Суботич Цане, който дълго време контролираше контрабандата 

с цигари в Черна гора, е действал в близък контакт с български 

контрабандисти, потвърди мой източник от Хърватска и от българските 

служби за сигурност. Нашите мафиоти са били особено близки до част 

от предишните управляващи. Схемата на мащабната контрабанда, в 

която са  

участвали близо 100 митничари, полицаи, хора от подземния свят и др., 

е преминавала основно през ГКПП Кулата.  

Тя е била ръководена от известен банкер, свързан с най-висшите 

кръгове на изпълнителната власт в периода 1998-2001 г., потвърди 

моят източник, свързан със службите за сигурност. Други важни играчи 

по същата схема са бивш министър, роднина на високопоставен 

български парламентарист. От по-малките играчи е синът на 

министъра, собственик на търговска фирма, залавяна неколкократно с 



контрабандна стока. Става въпрос предимно за внос на цигари без 

заплащане на дължимите мита, след което папиросите отново се 

изнасят на Запад, където се осъществяват огромни печалби. От това 

само България губи около 100 млн. долара годишно, разкри мое 

разследване в началото на 2001 г. 

Някои от участниците в канала през ГКПП “Кулата” са разследвани, но 

нито един не е обвинен или съден. В по-късно са правени няколко 

опита "мощностите" на контрабандния канал да бъдат използвани 

отново. В България най-голям интерес към това е проявил тъй 

наречения Косьо Самоковеца, а от чужбина - лица, свързани с турския 

и особено с албанския подземен свят.  

За част от тях се смята, че са в много близки отношения с хора от 

мрежата "Ал Кайда" на Бен Ладен.  

Целта им е да осигурят безпрепятствено преминаване на огромните 

хероиновите доставки от азиатския "златен полумесец". Известно е, че 

от Афганистан и Бирма опиумът се прехвърля през Иран в Турция, 

където се рафинира в стотици нелегални лаборатории. След това го 

поемат албанските трафиканти, контролиращи цели райони в 

Македония, Албания и Южна Сърбия и практическо цяло Косово.  

След разбиването на "Ал Кайда" в Афганистан немалка част от нейните 

членове се насочват към Европа, сочат данни на западните 

разузнавателни служби. "Германската полиция има информация за 

наличието на структури на "Ал Кайда" в страната", обяви в началото на 

януари 2002 г. вътрешният министър Ото Шили. 600 полицаи са 

участвали в разследването на над 20 000 улики за структури на 

терористичната организация в Германия.  

Талибани и членове на "Ал Кайда" се насочват към България, 

предупреди в началото на февруари 2002 г. началникът на граничен 

сектор Любимец подп. Господин Христов.  

При полицейска акция на 2 март в Македония бяха убити седем мъже, 

облечени в униформи на албанската Армия за национално 

освобождение. Според македонския вътрешен министър Любе 

Божковски две от жертвите са пакистански граждани с боен опит в 

Афганистан и на Балканите. Според други правителствени източници 

унищожената група е планирала атаки срещу американското, 

германското и британското посолство в Скопие, писа вестник 

"Интернешънъл хералд трибюн". 

Случаят обаче бе проучен много внимателно от “Уолстрийт джърнъл” 

и стана причина да се запозная с журналиста от авторитетния вестник 

Кристофър Купър. След като приключи разследването си по темата 



месец по-късно Крисотфър ми го прати по електронната поща. Той бе 

проучил пътя на седмината убити от Пакистан и Афганистан до 

лобното им място в Македония. Изводът му бе категоричен – тези хора 

са били обикновени икономически емигранти, не са имали никаква 

връзка с Ал Кайда и тероризъм. Смъртта им е била нелепа. 

Въпреки това точно този инцидент за първи път стана причина 

чуждестранни медии да направят паралел между мрежата на Бен Ладен 

"Ал Кайда" и албанските терористи.  

Бях решил, че съм приключил с разследването си за дейността на Ал 

Кайда на Балканите поне за известно време, когато една новина 

направо ме хвърли в “оркестъра”. 

Терористи от Ал-Каида са планирали антиамерикански атентати в 

Сараево на среща в София, на която определили целите си в Европа, 

съобщи "Асошиейтед прес" от босненската столица около две седмици, 

след публикуването на разследването ми. Според приблизителната 

дата, която се споменаваше в информацията, излизаше, че срещата се е 

състояла точно по времето, когато правех разследването си за Ал 

Кайда. Както се казва – пишеш за вълка, а той в кошарата. 

Източникът на “Асошиейтед прес” бе високопоставен босненски 

представител, пожелал анонимност.  

Нашето външно министерство отрече да има информация за подобна 

среща, както и за подготвяни атентати. МВнР инструктира посолството 

ни в Сараево да провери съобщението на АП.  

Расим Кадич, член на босненския правителствен екип за борба с 

тероризма, потвърди, че е имало заплахи за антиамерикански атентати 

в Сараево. Той уточни, че преди седмица неговият екип се е събрал на 

извънредна среща.  

Босненските власти обсъдили заплахите с американски представители 

и решили, че те са "сериозни и достоверни". Премиерът на Хърватско-

мюсюлманската федерация Алия Бехмен разговарял с посланика на 

САЩ в Сараево Клифърд Бонд. 

Българските служби не са работили върху въпроса за среща на членове 

на Ал-Каида в София, коментира тогава пред журналисти главният 

секретар на МВР Бойко Борисов.  

Информацията за плановете на хора от Ал Каида да извършат 

терористични нападения в Босна е била засечена по Ес Ем Ес 

съобщение в София, предаде ДПА. Агенцията се позова на публикация 

в босненския всекидневник "Дневни аваз".  

Високопоставен източник от правителството в Сараево, пожелал 

анонимност, посочил пред вестника, че според това Ес Ем Ес 



съобщение на американците в Сараево ще се случи "нещо подобно" на 

терористичните атаки в Ню Йорк и Вашингтон от 11 септември 2001 г.  

Според АП информацията на босненското разузнаване за срещата на 

Ал Каида в София е предизвикала извънредно заседание на 

босненското правителство, на което е била обсъдена опасността за 

посолството на САЩ и посолствата на някои европейски държави в 

Босна. В информацията не бе уточнено за кои европейски държави 

става въпрос. 

Американското посолство в Босна и Херцеговина бе затворено за 

граждани ден по-рано, след като получи предупреждение за евентуален 

терористичен акт и поднови работата си на следващия ден. 

Ден преди получаването на предупреждението за евентуален 

терористичен акт срещу американското посолство в Сараево, 

босненската полиция нахлува в офиса на ислямската благотворителна 

фондация “Биневълънс Интернешънал”, откъдето иззема оръжия, 

указания за направата на взривни устройства и фалшиви паспорти.  

По-късно полицията в Босна съобщи за ареста на шефа на босненския 

клон на фондацията "Босненско идеално бъдеще" Муниб Захираджич. 

Той е бивш член на босненската мюсюлманска тайна полиция. 

Въпреки множеството сигнали за активност на Ал Кайда на Балканите 

бе възможно съобщението за софийската среща да е добре подготвен 

компромат. Ясно беше, че категоричен отговор на този въпрос няма да 

бъде получен, въпреки че босненското правителство се ангажира до три 

дни да обяви официалната си позиция. Никой не можеше да обвини 

България в "домакинство" на такава среща само на основата на едно 

съобщение по SMS. 

Едва ли бе случайно обаче, че скандалът гръмна точно в момента, в 

който босненски парламентаристи бяха на посещение в България. По 

този начин се хвърляше сянка и върху новите отношенията между 

двете държави.  

Гостуващите парламентаристи от Босна побързаха да се разграничат от 

скандала, като заявиха, че не разполагат с никакви официални данни за 

заседание на членове на Ал-Каида в София. 

Посланикът ни в Босна Георги Юруков проведе серия от официални 

срещи в Сараево за изясняване на случая с публикациите. Скандалът бе 

относително потушен. 

Все пак "Асошиейтед прес" бе цитирала анонимен високопоставен 

босненски служител, който пък се позоваваше на доклад от техните 

разузнавателни служби. Едва ли авторитетна агенция като АП ще си 

измисли служителя. Не е изключено обаче самият той да заиграва с 



данните от разузнавателния доклад, като например представя 

предишни сведения за случили се наскоро.  

Например единият от задържаните по случая босненци - Есад Цанцар, 

служител на сараевския фонд за защита на гробовете на загиналите 

бойци, е бил разпитван за среща в "някоя от балканските държави". 

Според негово интервю в сараевския вестник "Освобождение" Цанцар 

е преценил, че става дума за България и София, където обаче той е бил 

през 1998 г. 

Възможно ли е "високопоставеният босненски служител" да има 

интерес да компрометира правителството на страната си? Не е 

изключено той да разчиства лични сметки или да е бил представител на 

опозицията. И в Босна, като в България, политическите скандали са 

ежедневие.  

Все пак случайно ли бе замесена България в онзи скандал? Трудно е да 

се каже, но за да бъде една лъжа качествена, тя трябва да съдържа и 

достатъчно истина. Към онзи момент босненското правителство бе 

провело множество акции, стараейки се да изчисти имиджа на страната 

като база на Ал Кайда. Ударени бяха най-големите ислямистки 

фондации в Сараево, някои от задържаните по подозрение за членство 

в Ал Кайда бяха предадени на САЩ и затворени при афганистанските 

си събратя в американската база в Куба Гуантамо. 

Когато през септември 2002 г. направих във Вашингтон интервю с 

бившия шеф на ЦРУ Джеймс Уилси, той потвърди, че Ал Кайда е 

имала активност на Балканите. Към онзи момент обаче тя бе вече 

затихваща и съсредоточена предимно в Босна и Херцеговина и 

Албания.  

Оттогава не е имало достоверни сведения за акции на Ал Кайда в 

България. 
 

 

 

ПРИ ДРУГАРЯ МИЛКО БАЛЕВ 

  

Млада, но много напориста немска овчарка посреща първа 

посетителите на Милко Балев в столичния квартал "Лозенец". Г-н 

Балев и съпругата му Мария извършват сложни маневри, докато я 

примамят и я убедят да пусне гостите. 

Август, 2000 година: Милко Балев ми отваря входната врата. За 

възрастта си (в този ден навършва 80 години) e изключително жизнен. 

Върви бързо, но леко накуцва - неотдавна е претърпял счупване на 



крака. Предстои му операция на очите, защото има "пердета". 

Разбираме се, че в интервюто, което бе първото, което се съгласи да 

даде след 1989 г.,  няма да говори за правителството на Иван Костов, 

защото "вече не се занимава с политика".  

- Как се чувствате на 80 години, г-н Балев? 

- Как може да се чувства човек, който встъпва в десетилетието на 

залеза на живота си? Отново правя равносметка на изминалите години. 

Въпреки сегашните трудности и остри проблеми, не се предавам. 

Никога не съм коленичел и няма да коленича пред трудностите. Гледал 

съм и гледам с оптимизъм и надежда на бъдещето! 

- Чувствате ли се обиден? 

- От какво? Обидата е естествено емоционално човешко чувство. В 

случая става дума не за обида във връзка със случилото се с мен след 

10 ноември 1989 година - отстраняването ми от политическия живот на 

страната, а за нещо далеч по-сериозно и дълбоко. След 10 ноември 

срещу нас се извършиха и продължават да се извършват чудовищни 

нарушения на елементарни човешки права. Без каквото и да е законно 

основание бях близо една година в ареста на бившето Главно 

следствено управление на "Развигор". 

- Но срещу вас имаше съдебни дела - затова бяхте задържан. 

- Срещу мен и семейството ми бяха образувани 18 съдебни дела и 

следствени преписки. И всички завършиха с оправдателни присъди и 

решения. Само едно от 1991 г. остана да се мотае из съдийските 

кабинети, макар че и по него Софийският градски съд издаде решение 

за прекратяването му. 

През последното десетилетие и досега се изсипват и продължава да се 

изливат порой от лъжи, клевети и какви ли не измислици срещу мен и 

семейството ми в много от софийските вестници, телевизията и 

радиото. Направихме няколко опита да се възползваме от свещеното си 

право на отговор. За съжаление всички удариха на камък. 

Тук не става дума само за обида, а за нарушени права, за репресии, 

дали отражение на здравето ни, на честта и доброто ни име. 

- Наскоро гръмна скандал с подслушването на главния прокурор. 

Съпругата ви е споменавала пред пресата, че и вас са ви подслушвали. 

Вярно ли е? 

- Да! Верно е. И не само подслушване, а наблюдение, следене и обиски 

на дома ни в наше отсъствие още от 1986 г., (а може би и от по-рано). 

Ако направите справка с книгата на един бивш полковник от Държавна 

сигурност за делото срещу Тодор Живков ще се уверите, че е 

разработен специален план за подслушване, следене и наблюдение не 



само срещу мен, но и срещу съпругата и синовете ми, най-много в 

годините 1990, 1991 и 1992. 

Няма да говоря тук за усещането, че те считат за враг, че ти нямат 

доверие, че се наднича в личния ти живот, че си като гол на витрина. 

- Какво мислите за Тодор Живков? 

- С него ме свързва близо 40-годишна съвместна работа. Свързва ме и 

процесът по дело N 1 от 1990 г., където само двамата бяхме подсъдими. 

Тодор Живков допусна и грешки като всеки човек, имаше и слабости. 

Но не това е главното за него. Той беше и ще си остане бележит 

държавник, политик и лидер. Целия си живот посвети за България, за 

благополучието на народа. Животът и делата му завинаги ще бъдат 

втъкани в историята на България. 

Всуе се морят онези, които искат да го изтръгнат от тъканта на народа, 

да посипят името и дейността му с пепелта на забравата и отрицанието. 

- Казват, че той много ви ревнувал, заради добрите ви отношения с 

Михаил Горбачов? 

- Наистина бях много близък с Горбачов (показва книга на Горбачов, с 

посвещение). Мое дело е издаването на първите му пет тома на 

български език - когато още на руски не бяха издадени. Много близки 

бяхме. Били сме на конгреси заедно - във Виетнам, на ГЕСП в 

Германия - винаги той ме търсеше да сядаме на една маса. Но Живков 

не ме е ревнувал от него. 

- Но той не следваше и не одобряваше неговата линия. Не се ли 

ядосваше, че сте близък с Горбачов? 

- Живков имаше сериозни бележки към Горбачов. Той се срещаше с 

него при всяко свое пътуване зад граница, за да го информира - 

особено при посещенията в Япония, в Северна Корея. Но Живков не ме 

е мразил заради отношенията ми с Горбачов, защото сам той държеше 

да е в добри отношения с него. Нещата обаче бяха доста сложни. По-

точно Горбачов ревнуваше Живков, заради големите идеи, които той 

поставяше лично пред него и на срещите с генералните секретари  на 

братските страни. 

- Значи Горбачов се е притеснявал, че Живков може да го засенчи? 

- Да, даже Живков му изпращаше някои разработки, ако желае - той да 

ги постави. Аз съм присъствал на срещите на генералните секратари в 

Крим. Живков предлагаше на Горбачов някои нови виждания, особено 

за развитието на света, за отношенията със Запада. И му предлагаше да 

ги постави от свое име. Заради това Горбачов изпитваше ревност, 

особено когато в началото изобщо не беше подготвен за това, което му 

предстоеше. 



- Значи в началото Горбачов не беше готов за перестройката? 

- В началото той не блестеше с оригиналност на мислите. По-късно се 

обигра. 

- Значи няма съмнение, че Горбачов е свалил Живков от власт? 

- Да, той изпрати в България личния си помощник Виктор Шарапов 

като посланик точно с тази цел. Той беше служител на КГБ и трябваше 

да вербува хората, които да свалят Живков. Изобщо Горбачов, след 

като взе в свои ръце ръководството на комунистическото движение, 

започна стъпка по стъпка да сменя генералните секретари. С Хоникер 

постъпи така, с Живков, с ръководителя на Монголия. Само срещу 

Чаушеску не можеше да действа. Целта на Горбачов беше да си създаде 

свое обкръжение от ръководителите на социалистическите страни.  

- В крайна сметка трябваше ли да бъде направена перестройката? 

- От промените имаше нужда и даже трябваше да са по-решителни. А 

Горбачов предприе само палиативни мерки и неговата перестройка 

беше повече на думи, отколкото на дело. 

- А Петър Младенов беше ли вербуван от Шарапов, респективно от 

Горбачов, за да свали Живков? 

- И той, и Андрей Луканов, и Добри Джуров.  

- Вие не отидохте на погребението на Луканов? 

- Нямаше да се чувствам добре там. Луканов изигра много зловредна 

роля. Той фактически е главният двигател на цялата кампания срещу 

мен, както и да ме прикачат към делото "Живков". Обвиненията бяха 

нелепи и отпаднаха, но всичко беше много мъчително. 

- Все пак Луканов вече го няма. Можете ли да му простите? 

- Мога да прощавам. Но той постъпи зле не само с мен. Щом са взели 

властта, те трябваше да предприемат такива мерки, че да я удържат. И 

това беше възможно да стане. Вместо това те се провалиха и когато ме 

затвориха в следствието на "Развигор" през 1990 г. мен започнаха да ме 

обработват с опиати. И аз съм дълбоко убеден, че ако не бяха 

настъпили по-дълбоки демократични промени и ако Луканов не беше 

паднал от власт, аз нямаше да бъда жив. 

- Смятате, че са ви готвели атентат? 

- Бяха взети мерки да бъда ликвидиран постепенно. Заради 

здравословното ми състояние ми бяха предписали хапчета. В ареста 

обаче не ми ги даваха с опаковките, а милиционерът ме караше да си 

отворя устата и да гълтам, без изобщо да виждам какво ми дава. След 

това проверяваше дали не съм скрил хапчето под езика си. Затова 

мисля, че ме убиваха постепенно. 

- Все пак оцеляхте. 



- Аз и от фашистката полиция бях арестуван навремето. Вярно, че 

имаше физически инквизиции. Но след това ме оставяха на мира. А на 

"Развигор" срещу мен нямаше физически изтезания, но се опитваха да 

ме пречупят психически. Не ми даваха нито вестник, нито книга. 

Вървеше световно или европейско първенство по футбол, не помня, а 

аз съм много голям запалянко на ЦСКА. Молех пазачите поне 

резултата да ми кажат. "Не можем да ти кажем", отвръщаха те. Дотам 

стигнаха с психическия тормоз. 

- Какво бъдеще очаквате за България? 

- Уверен съм, че България ще превъзмогне всички пречки и трудности 

по пътя на историческия и социален прогрес. 

- А бихте ли повторили живота си отначало? 

- Да, бих повторил живота си отново. Само че бих избегнал грешките, 

които допуснах, и личните мои слабости. Още по-всеотдайно и 

пълноценно бих работил за щастието на моя народ, за всестранния 

възход на България, за осъществяване на великия идеал, на който 

отдавах сили и енергия, бях готов и за саможертва. 

И занапред ще бъда верен на девиза, завещан ми от троянските тесни 

социалисти - баща ми Кальо и чичо ми Бальо: "Колкото живееш, свясно 

живей"! 

  

  
 

 

АФЕРАТА “КОРВЕЛЕЙН” 

 

24 юли 2002 г., сряда, около обяд: Лиан Жозеан Корвелейн се появява 

на входа на Сливенския женски затвор, придружена от надзирателка. 

Срещата ни започва в малка стаичка на гърба на портиерната. По 

настояване на надзирателката говорим на български, който 44-

годишната Лиан, белгийска и германска гражданка едновременно, 

говори доста добре. Тя владее перфектно френски, немски и английски, 

оправя се с португалски и испански. 

Лиан Корвелейн не е омъжена, но има пет деца - невръстните дъщери 

Лаура, Сара, Клеър и Мишел, които живеят в София с гувернантката си 

Даниела и 20-годишният син Филип, който има отделно жилище. 

Преди да бъде прибрана зад решетките, Лиан е живеела с дъщерите си 

и с българския си приятел Марчело Джотолов.  

На 17 май сутринта тя е задържана в дома си в София по искане на 

бюрото на Интерпол в Лисабон, Португалия. Там е обвинена в 



извършване на финансови престъпления, заради които може да получи 

между 10 и 15 години затвор.  

"Трима полицаи дойдоха в дома ми. Носеха само малка бележка с 

името ми и поискаха да тръгна с тях. Попитах: Това арест ли е? Те 

казаха: Не, идваш за разговор, вземи си само паспорта и цигари", 

разказва Лиан.  

Тя е висока и слаба, говори емоционално, тръска черната си коса. Има 

специфичен поглед - някак отдолу, с бялото на очите. 

Какви са обвиненията срещу нея? В периода 1995-1997 г. тя, задно с 

португалския си съдружник Луис Сакейра, също обвиняем към 

момента, е замислила план да измами служителите на две банки в 

Португалия.  

Целта - да им бъдат отпуснати кредитни линии за големи суми. За тази 

цел обвиняемите са представили като гаранция подправени 

сертификати, издадени от Съюза на парижките осигурителни 

дружества. Тъй като такъв род книжа са издавани само във Франция, 

Корвелейн и Сакейра смятали, че в Португалия не ги познават, 

съответно няма да усетят измамата. Банковите чиновници обаче се 

оказали твърде компетентни. 

Пред мен Корвелейн твърдеше, че е била много изненадана, когато 

сертификатите от френските осигурителни дружества се оказали 

фалшиви. Според нея обвиненията срещу нея за измами неправилно 

тежат на досието й и създават нови проблеми.  

Второто обвинение към Лиан е, че е подбудила други лица да си 

направят банкови влогове под неин контрол. Срещу това обещавала на 

инвеститорите изплащане на лихви, които надхвърляли 100% печалба 

годишно. Съдът в Лисабон преценил, че обещаните от г-жа Корвелейн 

лихви са неразумно високи, поради което й повдигнал обвинение. 

Всъщност първоначално белгийката е разследвана за пране на пари,  

за които се е предполагало, че идват от търговия с наркотици. По-късно 

се изяснило, че става въпрос за обикновени измами.  

Ето я и схемата: г-жа Корвелейн се обърнала към "Банка португез до 

атлантико” в Лисабон. Представила се като отговорничка за ценните 

книжа на чуждестранни клиенти, действаща от името на фирмата си 

"Примус кансалтънс".  

Схемата при всички е една и съща - чужденци предоставят на г-жа 

Карвелейн парите си, за да ги инвестира изгодно в Португалия. Поради 

непознаването на местните закони обаче те не предполагали, че тя има 

право да тегли от сметките им без тяхно знание. В същото време Лиан 

ги уверявала, че са единствените титуляри по тези сметки и че те няма 



да бъдат пипани в продължение на година, като в същото време ще им 

носят солидни дивиденти.  

Изведнъж парите на клиентите се оказали в нейна сметка за общо 6 

млн. долара, които тя се опитала да прехвърли в друга банка. 

Правосъдието обаче се намесило и сумата и досега е блокирана в 

Лисабон. 

Поради започналото разследване там, в края на 1998 г. Лиан Корвелейн 

пристига с петте си деца в България. Установява се в София, където 

развива бурна бизнесактивност.  

Покрай няколко български афери и тук правосъдието тръгва по петите 

й, поради което тя прекарва все по-голяма част от времето си в Мароко. 

При едно от връщанията международният й паспорт е отнет. Следва 

задържане. 

"Заповедта за задържането на Лиан Корвелейн от португалския  

Интерпол е издадена още на 11 юни 2001 г., но явно жената е открита в 

България почти година по-късно", казва зам.председателят на 

Окръжния съд в Сливен Мартин Данчев. Той е и говорител на съда, а 

освен това делото по екстрадицията на "Корвелейн" е негово. 

След 72-часовото задържане в София с разпореждане на Върховна 

касационна прокуратура белгийката е приведена в Сливенския женски 

затвор.  

Това е обичайната процедура при всички случаи, при които се иска 

екстрадиция на жени от България. След това се произнася 

компетентния съд по местонахождението на лицето, тоест сливенския. 

"Всички екстрадирания на жени минават през нас, може да се каже, че 

сме се специализирали в тази област", казва шеговито съдия Дончев. 

Той се спомня също за рускиня, за чиято ексрадиция е решено преди 

седмица, преди това за румънка. "Имали сме и други румънки, също 

грузинки и холандки", казва той. 

Пред съда белгийката твърди, че е абсолютно невинна. Това обаче не 

интересува българския съд - за него е важно единствено да има валидна 

заповед от Интерпол за ареста на лицето, както и редовно искане за 

екстрадиция. 

Белгийката категорично не желае да бъде екстрадирана. Тя дори се 

съмнява, че поръчката за задържането й идва от Португалия. Склонна е 

да вярва, че проблемите й са създадени тук, в България, от хора, с 

които има проблеми в бизнеса.  

"На 22 юли Сливенският окръжен съд постанови решение, с което 

допуска екстрадицията на Лиан Жозиан Корвелейн. Решението 

подлежи на обжалване пред апелативния съд в Бургас и ако бъде 



потвърдено, белгийската гражданка ще бъде екстрадирана след 

уточняване на датата между България и Португалия", обяснява съдия 

Мартин Данчев.  

Как все пак Лиан Корвелейн избира България сред дългите си 

митарства из цял свят? Оказва се, че са и помогнали бизнесмени, 

близки до лидера на "Подкрепа" д-р Константин Тренчев. Това заявява 

неочаквано пред мен белгийката. 

Тъй като тя говори на доста странен български, следващите 10 минути 

внимателно я разпитвам точно лидера на “Подкрепа” ли има предвид, 

как е станало, кой ги е запознал... 

Не, няма грешка - тя потвърждава многократно, че говори именно за д-

р Константин Тренчев. 

Когато два дни по-късно успявам да стигна до кабинета му, 

синдикалистът потвърждава голяма част от историята. Запознала ги 

неговата позната М.М.(по молба на бизнесмените изписвам имената им 

само с инициали, за да не уроня имиджа на фирмите им), като 

представила Лиан за инвестиционен банкер с много големи 

възможности.  

- Д-р Тренчев, търсил ли сте специално връзка с Лиан Корвалейн в 

Португалия? Канил ли сте я в България, за да работи за вас и въобще 

знаел ли сте нещо предварително за нея?  

- При мен г-жа Корвелейн дойде придружена от г-жа М. - бизнесменка, 

с която се познавам и която ми предложи да ме запознае със западна 

банкерка. Така се беше представила белгийката. Тъй като аз владея 

френски и нямаше да имам никакви езикови проблеми при общуването, 

приех поканата. Оттогава я познавам, но г-жа М. е човек, който не е 

свързан с "Подкрепа". Тя се занимава с бизнес, а пък аз познавам 

страшно много хора в тази държава и така стана запознанството ни. 

Успях да издиря бизнесдамата М.М., която пък ме свърза с партньора 

си Г.Я.. Той  ми обясни подробно обстоятелствата около срещата си с 

Корвелейн. Ето версията му: “В Германия имам фирма "Комби 

трейдинг" GMBH. Нуждаех се от кредитиране. При едно от 

посещенията си през август 1998 г., се запознах с г-н Клаус фон Варгов. 

След проведени разговори той ми препоръча г-жа Лиан Корвелейн като 

представител на "Бърклес банк" и финансова група "Омни тръст" - 

Париж. Представи ми я като длъжностно лице, което осигурява 

средства за инвестиции и кредитиране в страните от бившия източен 

блок. Договорихме се с г-н Клаус фон Варгов да влезе във връзка с нея, 

да представи моите бизнесидеи и ако тя прояви интерес, да ме свърже с 

нея. 



Бях вече в България и през септември 1998 год., когато връзката ми с 

Лиан Корвелайн беше осъществена. Получих за нея по факса от 

Лондон оторизация от "Бърклес банк" и парижката "Омни тръст". 

Г-н Клаус фон Варгов ме помоли да изпратя на дадения от него адрес в 

Португалия потвърждение за формално съгласие за изплащане на 

консултантски хонорар на Лиан Корвелейн и поемане на пътни разходи 

до България, което и сторих. 

На 15 ноември 1998 год. г-жа Корвелейн пристигна в България. 

Настаних я в хотел "Мария-Луиза". Тя донесе и ми показа оригинали на 

документите, които бях получил по факса. 

Започнахме работа, но тя постави искане за срещи с министъра на 

финансите и с профсъюзна организация за водене на разговори за 

инвестиции в български предприятия. 

Чрез М.М. й осигурих среща с лидера на КТ "Подкрепа" д-р Тренчев.  

Голямо беше очудването ми, когато на 15 декември 1998 год. от хотел 

"Мария-Луиза" ми представиха сметка за заплащане престоя на г-жа 

Корвелейн: спане $104 на вечер и закуска и вечеря - общо в размер на 

приблизително $5000. 

Това внесе смут в отношенията ни, но вече течеше интензивна 

кореспонденция и разговори с "Бърклес банк" и "Омни тръст". 

Заплатих й разходите, както и последващия месец, когато тя се свърза с 

ТВS-хотели и напусна нашата дейност. 

Не извърши нищо реално. Стана ми ясно, че госпожата няма 

възможности. Изплатеният й консултантски хонорар е в размер на $15 

000. 

На 25 декември 1998 г. г-н Клаус фон Варгов ме потърси от Германия 

да ми съобщи, че госпожата е с отнети пълномощия, измамила го е с 

около $150 000 и е търсена от Интерпол. 

Предупредих всички български партньори, срещали се с нея. 

Кого е мамила след този период, не ми е известно. Но в резултат на 

нейните измами и неверни документи, загубата за мене е в размер на 

около $35 000.” 

В затвора белгийката ми разказа, че бизнесмени, близки до Тренчев, й 

предлагали да финансира приватизацията на различни сделки, между 

които за винзавода в Благоевград, курорта Слънчев ден, 

яхтостроителницата до Царево. Искали от нея да осигури и кредити за 

оръжейния завод "Арсенал" и тя близо месец посещавала 

предприятието и проучвала документацията му. 

- Д-р Тренчев, канил ли сте г-жа Корвалейн да привлича външни 

капитали за приватизацията на "Слънчев ден"? 



- Като синдикат ние никога не сме проявявали интерес и желание за 

участие в приватизацията на който и да е обект. Това, че тя се виждаше 

с много бизнесмени и вероятно им е обещавала да привлече капитали е 

съвсем друга тема. Но за нас конкретно нищо не сме искали. Напротив. 

Тя обеща, че може да ни съдейства при подготовката на програми, с 

които да кандидатстваме пред Европейския съюз и други фондове. 

Дори и предоставихме оборудван офис, където тя навъртя 28 хил. лева 

сметка за телефон и, след като не я плати, я изгонихме. По този случай 

сме завели и дело. От година и нещо следите и се губят. 

Корвелейн твърдеше пред мен, че се е срещала с висши шефове в 

Главна прокуратура по времето на  Иван Татарчев и преговаряла да  

компютризира цялата прокуратура. Това не станало, но поне месец 

белгийката влизала свободно и се разхождала из коридорите на 

прокуратурата, имала достъп до различна информация, твърдят 

запознати.  

“Не познавам такава жена и никога не е идвала при мен. Аз бях главен 

прокурор и не съм се занимавал с компютъризиране на прокуратурата. 

С техническата дейност се занимаваше заместникът ми Димитър 

Димитров”, заяви Татарчев. 

Специално за приватизацията на Слънчев ден бизнесмени искали от 

Корвелейн да осигури банков заем от 25 млн. долара, плюс още 10 млн. 

долара за инфраструктурата, твърдеше пред мен белгийката. Някоя си 

Джендова движела тази сделка, но не можала да представи документи, 

че има някакви правомощия за Слънчев ден. Затова приватизацията 

пропаднала. 

Лиан твърдеше също, че д-р Тренчев й предлагал посредничество при 

износ на всякакви български стоки срещу комисиона от 10%. Според 

нея обаче до сделки не се стигнало, защото Тренчев искал твърде голям 

дял. 

- Д-р Тренчев, предлагал ли сте да посредничите на г-жа Корвалейн 

при износа на български стоки срещу комисионна?  

- Ние не се занимаваме с бизнес. Няма човек в тази държава, който да 

даде и един факт, че аз съм се занимавал с някаква търговия. Имам си 

достатъчно други ангажименти. Това, което зная за нея е, че е завлякла 

страшно много хора, със страшно големи суми. Едни от завлечените са 

TBS хотели и г-жа М.М. Завлечени са транспортни фирми и много 

други. Ако не се лъжа, срещу нея има възбудени доста дела, 

включително и нашето заради телефонната сметка.  Жалко, защото тя 

има пет деца, от които най-голямото предполагам, че вече е на възраст 



да се оправя само, но останалите са малки и са изоставени на произвола 

на съдбата.  

В затвора Лиан каза още, че преди последните избори д-р Тренчев 

поискал тя да му осигури 8 млн. долара за създаването на 

Демократическия алианс - политическото формирование, на което 

синдикалистът е почетен председател. И тук обаче Лиан не успяла да 

намери пари. 

Попитах синдикалиста и по този въпрос: 

- Искал ли сте от г-жа Корвелейн да осигури средства за стартиране на 

партията Демократичен алианс, на която сте почетен председател?  

- Демократичен алианс е създаден месеци след като г-жа Корвелейн 

беше изгонена от “Подкрепа”, тъй че коментарът е излишен – отговори 

докторът.  

Белгийката обаче сключила множество търговски сделки чрез фирмата 

си "Логман консултинг", която купила от български бизнесмени, но 

така и не им платила.  

Създала и друга фирма - "Планета груп", заедно с 51-годишният Делчо 

Донев. Той й предлагал да купят три хотела на Слънчев бряг. Нещата 

обаче не били изрядни, според Корвелейн, поради което сделката се 

провалила, а фирмата практически нямала никаква дейност.  

Според Лиан през март 1999 г., докото била в Мароко, петима нахлуват  

в дома й в София  и ограбват всичко ценно. На излизане нападателите 

предупредили децата и гувернантката им че, ако майка им проговори, 

ще им се случи нещо много страшно.  

Според Корвелейн нападателите са били цивилни полицаи. Тя пратила 

от Мароко факс до НСБОП, в който описала нападателите и колата им 

така, както синът й разказал. Никаква реакция не последвала. 

Белгийката се върнала в България, за да прибере семейството си в 

Мароко, но при пристигането й отнели задграничния паспорт. Малко 

по-късно последвало задържането й. 

След като я прибрали, приятелят й Марчело започнал да се държи 

неадекватно, зарязал децата й. Уж се явявавал на делата, но всичко 

било за да му даде Лиан пълномощно за управление на фирмата. Той 

обаче не свършил никаква работа и тя му отнела пълномощното. Освен 

това обещавал след всяко дело да я посети в Сливенския затвор, но 

след това изчезвал и я оставял без цигари и най-необходими неща.  

Най-големият, но неосъществен удар на Лиан е подготвян от август 

2001 г. Тогава тя поставя основите на Български индустриален фонд, 

който трябвало да бъде регистриран в Люксембург.  



Според нея е било осигурено захранването на фонда със 100 млн. 

долара от три големи западни банки - Датска банка, френската "Креди 

лионе" и банка от Люксембург, която работела предимно на руските 

пазари.  

Тези пари трябвало да бъдат разпределени между 22 български фирми, 

които кандидатствали със свои проекти и спечелили финансиране.  

Оказа се, че между тях са известни компании като "Прософт", 

"Промобил" и др.  

Задържането й обаче попречило фондът да бъде регистриран, 

съответно в него не влезли никакви средства.  

Свързах се с шефа на “Прософт” Юлиян Генов и той ми отговори така:  

“Г-жа Корвелейн не е излъгала, че е имала работни контакти с нас. 

Преди повече от година време по нейно настояване се стигна до среща, 

на която тя представи работата на консултантската си фирма LC 

Logman consulting.  

Определяща за нашето решение да се включим в съвместен проект бе 

информацията, че в подбора на фирмите, кандидатстващи за кредити, 

ще бъде и "Делойт и Туш" Лондон, в чийто авторитет едва ли някой 

може да се съмнява. Чрез свои представители в София те действително 

се срещаха с нас по този повод. Ето защо за нас всичко изглеждаше 

достатъчно солидно и със съдействието на госпожата се стигна до 

изработване на договор за конкретен външен кредит за нас. Съгласно 

българските закони тези документи бяха регистрирани в Централното 

управление на БНБ. Не е имало никакво движение на нито един долар. 

Накратко казано имаше, не само на пръв поглед, добра възможност за 

изгодно финансиране на дейността ни и ние бяхме длъжни да опитаме. 

Както разбирам така са подходили още петнайсетина български 

фирми“. 

Докато се разделяхме в сливенския затвор, Лиан ми даде телефона на 

сина си Филип и дори ми написа бележка, за да е сигурен той, че 

наистина ме праща майка му. Лесно се свързах с него, но се видяхме 

едва няколко дни по-късно. 20-годишният младеж се оказа точно копие 

на белгийката, макар да не си приличаха особено физически. Затова 

пък извърташе и лъжеше досущ като майка си – поне три пъти ми върза 

тенекия. И когато почти бях изгубил надежда, изведнъж цъфна в 

редакцията на “24 часа”. 

Седнахме в ресторанта - синът на Лиан Корвелейн току поглеждаше 

дисплея на мобилния си телефон, който звънеше през две-три минути.  



Момчето отговаряше избирателно на повикванията – всъщност 

размени по няколко изречения едва с неколцина. Останалите само се 

хабяха да го набират. 

Едно беше ясно – мнозина горяха от желание да говорят, а може би и 

други неща да правят с него. Малкият обаче изглеждаше учудващо 

хладнокръвен – явно школовката на майката си казваше думата. Филип 

помагаше на Лиан в офиса от съвсем невръстен и изглежда беше най-

добре посветеният в бизнесделата й. Затова го търсеха. 

Още в начаото на разговора ни Филип ме смая като заяви, че сметката 

им в Португалия е набъбнала до 6 на 72 млн. долара, защото, според 

португалското законодателство, неправомерно запорираните сметки се 

олихвявали с 200 % годишно.  

Сметката им била блокирана от 6 години. Филип бе сигурен, че в 

крайна сметка съдът ще реши в тяхна полза и ще им даде парите. А ако 

съдът наистина й върне парите с 200 % лихва, белгийката можеше да 

спечели от цялата операция поне 30 млн. долара. 

Според Филип арестът на майка му в България е предизвикан от 

бургаска 

фирма, която й дължала 100 000 лева. След като срокът за връщането 

им изтекъл, Лиан си ги поискала настойчиво. Два дни по-късно дошли 

полицаите и я отвели. 

Синът й също твърдеше, че поръчка от Интерпол няма и че всичко е  на 

местна почва. Според него с португалските дела отдавна било 

приключено. 

Съдия Мартин Данчев от Сливенския окръжен съд, който реши за 

екстрадицията, обаче беше категоричен, че всичко с португалската 

поръчка за екстрадиция е наред.  

Филип ми обясни че се опитвал да придвижи парите в инвестиционния 

фонд, за който Лиан твърдеше, че щял да поеме 100 млн. долара от три 

западни банки.  

Синът й казваше още, че преди две години Нестор Несторов, тогава 

прокурор на София, завел срещу майка му дело за шпионаж. По-късно 

обаче то било прекратено. Потърсих за коментар г-н Несторов, но той 

бе в отпуск до септември, а по-късно бе освободен от поста. 

От началото на 1999 г., до април 2000 г. Лиан Корвелейн е разполагала 

с две стаи в централата на КТ "Подкрепа" на пл. "Гарибалди", потвърди 

Филип. 

След като напуснала "Подкрепа" Лиан пребивавала доста време в “ТBS 

хотели”, където пак не е платила една доста сериозна сметка. Докато 

била там обаче, тя оглавила маркетинга на “TBS Хотели” и имала офис 



в столичния им хотел "Амбасадор", а известно време била и управител 

на хотела им "Олимп" на Боровец.  

Опитах се да проверя тази информация, но TBS хотели бяха продали 

"Амбасадор" и новите собственици отказаха коментар за Лиан.  

"Разбрахме, че е завлякла и доста други хора. Чудно ми е как някой не 

й е видял сметката досега. Защото ние я съдим, но има хора, които не 

си играят да чакат съда, а действат бързо и решително", казваше 

Тренчев. 

През лятото на 2000 г. той се обадил на свой познат бизнесмен, който 

имал фирма, занимаваща се с проекти в енергетиката.  

Лидерът на "Подкрепа" го помолил да приеме Лиан Корвелейн, за да 

говорят за бизнес. Това пък ми разказа приятелят на бизнесмена И.Д., 

който дойде в редакцията. Той превеждал тогава при преговорите, 

защото владеел добре английски. 

На срещата Корвелейн се появила облечена спортно - с дънки и 

тениска, и с много делови тон започнала да им обяснява, че може да им 

осигури голям проект в енергетиката на Мароко.  

Обяснила, че има сериозни връзки на високо ниво там. По-конкретно 

голям марокански енергетичен шеф бил неин познат и се готвел да 

дойде в България. Интересувал се от доставка на съоръжения за 

изграждане на ел. мрежи с ниско и средновисоко напрежение, 

предимно в селските райони на Мароко.  

Корвелейн обяснила, че в Мароко строят електопреносните мрежи с 

дървени стълбове. В тази връзка д-р Тренчев я водил в държавни 

учреждения, за да осигурят сделка за 50 000 стълба. 

Докторът призна, че докато е била в "Подкрепа" я е свързвал и с други 

частни и държавни фирми, към сектора на които е имало някакъв 

интерес.  

"Арабинът си беше съвсем реален човек и ако директно се беше 

обърнал към наши производители, нещата щяха да станат. Но тъй като 

той ги прекара през Корвелейн, нищо не се получи. Доколкото зная, 

той също е в трагично положение и вероятно и на него му се иска да й 

отреже главата", предполагаше Тренчев.  

От целия разговор българите от фирмата, чийто преводач дойде при 

мен, останали с впечатление, че белгийката търси хора, които да 

финансират един такъв проект в Мароко. Те й обяснили, че фирмата им 

е малка и няма финансови възможности за толкова мащабен проект. 

Това видимо разочаровало г-жа Корвелейн, макар тя да им обещала да 

помисли и да им се обади по-късно.  



Оставила им телефон, от който бизнесмените разбрали, че офисът й е в 

сградата на КТ "Подкрепа" на пл. "Гарибалди". Преводачът се обадил 

няколко дни по-късно и белгийката го отрязала с думите "нямаме 

интерес". 

“Аз лично се срещнах с адвокатката на Лиан Корвелейн и тя пред нея и 

пред нашите адвокати обеща, че в рамките на един-два месеца ще си 

плати телефона. След като това не стана, аз говорих с белгийския 

посланик и му казах: така и така, има една ваша сънародничка, която 

ходи наляво и надясно и прави золуми. Искам да ви предупредя, за да 

не се злепоставите, и, освен това, не всички ще бъдат като нас 

толерантни. Щото ние не можем да си позволим да я накажем така, 

както заслужава да бъде наказана. Иначе аз проблема й да съм го 

решил за един ден.” беснееше Тренчев.   

В посолството обаче явно били запознати с нейните похвати, защото 

казали, че за тази жена не искат изобщо да разговарят, тя била твърде 

недобре приета в Белгия.  

Тренчев смяташе, че Лиан по-скоро трябва да остане в България да я 

съдят, пък после да я даваме на португалците. Имало заведени дела 

срещу нея в София и то не едно.  

При повечето измами обаче договорките са били устни. По-късно 

белгийката ползвала това, че хората нямат документ за дадените пари и 

затова не можели да си ги търсят чрез съда. 

Тренчев беше категоричен, че в България Корвелейн реално не е 

направила нито една сделка. Тя просто обещавала: за да може това да 

стане, трябва да дадеш някой лев напред - и хората са й давали. Това й 

бил бизнесът. 

“Тъй че ние сме в случая потърпевши, но не сме действали по 

български, а по европейски. Щото ако бяхме действали по български, 

нямаше да можете да направите интервю с нея, едно към едно ви го 

казвам.  

Аз предполагам, че в затвора ще се отнесат с нея както подобава”, 

приключи разговора ядосаният синдикалист.  

Тъй като историята на белгийската измамничка предизвика доста голям 

интерес, продължих да събирам информация за нея от хора, с които бе 

имала досег. Така се срещнах и с ужиления с 35 000 долара бизнесмен 

Г.Я. Опитвайки безуспешно да си върне парите, той бе проучил голяма 

част от “творческия” й път по света.  

След като властите в Португалия започват да се интересуват от делата 

на Лиан Корвелейн, тя заминава за САЩ. Потърпевшият бизнесмен бе 



установил, че международният паспорт на Корвелейн е издаден от 

белгийското посолство във Вашингтон.  

Тя обаче не се задържа дълго в Щатите, а се прехвърля в Канада. За 

потърпевшите от делата й там няма точна информация, но е сигурно, че 

са пострадали със сериозни суми. Затова те дали поръчка за 

издирването на белгийката на хора от "Hell's Angels".  

Това е рокерска банда, която има представители по цял свят. Освен че 

карат мощни мотори и се наливат с бира, някои от тях се препитават с 

връщане на дългове, включително чрез насилие, както и с изпълнение 

на мокри поръчки. 

Според хора, които познават методите им, щом някой е решил да им 

даде поръчка, значи е изчерпил всички други начини. 

"Hell's Angels" спипват Лиан чак в Истанбул, където тя вече работи за 

така нареченият Кенеф бей. Той е известен турски бизнесмен, който 

държи под аренда обществените тоалетни в Истанбул. Само от тази 

дейност всекидневният му приход е около 150 000 долара. 

Рокерите убили единия от телохранителите на белгийката - той бил 

открит с примка около шията. Самата Лиан успяла да се измъкне. 

Според една от версиите тя е влязла в България още през 1997 г., 

въпреки че  Г. Я., по чиято покана белгийката пристига, твърдеше, че 

това е станало в края на 1998 г. 

Според запознати Корвелейн "опипва почвата" в България през 1997 г. 

и решава да влезе официално в страната в ролята "инвестиционен 

банкер". 

С посредничеството на германския бизнесмен Клаус фон Варгов тя 

пристига бляскаво в новото си амплоа. 

Оказва се, че Лиан има доста тъмни петна в биографията си и в 

Германия, където е била в ареста за проституция. Оттам я измъква 

именно Фон Варгов, който в последствие я представя на българския 

бизнесмен Г. Я.  

Оказва се, че Фон Варгов добре е знаел за истинската същност на 

белгийката, но въпреки това е помогнал тя да изгради легендата си като 

инвестиционен банкер. Той направил това, защото бил удивен от 

комбинативните й способности и искал да извлече лична облага от тях. 

Самият Фон Варгов получил благородническа титла, след като 

заплатил 150 000 долара. За това си имало утвърдени тарифи, а 

продаването на титлите вървяло с пълен комплект документи, 

удостоверяващи знатния произход до девето коляно.  



Фон Варгов получил титлата си от Петербург, откъдето му създали 

легендата, че е потомък на благородници от Източна Прусия - днес 

руския анклав Калининградска област. 

В България Корвелейн работила доста време и с друг турски 

гражданин, установен тук отдавна. За него се знае, че е бил сътрудник 

на Държавна сигурност, а не е изключено и към момента да е свързан 

със службите. Той стопанисва едно от известните казина в София. 

В по-късния етап от българската си кариера белгийката е работела и за 

известна борческа групировка и прекарала доста време в един от 

хотелите й в столичния квартал "Драгалевци". Това станало, след като 

броят на хората, завлечени от нея, нараснал заплашително, а с него и 

рискът от саморазправа. 
 

 

 

ВЪВ ВЛАСТТА Е ПЪЛНО С ХОРА НА ДС И ПЕДЕРАСТИ 

 

Покрай поредната годишнина на 10 ноември през 2002 година правя 

интервю с един от динозаврите на българския преход – вицепремиерът 

от правителството на  Филип Димитров проф. Николай Василев.  

Срещаме се в малка кръчмичка в столичния жк “Младост”, където 

живее бившият дисидент, един от постоянните гости на прословутите 

закуски на  президента Франсоа Митеран във френското посолството в 

София, които започват още през януари 1989 г. 

Професорът поръчва биричка и докато отпиваме ми признава, че от 

няколко години се бори с тежко раково заболяване. Бил е на косъм от 

смъртта, но е успял да се пребори и състоянието му е стабилизирано. 

Освен с грижите на лекарите, той  обяснява това чудо със здравия си 

селски корен, с който се гордее.  

Аз добавям наум към рецептата му за оцеляване и изключително 

силната му воля, вървяща в комплект с чепатия характер. 

Николай Василев изглежда отслабнал и изнемощял от тежката болест, 

но непримиримостта с разрушаването на България струи от него по-

силна отпреди, а думите му са по-сурови отвсякога.    

- Проф. Василев, има ли все още смисъл да се връщаме към въпроса 

кой какъв беше на онази прословута закуска на президента Митеран с 

българските дисиденти? И изобщо към това кои от българските 

дисиденти бяха "истински"? 



- Разбира се, че има смисъл, историята трябва да се уважава и да се 

помни. При всяка революция си има хора, които рискуват и тръгват 

срещу системата. Нормално е след това повечето от тях да се оттеглят... 

- Революцията ги изяжда... 

- Може и да не ги изяжда, важното е, че те са били полезни в един 

момент, а в следващия период идват на власт по-амбициозни, по добре 

запознати с технологията на управлението - така наречените 

технократи. Аз не се притеснявам от това, че някога съм бил във 

властта, а днес не съм - това е много хубаво, така трябва да бъде. 

Въпросът е тези, които идват, да са качествени хора. 

- Как беше решено кой да закусва с президента Митеран през 1989 г.? 

- Ние тогава в България бяхме две неформални сдружения - 

Независимото дружество за защита правата на човека на Илия Минев и 

нашият Клуб за подкрепа на гласността и преустройството. Русенският 

комитет беше формиран преди това, но беше разсипан почти веднага.  

Още при пристигането си в България Митеран е искал да се види с 

представители и на двете сдружения, обаче категорично са му отказали 

среща с хората на Илия Минев. Определени бяха 12 души, 6 от които 

бяха посочени от Клуба, в сътрудничество с френското посолство. 

Другите 6 бяха пратени от Политбюро.  

От клуба бяхме Блага Димитрова, Жельо Желев, Радой Ралин, акад. 

Алексей Шелудко, Копринка Червенкова и аз. От Политбюро бяха 

посочени Ивайло Петров, Йордан Радичков, Стефан Продев, Светлин 

Русев, Барух Шамлиев и Анжел Вагенщайн. 

- Защо Политбюро праща тях? 

- Те бяха свободомислещи хора, които имаха достатъчно авторитет. Не 

бих ги нарекъл точно дисиденти, макар че 2-3 месеца след тази среща 

Продев също влезе в Клуба. 

Имаше едно недоразумение, което за пореден път показва, че в 

България талантите са много, но характерите малко. Когато се върнал 

във Франция, Митеран оценил срещата си с българските дисиденти 

много по-високо от аналогичната с чешките, които го занимавали 

предимно с личните си проблеми с властта. Но на Митеран  направило 

впечатление, че един и същи човек в България се явил на закуската на 

дисидентите и на официалния правителствен прием вечерта. Митеран 

казал, че това е много странно - хем да си дисидент, хем да си хванат за 

полите на властта. Този човек беше Йордан Радичков. 

На него шапка може да му се свали за великолепната проза, но е човек, 

който с всички власти е бил много близък. Това е лошото, че нашата 



интелигенция много лесно се продава и по-голямата част от нея беше 

придворна интелигенция. Поръчкова.  

- Сега как е? 

- Сега е същото. Доста хора, които уважавам, се хвърлиха да целуват 

задника на Сакскобургготски. Аз просто не мога да си представя 

доброволно да се отнасям към някой човек като към същество, по-

висше от мен. Откъде-накъде? Както онази великолепна реплика на 

Кулеков "когато кажа Ваше Величество, все едно казвам мое 

нищожество". Е, аз не съм нищожество. 

- Доколко е вярно, че хора на Държавна сигурност бяха внедрени сред 

българските дисиденти? 

- Внедряваха, разбира се, но аз не смятам, че сред хората от Клуба 

имаше такива, с изключение на акад. Шелудко. Но той си признаваше, 

че някога е бил резидент на руското разузнаване в България, и беше 

вече много възрастен.  

Нито Радой, нито Жельо, нито аз сме сътрудничили на ДС и това е 

доказано с документи. За други не знам и като кавалер не бих се 

ангажирал с мнение.  

- Защо още се спори кой е бил дисидент и кой не? 

- Защото е уютно да застанеш зад този термин и на много хора им се 

иска. Но при нас винаги се пропуска нещо много важно, пропусна го и 

Михаил Неделчев, когато правеше речника на дисидентите. Затова и 

армията на дисидентите се разширяваше многократно, като към тях се 

прибавяха хора, които например бяха антикомунисти. 

Социалдемократите, БЗНС "Никола Петков" - да, те имаха достатъчно 

основания да мразят комунистическата власт, били са в опозиция, 

мъчени са, хвърляни са в затвори и накрая са били прекършени. Много 

ги уважавам, но те не са дисиденти. Те са противници на 

комунистическия режим.  

- А кои са дисидентите? 

- Това са хора от системата, хора от БКП. Това е свой човек, който в 

един момент вижда порочността на системата и се изправя срещу нея. 

Той не е подгонен, напротив, той прави успешна кариера в системата. 

Ами какъв беше акад. Сахаров? А Солженицин? Член на КПСС. 

Това е дисидентът, а в България кой ли не се опита да се пише за такъв. 

И даже успяха да изхвърлят истинските дисиденти от политическия 

живот. 

Сега ми е смешно - членовете на фамилията Живкови се изкараха най-

големите дисиденти. Иван Славков голям дисидент. А пък Людмила 

Живкова как тръгнала срещу баща си, как щяла да отваря България към 



Запада... Всички помним, че я отвори към източния мистицизъм. Пълни 

тъпотии.  

- Сигурно не съжалявате, че закусвахте с президента Митеран? 

- Разбира се, че не, макар че всъщност не съм закусвал в посолството. 

Хапка не съм хапнал нито веднъж. 

- Защо? 

- Ами защото сутрин не ям. Само кафе пия. Кафето им е хубаво в 

посолството, и сок съм пил. А пък и медиите по едно време брояха кой 

колко кроасани изял на закуската. 

- Ако всички досиета бяха отворени, щеше ли да има яснота кой кой е в 

дисидентството, а и в обществения живот? 

- Разбира се. Но само ако бяха отворени всички досиета, не селективно. 

Но за да отворят всички досиета, първо трябва да ги намерят. Защото 

сега са опоскани. Аз знам със сигурност например, че моето дело е 

било в над 10 папки. Опитах се да си ги прочета, още през 1992 г., 

когато бях вицепремиер. Няма ги. Така че първо трябва да ги открият, а 

това не е и толкова трудно. 

- Не са ли напълно унищожени? 

- Възможно е да е бил унищожен хартиеният еквивалент, но всичко го 

има на филм. Архив не се унищожава! Има и хора, които знаят къде е - 

и в БСП, и в СДС. Но явно нямат интерес да го правят. 

- А в НДСВ? 

- Не съм сигурен, но мисля, че не ги знаят къде са. 

- А дали имат интерес да ги отворят? 

- Някои имат, други не - и при тях е доста омешано. Но във всички 

случаи българската демокрация би спечелила, ако бяха отворени 

всички досиета. Защото целта е не просто да се преживее някакъв 

катарзис, а да не се даде възможност на тези хора да влязат в 

ръководните структури. Да се създаде ефективен филтър, както 

например беше направено в Гърция, след падането на режима на 

Черните полковници. Всички те, на всичките им привърженици и 

помагачи просто бе забранено да се явяват на парламентарни избори. 

Така Гърция тръгна по демократичен път, има подобни примери в 

други страни.  

Но не става въпрос само за бившите от ДС, за всички кандидати за 

политическата власт трябва да се знае какви тъмни петна имат в 

биографиите си, как се отнасят към близките си, към животните...Каква 

е сексуалната им ориентация. Нека някой ми докаже например, че 

американският народ е готов да избере президент педераст. Няма 

такова нещо. В момента, в който разберат, че е гей, няма да го изберат. 



И това не е нарушаване на правата му, а елементарна мярка за 

сигурност. Защото хомосексуалистите са подвластни на манипулация. 

- В България филтър няма, значи не е мит, че хора от ДС и досега са 

навсякъде и на високи позиции? 

- Да, по управленските етажи е пълно с доносници и педерасти. И с 

неморално разбогатели типове. Това е. Това са трите кита на 

българския политически елит: сътрудници на ДС, сексуални 

сбърканяци и неморално разбогатели типове. Затова аз съм за силен 

филтър.  

Малко преди да публикуваме интервюто на проф. Василев той ми 

изпрати по електронната поща свое стихотворение, посветено на 

българския преход. Тогава нямах достатъчно място да го публикувам в 

“24 часа”, затова го пускам в книгата: 

 

 

Събрахме се по Божията милост, 

 

поканени от френския посланик, 

 

след десетлетни мъки и усилия, 

 

прахосани в подкрепа на Промяната. 

 

  

 

Промяна? - трънки. Същите нещастници 

 

с "официални" (горе-долу) дрешки, 

 

поставени решително на мястото им, 

 

ограждани от злоба и насмешки. 

 

  

 

Бе, майната му! Не за кяр сме мислили -  

 

заплашвани, следени, арестувани. 

 

Бакалския тефтер не сме разлиствали, 



 

пресмятайки кое по колко струва. 

 

  

 

Достойни хора (сини ли, червени ли), 

 

със своя болка всеки, то се знае, 

 

но от една съдба обединени -  

 

България от тях не се нуждае. 

 

  

 

На мода днес са (и били са винаги) 

 

ония, изпедепцани в поклоните, 

 

ония с вечно правилната линия, 

 

със милионите и мобифоните, 

 

  

 

хитреещите в своето невежество, 

 

нахално-агресивните юнаци. 

 

Така ще е. Оплетоха си мрежата 

 

и уловиха в нея демокрацията. 

 

  

 

Сега са я запържили в тигана, 

 

опънали софра до хоризонта. 

 

Ухилени, броят ни кроасаните 



 

преялите балкански властодонти. 

 

  

 

Да ги броят. Въпрос е на призвание. 

 

И ние сме се включили в броенето. 

 

Не кроасаните, броим си раните - 

 

това е, както викат, положението. 

 

  

 

  

 

  

 

БЪЛГАРИ МАМЯТ ПО СХЕМАТА “КОРВЕЛЕЙН”  

 

В последните месеци преди задържането й, Лиан Корвелейн работела 

за известна бургаска групировка, в структурите на която в миналото е 

влизала и банка, съобщи ми източник от морския град след като 

публикувахме първите части на разследването за мистериозната 

белгийка. 

Според информатора ми с тази групировка е свързан следващия етап на 

аферата "Корвелейн", който се развива след нейното прибиране зад 

решетките.  

Синът на Лиан Корвелейн - Филип, твърдеше, че не Интерпол, а 

именно хора от Бургас са поръчали ареста на майка му, защото й 

дължали много пари.  

След като Лиан била прибрана от полицията на 17 май, бизнесмени, 

свързани с морската групировка, започнали да прилагат масово нейната 

схема. 

След първите публикувани части  на разследването  ми се оплакаха 

пострадали бизнесмени. Схемата на измамата бе една и съща: 

посредници предлагат да осигурят голям кредит с много изгодна лихва, 

най-често от чуждестранна финансова институция. Представят 

документи, които изглеждат перфектно изготвени. 



Започва кореспонденция с финансовата институция, която също 

изглежда перфектна. До отпускането на кредита остават броени дни, 

когато изведнъж  посредникът почва да се тюхка, че се е появила 

неочаквана пречка. А именно - че финансовата институция иска да й 

бъдат преведени  

няколко процента от обещаната сума като гаранция, че 

кредитополучателят има възможности. Ако това стане, кредитът ще 

дойде до броени дни, кълне се посредникът.  

Немалко български бизнесмени са се хванали на тази въдица. Всичко 

приключвало, когато преведели по банков път процентите. Веднага 

посредникът изчезвал, а когато потърпевшите се свързвали пряко с 

финансовата институция разбирали, че тя изобщо не знае за кредита, 

който трябва да им отпусне. 

Схемата прилича донякъде на нигерийските измами, които бяха 

нашумели в началото на 90-те, но продължат с пълна сила и до днес. 

Нигерийци, представящи се за бизнесмени или за правителствени 

чиновници, предлагат солидна печалба на всеки, който им предостави 

банковата си сметка с известна сума в нея. Те обещават, че ще вкарат 

парите си само за малко, за да могат да ги "изперат" и преследвачите 

им да изгубят дирите.  

Предоставилият сметката си трябваше да получи комисиона. Всъщност 

нигерийските "бизнесмени" действително използваха сметките им, но 

ги източваха до стотинка.  

Схемата "Корвелейн" обаче е доста по-прецизна и добре легендирана. 

По нея са обещавани главно кредити, отпускани от големи 

международни банки.  

Истината е, че тези институции винаги работят с кореспондентски 

банки в отделните страни и други посредници просто не може да има.  

Ето историята на бизнесмена Любомир Кръстев, който е бил завлечен 

от самата Корвелейн по тази схема. Той ми я разказа с ясното съзнание, 

че няма да си върне парите – просто искаще да предупреди колегите си 

да не се хващат в същия капан: “Фирмата ни беше стигнала до 

положение или се развиваш, или закриваш. С две думи страшно ни 

трябваше кредит, но лихвите в България са убийствени, най-малко 

15%. Отделно банките тук искат 300% обезпечение на кредита си с 

имоти. Понеже бяхме близки с д-р Тренчев му споделихме, че имаме 

нужда от кредит. Вече ползвахме една линия от Българо-американския 

инвестиционен фонд, но ни трябваха още пари.  

Нашата фирма е полиграфическа, а там техниката е от порядъка на 

няколко милиона марки и то за най-нормални неща, с които да си 



конкурентен на пазара. Подписахме с Лиан Корвелейн договор за 

осигуряване на кредит от 2 млн. германски марки, които щяха да ни 

стигнат за пълно оборудване на една печатна база. 

Според договора ни с белгийката трябваше да й преведем 0,5% от 

сумата преди пристигането на кредита и още 2% след това. Тези пари 

щяха да са нейният консултантски хонорар. Условията ни се видяха 

съвсем приемливи, още повече, че тя говореше за кредит с лихва от 

порядъка на 6-8%.  

Започнахме да й превеждаме хонорара, а тя уж работеше по 

осигуряването на заема. В същото време през офиса й по същата 

процедура минаха още поне 20 фирми. Тя вземаше между 15 и 60 хил. 

долара от всяка, сметнете колко е събрала. Не съм чул да е осигурила 

поне един кредит. 

След това, което ни се случи, мога само да предопредя колегите 

бизнесмени: не вярвайте, че някой може да ви осигури кредит директно 

от банка в чужбина, без да мине през неин клон или кореспондентска 

банка в България. Няма такъв филм. Ние обаче повярвахме на Лиан 

Корвелейн и това ни струваше 2 години ходене по мъките. Не помня 

колко пъти тя ни лъга. Любимият й израз беше: утре е денят Х. Вашият 

кредит пристига, чакайте ме сутринта пред еди коя си банка.  

Отиваме, случваше се и през зимата, страшен студ. Чакаме с часове. От 

белгийката няма и следа. След това като я намерим се държи, сякаш 

нищо не е станало. Често дори и никакво обяснение не даваше. В други 

случаи почваше да извърта, а когато станеше много напечено или се 

струпвахме повече измамени - влизаше в болница. След седмица, като 

спаднеше напрежението, излизаше и всичко започваше отначало. 

Тя ни обещаваше кредит от Хипоферайнц банк. В договора, който 

сключихме с нея, тя включи точка, която ни задължаваше в пълна 

дискретност. Тоест не трябваше да казваме на никой за условията по 

кредита и най-важното - нямахме право да се свързваме пряко с 

банката, за да проверим докъде са стигнали нещата. Всичко трябваше 

да минава през белгийката, тя настоя дори изцяло да поеме 

счетоводството на фирмата ни, докато трае процедурата по 

осигуряването на кредита. Сега разбирам колко е абсурдно това и как 

по този начин тя си е осигурявала безконтролна свобода на действията, 

но тогава нещата изглеждаха различно.  

Освен че се държи много уверено и владее перфектно много езици, тя 

успява умело да смесва преговори с реални фирми с нереални такива. 

Бяхме смаяни как директно избира по телефона шефа на някоя голяма 



западна банка и започва да си говори с него. Сега разбирам че или си е 

говорела сама, или си има подставени лица за тази цел. 

В същото време, във връзка с очаквания кредит, на факса ни 

пристигаха и документи от авторитетни чуждестранни банки, 

застрахователни компании и др., които изглеждаха съвсем автентични. 

Корвелейн никога не казва “няма да получите кредита”. До последно тя 

ти поддържа интереса с някакви фалшиви обещания, факсове, 

документи. Всичко това - за да продължиш да й даваш пари и да не я 

подвеждаш под отговорност. Същевременно се носеха слухове, че има 

зад гърба си хора от полицията, включително шеф на РПУ. 

Без да смятам другите по дребни разходи, Корвелейн ни завлече с 25 

000 лева. Докара ни до просешка тояга и блокира напълно бизнеса ни, 

наложи се да освободим служителите си. По същата причина спряхме 

да изплащаме първия си кредит към БАИФ.” 

След публикуването на тази тъжна изповед в редакцията ми се обади 

друга потърпевша - г-жа Лилия Ейке, по чийто сигнал бе заведено 

едното от делата срещу Корвелейн.  

Срещнахме се и тя на свой ред ми разказа историята си.  

Над 20 години г-жа Ейке е живяла в Африка и има изключително много 

контакти във френскоговорящите държави там, включително на много 

високо ниво. Затова тя искала да продава доматени пюрета, които 

африканците купуват като деликатес.  

Липсвал й обаче достатъчно капитал, за да набави нужните количества. 

Преговаряла за кредит от Насърчителна банка и нещата напреднали 

доста, когато й се обадила нейна позната на име Димитрина, 

служителка на "Токуда експрес банк". Тя й казала, че се е запознала с 

белгийка - инвестиционен банкер, която лесно може да й осигури 

изгоден кредит. Свързала я с Корвелейн, която вече имала офис в 

сградата на "Подкрепа". 

Дотогава бизнесдамата не познавала лично д-р Тренчев. След като 

започнала да посещава офиса на белгийката обаче тя многократно се 

срещала с него – той  често идвал в офиса на Корвелейн. Поздравявал 

събраните там клиенти, съчуствал им колко трудно се намират кредити 

в България.  

Г-жа Ейке забелязала, че докторът бил доволен и зарадван, когато 

разбрал, че тя търси българска стока за износ. 

Хора, които са наблюдавали работата на Корвелейн отблизо, 

предупредили г-жа Ейке, че белгийката прави изключително големи 

разходи. Самата тя виждала как Лиан дава по 50 лева за джобни на 

малките си деца, всяко въоръжено със супермодерен мобилен телефон. 



Г-жа Ейке вече имала контакт с българска фирма, производител на 

доматени пюрета с доказано качество. Корвелейн обаче настояла 

стоката да бъде от друга, силистренска фирма - само при това 

положение можела да финансира сделката.  

Г-жа Ейке трябвало да приеме условието, макар да се досетила, че 

белгийката има личен, финансов интерес от смяната на производителя. 

Освен това Корвелейн настояла съпругът на бизнесдамата спешно да 

замине за столицата на Камерун, където трябвало да се осъществи 

сделката с пюретата. Там той трябвало да открие банкова сметка и да 

чака пристигането на кредита, осигурен от белгийката.  

Ден след ден обаче от парите нямало и следа. Корвелейн твърдяла, че 

всичко е наред, кредитът е почти осигурен. Дори в един момент им 

съобщила, че парите са преведени и пътуват към камерунската сметка. 

Сумата обаче така и не се появила.  

Междувременно минали три месеца, през които белгийката получавала 

по 5000 долара консултантски хонорар от фирмата на г-жа Ейке. 

Съпругът на бизнесдамата пък бил принуден да стои в камерунската 

столица и да направи значителни служебни разходи, без в крайна 

сметка да се сключи сделка. 

Когато кредитът се забавил значително, г-жа Ейке започнала 

настойчиво да търси Корвелейн в офиса й в "Подкрепа". Там все по-

често попадала и на други бизнесемени, които изнервени търсели 

белгийката. 

Споделили помежду си проблемите си и започнали да се досещат че са 

измамени.  

Г-жа Ейке била първата завлечена с оферта "стоков кредит". Повечето 

й колеги били мамени че ще получат "обикновени", банкови кредити. 

Имало завлечени и чрез застраховки.  

В крайна сметка г-жа Ейке подала сигнал във Второ районно и случаят 

бил поет от следователя Георгиев. След като свършил работата си той 

предал делото в Софийска райнна прокуратура, където го поела 

прокурор Мунджиева. Тя пък го прехвърлила в Пета следствена 

служба, където по него работила следователката Силянова.  

Трудът й обаче се оказа напразен, защото в крайна сметка Лиан 

Корвелейн беше екстрадирана в  Португалия.  

На 12 август Бургаският апелативен съд потвърди решението на 

сливенския съд за екстрадицията по искане на Интерпол.  

"В момента се уговаря екстрадицията на Корвелейн между върховните 

прокуратури на България и Португалия”, съобщи ми прокурор Павлина 

Николова от ВКП, която отговаряше за случая. 



В същото време обаче срещу измамничката се водеха най-малко две  

дела в България. Ако тя бъдеше екстрадирана, ужилените български 

граждани нямаше да получат възмездие. 

Според следователката Силянова не би трябвало Корвелейн да бъде 

екстрадирана, щом срещу нея има заведени дела. Тя смата, че е странно 

по делото за екстрадицията да няма приложена информация за тях. 

Всеки магистрат можел лесно да установи този факт в съдебната 

информационна система. 

Според съдия Мартин Данчев от Сливенския окръжен съд, който взе 

първоначалното решение за екстрадицията на Корвелейн, към делото 

не е имало приложена никаква информация за български дела. "Такава 

информация трябва да подготви прокуратурата, при внасянето на 

делото в съда", каза той.  

Съдия Данчев смяташе, че няма проблем Корвелейн да изтърпи 

присъдите, които евентуално ще получи в България, преди да бъде 

екстрадирана. 

Естествено, ако предаването й на Португалия, която ще я съди за 

измами от 1994-1995 г., не изпревари евентуални български присъди. 

Всъщност точно така стана – Корвелейн бе екстрадирана за Португалия 

и за българските измамени възмездие няма. 

 

  

 

БИЗНЕСЪТ НА СИК 

 

Бившата групировка СИК вероятно трябва да влезе в учебниците по 

нова икономика на България като един от най-ярките примери за 

успешна стратегия. Вярно, с много тъмни и спорни моменти. 

За няколкото години на прехода този кръг натрупа собственост, която 

неофициално се изчислява на стотици милиони долари. Интересите на 

СИК са навсякъде, където се вадят добри пари. Според хора от 

спецслужбите в някои сектори на икономиката контролът на тази 

групировка надхвърля 60%, показа мое проучване от май 2002 г. 

Два основни проблема стоят пред кръга СИК тогава. Първо, той явно 

нямаше топли контакти с новата жълта власт, поради което не можеше 

да работи толкова мащабно, колкото преди.  

Второ, все по-често в атентати загиваха хора, известни с по-близки или 

по-далечни контакти с основната група сикаджии. Разследване в "24 

часа" на Слави Ангелов разкрива, че убийствата са заради откраднат 

кокаин на висока стойност. 



През май 2002 г. се срещнах за първи път с Димитър Попов, бивш 

изпълнителен директор на застрахователното дружество "СИК". 83-

годишният доайен на българското застраховане работи като главен 

експерт на "Бул инс". Това е дружеството, което неофициално стана 

приемник на застрахователните структури на СИК. Според запознати 

там са влезли и част от ресурсите на застрахователите от ВИС. 

"Бул инс" има офиси в цялата страна, дейността му е публична и името 

му никога не се е забърквало в някакви скандали.  

Тогава помолих г-н Попов да ми помогне за среща с някои от 

известните босове на бившата СИК. Той обаче прецени, че моментът 

никак не е подходящ за публични изявления, предвид утежнената 

бизнес обстановка, съпътствана с чести атентати. 

Г-н Попов обаче коментира, че СИК и хората, които се свързват с него 

в застрахователния бизнес, винаги са се стремили да работят легално и 

законно. Доколкото са били свързвани със скандали, това е ставало 

поради нелоялна конкуренция или от самозвани застрахователи, 

служили си с името на СИК.  

Кои са босовете на бившата СИК?  

Основни собственици на десетките фирми в различни браншове са 

хората, които през август 1994 г. регистрират фирмата "Интергруп енд 

партнерс". Това са Венцислав Стефанов, Румен Николов - Пашата и 

Младен Михалев - Маджо. През януари 1995 г. допълнително са 

вписани съдружниците Красимир Маринов - Големия Маргин, Милчо 

Бонев - Бай Миле и Дмитрий Минев - Руснака.  

В "Интергруп енд партнерс" участва още Стоил Славов, който не е сред 

нашумелите сикаджии, но за сметка на това контролира голям брой 

структури в туристическия, транспортния и други бизнеси. Славов е и 

единственият от главните сикаджии, съдружник в нашумялата 

врачанска групировка "Империал" на Валтер Папазки. 

Според фирмената регистрация на "Интергруп енд партнерс" от 1999 г. 

всички предишни участници са изключени от съвета на директорите с 

изключение на Румен Николов - Пашата, който е изпълнителен 

директор. Включени са и нови участници в управлението – Таня 

Кукенска и Албена Миткова, показва системата “Сиела”. Според 

“Дакси” собственици на “Интергруп енд партнърс” и към момента са 

хората, които са учредили дружеството през 1994 г. или са влезли на 

следващата година. Седемте човека държат по 14, 28%. 

През 2002 г. мой източник твърдеше, че бившата СИК се е цепнала, 

като от едната страна са останали първите трима създатели на 

"Интергруп енд партнерс", към които се е присъединил и Бай Миле. Те 



са се концентрирали предимно в по-тежкия бизнес на застраховането, 

чрез компанията "Бул инс".  

Въпреки че имат кабинети в офиса на "Бул инс" до хотел "Кемпински -

Зографски" Стефанов, Пашата, Маджо и Бай Миле официално не 

присъстват в регистрацията на дружеството, показа системата "Апис". 

Според запознати обаче именно те държат контрола под обичайната 

формулировка "група физически лица", която се използва за скриване 

на истинските акционери.  

Тази част от СИК има интереси и в много други сектори, сред които 

основните са хазарт, спорт (ФК "Славия") и туризъм.  

Други източници твърдят, че Пашата се е оттеглил изцяло от всички 

струкури на кръга СИК и не поддържа връзка с никой от босовете му. 

Другата основна група е около Големия Маргин и брат му Николай - 

Малкия Маргин, чийто бодигард Красимир Станков бе застрелян през 

2002 г. пред дома му.  

Какво притежават бившите сикаджии? 

Въпреки че всеки от бившите босове на СИК контролира десетки 

фирми, за твърде малко конкретни обекти може да се твърди, че са 

категорична тяхна собственост. В повечето от случаите системата 

"Апис" показва анонимното "група физически лица". 

Категорична собственост на хора от СИК е футболният отбор "Славия". 

Всъщност единствено със спортната си дейност бившите от СИК 

парадират - всичко останало е покрито с тайнственост. 

Никой от познатите лица в СИК не участва пряко в Първа източна 

международна банка към момента. Венцислав Стефанов е бил в 

управлението й, заедно с Георги Лялев, с когото пък са съдружници в 

"Славия-1913". Така или иначе от самото създаване на ПИМБ името й 

трайно се свързва с трибуквената групировка.  

ПИМБ притежава дялове в редица български предприятия,  

между които "Българска роза" - Карлово, Българска фондова борса, 

"Елхим-искра" АД - Пазарджик, "Енергия" АД - Търговище.  

В "Лизингова компания" АД ПИМБ притежава почти 100% от 

дяловете, а няколко стотни дяла са били собственост на сегашния жълт 

депутат Димитър Ламбовски.  

Близо 10% има ПИМБ в Пенсионно-осигурителна компания "Съгласие" 

АД. Банката контролира една четвърт от дяловете в "Свободна борса 

Дунав" ООД - Русе и 11% в Софийска стокова борса. 

Проценти ПИМБ държи още в столичното "Стара планина холд" АД, 

"Хан Кубрат" АД и в "Централен фонд" АД. 



Според публикации в пресата дружествата за сметопочистване "Волф" 

и "Дитц" са свързани с хора от бившата СИК. Пряко никой от 

познатите сикаджии не присъства в двете фирми. През 2003 г. обаче 

Димитър Попов пряко ми каза, че Руснака е собственик на ДИТЦ. 

Със СИК се свързва собствеността на хотелите "Мура", "Ела" и "Бреза" 

на Боровец, както и столичният комплекс "Аякс". За собствеността на 

бившата групировка на Златни пясъци почти няма конкретни данни, но 

се знае, че е доста голяма. 

Според публикации в пресата сикаджийска е веригата от дискотеки 

"Малибу". Действително 10% от варненския "Консорциум Малибу" се 

контролират от "Пеликан груп", в която пък участва Милчо Бонев - Бай 

Миле. Спорез неофициална информация Бай Миле е собственик на 

вилните селища “Малина”, “Ягода” и др. на Боровец.  

За участие на СИК се говори и при веригата за бързо хранене "Хепи". 

Според "Апис" обаче фирмата "Хепи", създала веригата, е собственост 

на варненеца Орлин Попов и съпругата му Теодора. Според регистъра 

те нямат бизнесотношения с известните имена от СИК. 

Началото на бизнескариерата на Красимир Маринов - Маргина се 

свързва с покойния Иво Карамански, с когото през февруари 1993 г. 

регистрират фирмата "Фортуна Р". Тя се е занимавала с развлекателни 

игри и хазарт. 

Маргина държи 33, 333% от "Изи мъни" ООД за развлекателна 

дейност, стопанисване на дискотеки и барове. Под негов контрол е 

"Красавто" ЕТ за техническо обслужване на автомобили. 

В "Майер +" Маргина и Руснака имат по 25%, останалото е италианско 

участие. Дружеството се занимава с търговия на едро. 

Фирмата за търговско посредничество "Олимп 94" си делят наполовина 

с Руснака. "Роял КМ" ЕООД за товарен автомобилен транспорт е 

стопроцентова собственост на Маргина, показва системата "Апис". 

Той е заличен от "Секюрити иншурънс къмпани (СИК)" АД, "Сенатор 

ПМ", "СИК-живот" АД, "Фаст ком" и "Интергруп енд партнерс". 

Дмитрий Минев - Димата Руснака е собственик на  "Димиавто" ЕТ за 

ремонт и техническо обслужване на автомобили, както и "Кардинал М" 

ЕООД, която експлоатира хотели и мотели с ресторанти. 

"Омега 93" Руснака си дели с Румен Пашата, занимават се с 

туристически дейности. Стопроцентово негова собственост са "Тигра" 

ЕООД за търговско посредничество и "Лем 69" за вътрешна и външна 

търговия. 



Руснака е заличен от ръководството на "Антен","Изи мъни", 

"Интергруп енд партнерс", "Олимп 94", "Секюрити иншурънс къмпани 

(СИК)", "Фаст ком" и "Интергруп енд партнерс". 

Младен Михалев - Маджо държи 50% от "Алми турс" ООД, което 

експлоатира хотели и мотели. Толкова е участието му в силистренското 

"Бест фуудс" за търговия със зърно. 

Стопроцентово негови са "ММ контакт" ЕООД за търговско 

посредничество, "ПМС" ЕООД за търговия на дребно и "Перфект М" 

ЕООД за сухопътен транспорт. 

Маджо контролира 10% от Професионален футболен клуб "Славия". 

Той е и председател на нестопанското сдружение футболен клуб 

"Славия", което се занимава с други спортни дейности. 

Заличен е от "Тигра" и от "Ай Джи Ем" за залагания и хазарт, където е 

участвал заедно с Илия Павлов, Васил Божков и др. Маджо вече не 

участва и в туроператорската "Би би джи", където е контролирал 

33,333% в съдружие с Илия Павлов. Името му вече липсва и в 

ръководството на "Интергруп енд партнерс", "Интерпетролиум енд 

партнърс" и "Сем импекс". 

Румен Николов - Пашата е стопроцентов собственик на "Арена 95" 

ЕООД за товарни автомобилни превози, хотелиерство и 

ресторантьорство. Тази фирма държи 40% от "Интер прайм тобако" за 

търговия на едро с тютюневи изделия. В "Ексим дистрибуция" ООД 

Пашата контролира 30%, занимава се с търговско посредничество с 

храни, напитки и тютюневи изделия.  Пашата е имал 2,5 % от 

Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Аполо и 

Болкан", което е обявено в ликвидация. 

Той има 8% в "ИН-80" ООД за детективска и охранителна дейност. 

Това дружество пък е акционер с 0,1% в плевенското ЗК "Левски-

Спартак" АД. Там участват още "Атлас Ко", Съюзът на бившите 

барети, а 98,433% от дяловете се държат от "група физически лица". 

В "Интерпетролиум енд партнерс" Пашата е контролирал 25%, 

дружеството е за търговия на едро с твърди, течни и газообразни 

горива. То държи и 50% от "Интерлоза" ООД, за търговия надребно с 

автомобилни горива и смазочни материали. През 1999 г. Пашата е 

заличен от "Интерпетролиум енд партнерс". 

Той е имал 30% от "Куолити продъктс дивелопмент лимитид" за 

производство на спиртни напитки.През 1999 г. дружеството е обявено в 

ликвидация. Стопроцентово негова е "Омега 95" за търговско 

посредничество. В "Омега 93" са си делили по 50% с Руснака, 



занимавали са се с туроператорска дейност. Пашата е заличен като 

съдружник през 1999 г. 

Наполовина негова е "Цебра" ООД за детективска и охранителна 

дейност. Фирмата има 32% от "Интербулпред" АД - за проучване на 

пазари и изследване на общественото мнение. 

Милчо Бонев - Бай Миле държи 50% от варненското "Агромил" ООД за 

преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. Толкова има и в 

"Бонил травел" ООД за туроператорска дейност, както и в "Живот 1" 

ООД за консултантска дейност. Оттам обаче е заличен през 1998 г. 

В "И Джи М" ООД негови са 33, 333%, фирмата се занимава с дейности 

за свободното време, хотелиерство и др. От нея Бай Миле е заличен 

през 1999 г. "ММ-999" ЕТ за търговия на дребно е стопроцентово 

негова, 46% контролира във варненската "Пеликан груп" ООД, за 

стопанисване на хотели и мотели с ресторанти. 

Негови са 20% от несебърската "Холидей БГД" ООД,, която държи 

хотел "Поморие" в Слънчев бряг и ресторанти. Наполовина на Бай 

Миле е и варненската "Шаг" ООД за рекламна дейност 

Стоил Славов държи половината от "Алфа 93" ООД за рекламна и 

лизингова дейност, която обаче е обявена в ликвидация.  

Негови са 35% от "Алфа 97" за търговия и посредничество при сделки с 

текстил, кожени облекла и др. Той контролира една четвърт от "Арес" 

ООД за туроператорска дейност.  

50% от обявената в ликвидация "ВНС Глори" ООД за търговия на 

дребно са били негови. Той държи половината от "Евротранс" за 

товарен транспорт. "Карго контро консълтанс" ООД е 70%  под негов 

контрол, занимава се с агенции, свързани с пренос на товари.  

Славов притежава 35% от "Орбита травел" ООД за туроператорска 

дейност и 33,4% от "Парадайс ДЗЗД" ООД за търговия на дребно.  

В "Арес-2" ООД има 40%, съдружник от Турция държи 20%, 

занимавали са се с търговия на дребно с облекло. Славов е заличен през 

1998 г. 

45% са негови в "Ес Ви Ви - 3" ООД за търговско посредничество, 

както и 35% от "Изпитване и котрол" ООД за ремонт и метроконтрол 

на уреди за измерване. 

Славов контролира една четвърт от "Империал груп" ООД, което има 

за предмет на дейност търговско посредничство. Там известният 

Валтер Папазки държи 37,5%.  

Славов участва още в "Интерлоза" чрез "Интерпетролиум енд 

партнърс". В "Корабна агенция Интершип" ООД има 60%, занимава се 

корабни услуги, спомагателни дейности във водния транспорт.  



Негова е една четвърт от "Рона комерс" ООД за търговия на дребно и 

цялата "Сова - Стоил Славов" ЕТ със същия предмет надейност. Пълен 

е контролът му над "СС Контакт" ЕООД за консултантски и други 

услуги. 

Заличен е от "Агротрейд", "Ес Ви Ви" ООД, "Крупком" ООД, 

"Пламвас" ООД, "Рона комерс" ЕООД, "Унитурс" ООД, и "Холидей 

БГ".  

Венцислав Стефанов единствен от известните сикаджии е бил в 

управителния съвет на Първа източна международна банка.  

Той контролира половината от "В.Е.Н.С. проджект груп" ООД за 

търговско посредничество. 

Негова е "Венцислав Стефанов" ЕТ за търговия на дребно. Участва в 

"Интерпетролиум енд партнърс", както и в "Кондорс 700" ООД, където 

има 52%. Стефанов контролира 30% от "ППП и Ко" ООД за търговия 

на дребно, където участват още Стойне Манолов и Наско Сираков. 

Стефанов държи една четвърт от Професионален футболен клуб 

"Славия". Негови са 31% от "Санел 99" в Сандански за производство на 

скрепителни съоръжения, вериги и пружини. 

Той участва също в "Херус" АД за търговия на дребно. Както и в 

"Шугар био прогрес" ООД за производство на захар, заедно с 

Вискослав Смрекар, Стоян Николов и Кирил Барбутов.  
  

 

 

   

   

 

        

 СПИСЪКЪТ НА “ДУЛО” 

 

Скандален списък с 1472 имена на български евреи, придружен с 

обидни квалификации, помества на Интернет сайта си Общество Дуло. 

Организацията, която се определя като националистическа, през май 

2002 г. участва в опита за създаване на обединение на "патриотичните" 

формации в България. Тогава медии определиха събитието като 

създаване на фашистка или нацистка партия. 

Месеци по-късно в сайта на Дуло се появява нацисткият списък. 

Започвам разследването си по случая през август 2002 г. Седмица по-

рано единствен  "24 часа" съобщава за “документа”, в който са вписани 



имената на много евреи, които са починали или убити още преди 1944 

г.  

Другите са наши съвременици, между които двама бивши министър-

председатели, депутати от всички политически сили, известни 

бизнесмени. 

Споменати са Андрей Луканов, Филип Димитров, Илко Ескенази, 

Вилхелм Краус, Сергей Станишев, Евгений Дайнов, Александър 

Божков, Надежда Михайлова, Исак и Соломон Паси, Нина Чилова, 

Ралица Агайн и др.  

Мнозина в списъка са хора на изкуството, но най-голям е броят на 

журналистите, между които и трима колеги от "24 часа". Те обаче не са 

евреи и не е ясно защо са вкарани в списъка.  

Установявам, че и други известни българи са вписани без да са евреи.  

Използваните обидни квалификации пък са толкова безпочвени и 

низки, че ги спестих на читателите на “24 часа”. Същото правя и сега. 

Що за птица е Общество Дуло? 

“Общество Дуло е българско неправителствено сдружение по 

метaполитика и народоизследователско дело, учредено на 23-ти юли 

2001 г. в гр. Габрово”, определят се сами "дуловците" в Интернет сайта 

си. 

Справката ми  в системата "Апис" показа, че "Дуло" е регистрирано 

като дружество по Закона за задълженията и договорите. Неговият 

основен източник на финансиране са стопанската дейност и пазарните 

услуги. То се занимава с издаване на книги и други непереодични 

издания. 

Собственици на "Дуло" са 6 мъже и една жена. Всеки от тях държи по 

14,286% от дружеството. Седалището му е в Габрово на адрес ул. 

"Череша" 5, където живее 50-годишната съдружничка Розмари 

Никифорова Казасова. Председателят пък е варненец - 54-годишният 

Иван Аргиров Янакиев. 

Успявам да се свържа първо с г-жа Казасова. Според нея сайтът 

действително се поддържа от Общество Дуло, но с това се занимавали 

само русенските съдружници. Тя обаче нямаше техни телефони и ме 

посъветва да им пиша писмо на обявената пощенска кутия. 

Същото потвърди и председателят Янакиев: "Аз нито ползвам 

Интернет, нито разбирам нещо от компютри". Г-н Янакиев не знаеше 

нищо за пуснатите в сайта на "Дуло" списъци. 

Кои са русенските членове на "Дуло"? 

Това са 29-годишният Иван Георгиев Митев и 34-годишният Антон 

Радославов Рачев. Първият не е известен на обществото, но около 



вторият се вдигна доста шум през 1995 г. Антон Рачев, наречен тогава 

от медиите "русенския фюрер", беше осъден на година и половина 

затвор условно.  

Рачев беше арестуван на 17 април 1995 г., след като руските гробища в 

Русе осъмнаха нацапани с нацистки свастики  послучай рожденния ден 

на Хитлер. Осем тийнеджъри посочиха по време на процеса Рачев като 

подбудител на гаврата. Срещу "работата" той им обещал 25 000 

германски марки. 

Заради скандала тогава руското посолство внесе вербална нота във 

външно министерство и България трябваше да се извинява. 

Издирих и се опитах да се свържа за коментар с Рачев на домашния му 

телефон в Русе. Обади се мъж, който каза, че Антон е заминал за Варна 

и не е ясно кога ще се върне. 

Варненският председател на "Дуло" не знаеше Рачев да е в града. 

Затова оставих на "фюрера" възможността да обясни дали и защо е 

качил списъка на сайта на "Дуло". 

Кои са останалите в "патриотичното" движение? 

Между тях са 36-годишният възпитаник на Великотърновския 

университет Росен Чолаков, с когото трябва да сме учили заедно и 

вероятно се познаваме, но аз нямам никакъв спомен за него. Той 

живееше в Силистра, според посочения адрес в “Апис” Издирих 

домашния му телефон и роднините му ми съобщиха, че е с приятели 

някъде по р. Камчия. Затова предположих, че всички по-млади 

“дуловци” са на морска експедиция, където обсъждат и идеите си.  

Сред съдружниците в "Дуло" бяха още 55-годишният свищтовлия 

Мико Миков и 20-годишният Николай Динев. 

"Фюрерът" Рачев досега бе участвал два пъти в избори за общински 

съветници в Русе - през 1995 и 1999 г. Той бе и собственик на 

еднолична фирма с предмет на дейност търговия на дребно на открити 

щандове и пазари. 

Свищовлията Миков също се е пробвал за общински съветник през 

1995 г., а през 1999 г. си е опитал късмета в кметската надпревара. 

И Розмари Казасова е искала на два пъти неуспешно да стане общински 

съветник в Габрово. 

Дали списъкът е дело на "Дуло"? 

"Нашата идеология се гради върху троичните принципи на Арийския 

мироглед", пише в сайта им. Според него организациите на "новия 

световен ред" ООН, НАТО, МВФ и т.н., работят за унищожението на 

българския народ. "Българите трябва да се разделят с илюзиите, че тези 

престъпни синдикати ще гарантират суверенитета и благоденствието 



им. НАТО унищожава българската армия, а МВФ унищожава 

българското стопанство, здравеопазване и образование. ЕС в никакъв 

случай не е коалиция на свободни по Воля и Дух народи, а една 

корпорация от интернационални компании, която има интерес от бедни 

и примирени българи. Общество Дуло повдига дискусии по тези 

въпроси и води борба за осмисляне антибългарската същност на тези 

престъпни организации", пише в сайта. 

Разследването ми разкри, че не "дуловци" са автори на скандалния 

списък. Те просто са му предоставили място на сайта си.  

Автор на списъка всъщност е кръгът около столичен журналист,  

известен с фашистките си възгледи. Всъщност заради тях по-късно той 

бе изхвърлен и от вестника си. 

С публикуването на списъка обаче Общество Дуло пресече всички 

съмнения за идеологическата си същност, въпреки че членовете му се 

кълняха, че не са фашисти и нацисти. Странно е тогава, че пак на 

техния сайт има линкове към откровено нацистки организации като 

"Кръв и чест", за които подготвих материал година по-късно. 

Отношението на “Дуло”  към еврейската общност е още по-ясно 

изразено с публикуването в сайта на откъс от книга, чието 

съществуване изобщо е съмнително. 

Според текста евреите са виновни за: 

1. Падането на България под турско робство - на турците помогнала 

еврейката Сара, съпруга на цар Иван-Александър (в официалните 

исторически източници няма нищо подобно, вярно е само, че Сара е 

била жена на царя). 

2. Падането на Царевец в турски ръце - крепостта предал някой си 

Лазар Коен (такова лице не съществува). 

3. Избиването на цялата търновска интелигенция след падането на 

Царевец под ръководството на трима евреи (също несъществуващи). 

4. Не турците, а евреите завладели България, благодарение на голямото 

си влияние над турския султан. Тоест 5 века сме били под еврейско 

робство.  

5. По време на турското владичество евреите винаги били най-близки 

помощници на турските данъчни чиновници, на чиновниците в 

полицията и доставчици на най-хубавите български момичета за 

турците и разкривачи на заговорите против турското иго. 

6. По време на руско-турската война евреите активно шпионирали в 

полза на турците и станали причина за смъртта на десетки хиляди 

руски войници. 



7. Евреите са виновни за загубата на българските територии в Мизия, 

Тракия, Македония и Западните покрайнини. 

Като източник на откъса Общество Дуло се позовава на някаква си 

книга "Какво са направили евреите за България", написана от някой си 

М. Варшавски. Тя била издадена в София през 1933 г. и била уникална, 

защото останали само 2-3 екземпляра. 

Няколко дни след публикуването на разследването на електронната 

поща на “24 часа” пристигна и  отговорът на “Дуло”. Публикувам го и 

тук изцяло и без редакция: “Четейки "разследването" на медията "24 

часа" от 06.08.2002 г., озаглавено "Списъкът на Дуло", 

непредубеденият, но просветен човек неволно може да си спомни един 

афоризъм на философа Киркегор:Ако имах дъщеря и тя станеше 

проститутка, бих й простил, ако имах син и той станеше политик, бих 

го съжалил, ако имах син и той се отдадеше на журналистика, бих го 

възневидял. 

Защото "материалът" на някой си Станимир Въгленов за сетен път 

показва слугинската същност на наричащите себе си "свободни медии", 

които са заплащани за да вършат едно единствено нещо: да изопачават 

нещата в полза на господарите си. 

Доколко този или онзи "списък" е бил дело или не на "кръгът около 

столичен журналист, известен с фашистките си възгледи", е 

несъществено. Работата е там, че въпросният "списък" до голяма 

степен разголва причините за днешния нерадостен хал на българите, че 

показва страха на днешния слугинаж от появата на достоверни и 

отговорни ръководители с доказана българска съвест. 

Общество Дуло винаги ще се придържа към ясно изразената в 

програмните си документи позиция за правото на българите да бъдат 

осведомявани по всички въпроси, които засягат техните жизнени 

интереси. 

Всичко друго като: автентична ли била книгата "Какво са направили 

евреите за България" или не била, съмнителен ли е нейният автор или 

не, какви били членовете на Общество Дуло или какви не били, какви 

били миналите или днешните им обществени изяви, е само едно жалко 

ровичкане на лишени от собствена творческа физиономия писачи, 

способни само на едно: Да търсят под вола теле и да прикриват 

големите обществени проблеми, надвиснали над главите на всички 

българи. 

11 август. 2002 г. 

Пресслужба на Общество Дуло” 



Няколко дни след публикуванете на разследването ми "Списъкът на 

Дуло" той изчезна от сайта на Общество Дуло, заедно с откъса от 

книгата "Какво са направили евреите за България". По тази причина 

приемам, че разследването ми си е свършило работата. 

През август 2003 г. направих друг материал, този път за  българския 

клон на “Кръв и чест” ("Blood and Honor"). Поводът бе един концерт на 

скинхедс в Пазарджик, който бе разтурен от полицията. За материала 

си използвах информация от Интернет сайта на “Кръв и чест”, която 

говореше досатъчно сама по себе си. Например в нея скиновете в 

България бяха свързвани най-малко с три убийство и многобройни 

побои. 

В сайта има подробни указания към българските нацита как да не 

допускат в редиците си внедрени агенти от полицията, как да не 

изтърват информация на разпитите и как да разпространяват идеите си. 

Публикувана е книгата на Хитлер "Моята борба", както и огромно 

количество нацистка литература. А “дуловската” книга “Какво са 

направили евреите в България просто бе преместена тук.  

Най-интересна е обаче поместената само на английски история на 

движението скинхедс в България, където като негови заслуги са 

описани  

убийството на едно невръстно циганче в София, на мъж от ромски 

произход в Плевен, на един арабин, както и пребиването на актьора 

Асен Кисимов и др. 

Тогава в Пазарджик  полицията разтури тяхно сборище и иззе знамена 

със свастики, нацистки значки и позиви. Над 100 скинхедс от цялата 

страна се събраха за концерт на група "Бранник" в бившата дискотека 

MCG. Специално за целта бяха пристигнали и 4-ма холандски 

неонацисти. 

Бръснатите до един били пияни или дрогирани, съобщиха от полицията 

след инцидента.  

Те скандирали "Рудолф Хес", когато ги качвали в автобуса. От тях са 

иззети неонацистка литература, пропагандни материали, знамена, 

значки. Задържани са девет неонацисти, които оказали съпротива. 

Според шефа на РДВР-Пазарджик, Жоро Стоицев става дума за 

международната скинхедс организация "Кръв и чест", която има клон и 

в Сърбия, откъдето най-вероятно са пристигнали холандците. 

"Кръв и чест" обаче си имат и български клон, макар старателно да 

крият кой е неговият лидер, както и имената на членовете му. Самият 

сайт е регистриран на името на американец, живеещ в щата Невада. 



Няколко дни по-късно Боян Расате, известен с националистическите си 

прояви, обяви на пресконференция, че скоро ще бъде учредена нова 

формация с наименование Организация за национална солидарност и 

взаимопомощ. По думите му тя ще защитава правата на членовете на 

националистични организации, които, според Расате, системно  

били подлагани на институционален. 

Всъщност опасни ли са българските бръснати глави. Трябва ли да се 

страхуваме от тях?  

Според сайта на "Кръв и чест" раждането на скинхедс в България 

съвпада с годината, в която стартира преходът - 1989-а. Първата банда 

започва събиранията си при паметника на Патриарх Евтимий в София, 

наричан кратко Попа. По-късно се преместват в градинката на НДК.  

Още от началото ядрото на скинхедс е съставено от фенове на 

футболния клуб ЦСКА. Техни цели за пребиване в началото са 

феновете на другите отбори, както и всички с коса, по-дълга от тяхната.  

Целта на скинарите като цяло е да изчистят София от всичко, което не 

им харесва - цигани, евреи, чужденци, комунисти... В началото те 

казват: Ние просто желаем да слушаме нашата музика на наша 

територия, нямаме политически искания. Някои от тях обаче осъзнават, 

че така  

движението им е обречено на бързо изчезване  

За този извод им служи предимно опитът във Великобритания.  

Там през 1981 г. се появява музикалната група "Screwdriver" 

("Отверка"). Певецът Ян Стюарт за пръв път не крие 

националсоциалистическите си възгледи, а някои от песните на групата 

като "Моя свободна страна" са пряка пропаганда на тези идеи. 

Част от британските скинове се увличат по политиката, а други 

предпочитат да останат настрана. Те бързо изчезват, докато 

неонацистите оцеляват и се развиват благодарение на добрата си 

организация. 

Ян Стюарт създава списание "Blood and Honor", което дава името на 

движението. Списанието е представяно като "гласа на 

антикомунистическия рок" и се превръща в библия за скинарите по цял 

свят. 

Така те се превръщат в неонацисти. Включително в България, където 

след 1989 г. преминават етапите на "растежа". 

Най-известна става скинарската банда от района на НДК. В състава й 

влизат студенти, работници и футболни хулигани. Започва прочистване 

на района. Първите жертви са арабите през 1992 г., които продавали 

хероин, без полицията да ги закача.  



 Издигнат е и основният лозунг на скинарите - да се справят с най-

голямото зло - евреите. Пак в този момент е първото убийство - арабин 

е ръган с ножове до смърт от бръснати глави в района на Синьото кафе 

в София.  

В Плевен циганин е убит със стоманена тръба.  

Отец Георги Гелеменов, в момента следствен за данъчни измами, е 

първият, който се опитва да привлече скинарите в своята организация. 

Не успява, защото няма авторитет пред хората от движението. 

Следват години на възход за движението, пише в сайта на "Кръв и 

чест". В София се появяват още 3-4 банди, а първата от района на НДК 

става техен лидер. Появяват се банди в Плевен, Габрово, Бяла Слатина, 

Казанлък и др. През 1994 г. общият им брой на скинарите е 500 човека. 

През 1995-1996 г. бандите се увеличават още. Част от скинарите се 

присъединяват към Българската национал-радикална партия.  

Най-голямата група остават феновете на ЦСКА  

Те даже създават специален клуб - "ЦСКА СС фронт". Целта му е да 

хулиганства на мачовете. Шефът на агитката на фенклуба на ЦСКА с 

прякор Дучето се ползва с пълната подкрепа на скинарите. Според него 

футболните хулигани са движение, много близко до скинарите. 

Социалният им статус остава същият - студенти и безработни младежи. 

По данни на полицията през 1997 г. броят им е около 800 човека. 

Тогава в центъра на София група скинари от жк "Надежда" 

принуждават няколко невръстни роми да скачат от третия етаж на 

изоставена сграда. Едно дете умира на място. 

На първия фестивал за татуировки скинарите пребиват много пънкари. 

Едно момче е парализирано след удар в гърба.  

 По последни данни броят на скинарите към момента се определя на 

около 1000 човека. 

 

  

ТЕЗИ СТРАННИ ПРОКУРОРИ 

 

Окръжният прокурор на Плевен Евелина Попова е предложила на  

 Висшия съдебен съвет /ВСС/ прокурор Ваня Савова да бъде понижена 

 в длъжност прокурор в Районна прокуратура - Плевен, поради  

 липса на професионални качества. Това съобщава на 25 юни 2003 г. 

след заседанието на съвета говорителката Светла Иванова. 

Прокурор Ваня Савова е обвинена в  нерегламентирани контакти с 

криминално проявено лице.  

Евелина Попова е предложила да бъде преместена Искра  



Ганева, прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен, в друг съдебен  

район за срок от три години.  

Двете предложения не са били разглеждани по същество, тъй  

като Попова е казала, че е получила нови данни по случаите  

и иска да ги допълни към материалите, казва говорителката на ВСС. 

Следващият път двете прокурорки ще бъдат извикани, за да бъдат  

изслушани, което може и да стане на извънредно заседание на  

съвета, за да може да бъде взето решение. 

Срещу Ганева има друго висящо дисциплинарно производство, но 

то не може да бъде завършено, защото тя не се явява на работа и 

си вади болнични листове.  

Евелина Попова е запознала ВСС и с констатация на  

Националната лекарска комисия, която е установила, че шест от  

представените от Ганева листове са с неверно съдържание.  

От 1992 до 1996 година Ганева има непредадени в канцеларията на  

Районната прокуратура в Плевен 11 следствени дела и 15 дознания, 

като е установено, че има и забавени дела, добави пред  

журналистите Светла Иванова. 

Нямам честта да познавам прокурор Ваня Савова, но с Искра Ганева се 

наложи да се опозная доста добре. Заради едно мое изречение в една 

публикация от 2001 г. тази прокурорка ме разкарва по съдилищата в 

продължение на повече от две години. В крайна сметка делото бе 

прекратено, както и предишните две срещу мен – от уволнения шеф на 

БТК Михаил Данов и от обвиняемият за убийството на Луканов Юри 

Ленев.  

Заедно трите дела дават една доста точна картина защо и как в 

България съдят журналистите. А още по-важно – кой ги съди. 

Иначе казано, най-често журналистите се преследват в съда, за да им 

бъде затворена устата. И ако не успеят да ги хвърлят в затвора, както 

законът позволяваше преди, или ако не им наложат някоя солена глоба, 

както става напоследък, поне успяват да им затворят устата, като ги 

държат  под напрежение две-три години. 

От личния си опит мога да споделя, че няма нищо по-лошо и опасно от 

това да те съди прокурор, особено с недобра репутация пред 

обществото. Те са най-чувствителни и си изкарват цялата натрупана 

злоба от живота на гърба на журналиста, който си е позволил да 

критикува работата им. 

Моят случай с плевенската прокурорка Искра Ганева беше особено 

показателен в това отношение. Както стана ясно от представените 



факти пред Висшия съдебен съвет, Ганева не е предала 11 следствени 

дела и 15 дознания.  

Казано простичко, тя е лишила от правосъдие най-малко 26 човека. Аз 

се постарах да разбера за какви дела става въпрос. Има например едно 

за изключително тежък побой. Има за кражби, за измами. 

Спомням си много добре и явяванията ми в съдебната зала, както и 

постоянната липса на ишцата Искра Ганева. По съвет на адвокаката ми 

Надежда Ковачева ходех  стриктно на всяко дело. Вместо Ганева по 

факса от Плевен идваше факс с някакви болнични листове. Съдийката 

по делото ги оглеждаше с голямо съмнение, но в крайна сметка ги 

признаваше и отлагаше за пореден път делото. 

Така Искра Ганева ме разиграва повече от две години. В крайна сметка 

не успя да ме осъди, а самата тя бе наказана с преместване в друг 

съдебен район. Срещу нея има и друго дисциплинарно производство. 

Това за мен, разбира се, са чудесни новини. Но аз продължавам да се 

чудя защо Висшият съдебен съвет не я наказа още през 2000 г. или 

2001 г. Тогава обвиненията срещу нея за непредадените дела бяха 

същите. А получи доста по-слабо наказание, което за нея бе повод да 

ме даде под съд. 

Всичко започна от един мой анализ през март 2001 г., във връзка с 

изтичането на 2 години от мандата на главния прокурор Никола 

Филчев. Да, стилът и методите му трудно може да се нарекат 

елегантни. Но явно нямаше друг начин, пък и успеваемостта им бе 

висока. Може би на мутризираната ни държава трябваше точно боксьор 

за главен прокурор. 

Всъщност Филчев още отначало показа, че любовта му към ринга не е 

просто носталгия. Само месец след избора му под първите крошета 

паднаха ключовите татарчевисти в Главна прокуратура - Михаил 

Дойчев и Петър Долапчиев.  

“Тръгнаха си прочулият се със скандалите си Руско Карагогов, 

плевенската прокурорка Искра Ганева и други, създали с годините 

имидж на прокуратурата като свърталище на корупция, безхаберие и 

безнаказаност.” – ето това беше прословутото изречение, заради което 

Ганева ме даде под съд.  

Защо го написах? Скандалите на Руско Карагогов не бяха един и два и 

накрая той наистина бе принуден да си тръгне. Ганева обаче беше ново 

лице за мен и се наложи да проуча в какво точно я обвиняват. Като 

видях колко нейни дела се водят за изчезнали и колко хора са лишени 

от правосъдие, за мен нямаше никакво съмнение, че тя трябва да бъде 

наказана подобаващо от ВСС. 



Разбрах, че има предложение за преместването й в друг съдебен район 

– всъщност най-високото наказание, което ВСС можеше да даде. Не 

можех да си представя, че ВСС няма да го наложи. 

Точно това стана обаче, поради което мнението ми за ВСС и досега не 

е много високо. Така Ганева бе наказана само с неповишаване в 

длъжност за 3 години и остана на работното си място. Това тя използва 

като формален повод, за да ме обвини в лъжа и клевета, защото “не си 

била тръгнала”, както писах аз. 

Е, това е вече минало, не успя да ме осъди, а самата тя в крайна сметка 

бе преместена – справедливостта бе възстановена за сметка на 2 години 

опънати нерви от моя страна. В тази връзка аз ще продължа да държа 

под око “бизнеса” на Ганева. 

Знаете ли, че тя ми поиска пари? Преди да даде ход на делото 

съдийката предложи на двете страни да се споразумеем. Даже с Искра 

Ганева си насрочихме среща в една пицария в подлеза до ЦУМ.  

Мислех си, че можем да решим проблема лесно – все пак тя искаше от 

мен и работодателите ми 30 000 лева за едно изречение. При 

положение, че характеристиката й като прокурор бе меко казано 

неласкава. За мен това беше повече от абсурдно. 

Все пак й предложих да изясним с нейно изявление във вестника 

позицията й като засегната страна. Да уточним, че тя в крайна сметка 

не е преместена от работното си място, а наказанието й е по-леко. 

Ганева обаче се подсмихна и отказа, защото “било твърде късно за 

извинения”, защото прекрасното й име пострадало непоправимо след 

моята публикация. И ми каза, че има друга идея как може да се 

разберем. 

“Ще ми съдействащ за една среща с твоите работодатели и ще ми 

помогнеш да ги убедим, да преведат една сума на плевенска 

неправителствена организация”, каза Ганева. Според нея тази 

организация полагала грижи за деца. 

Искаше една солидна сума, вероятно запозната с финансовите 

възможности на издателя на “24 часа” - немската издателска група 

“Вестдойче алгемайне цайтунг” (ВАЦ).  

Отказах й категорично. Казах й, че ВАЦ действително дават доста пари 

за благотворителност, но никога под натиск. Тя даже нямаше представа 

кого се опитва да притиска. Вероятно се подлъгваше по опита си с 

плевенските медии.  

Разделихме се и делото започна. Аз не пропуснах да кажа пред 

съдийката, че Ганева ми е искала пари, което доста я скандализира. 



Прокурорката пък извърташе, че не е искала за себе си, а за 

благотворителна организация. 

По-късно проверих внимателно що за организации стояха зад гърба на 

Ганева в Плевен. Имаше например един вестник, който се издържаше и 

с пари от подобни “дарения”, чрез който прокурката разчистваше 

сметки със своите врагове в Плевен. Мой източник ми обясни как 

местни фирми били притискани да дават реклами във вестничето, 

срещу което им било обещавано техните дела да се решават в 

благоприятна светлина.   

Толкова за Иска Ганева. 

Тъй като не се съмнявам, че сред прокурорите в България има доста 

подобни екземпляри, донякъде разбирам защо беше толкова трудно за 

новия главен прокурор Филчев да сложи ред в къщичката си.  

Освен, че трябваше да води войни в собствената си крепост, той бе 

първият, който само  6 месецаслед заемането на поста прибра зад  

решетките депутата Цветелин Кънчев – нещо невиждано до този 

момент. 

Още с първите кадрови рокади тръгнаха и обвиненията срещу главния 

прокурор, че се бори не с престъпността, а с опонентите си магистрати. 

Без да го казва той даде да се разбере, че едното не може без другото. И 

не се поколеба да прочисти първо мършата от собственото си стадо. 

Обществото просто беше взривено от разкритията за подвизите на 

прокурора от Своге Симитчийски, който бе и отстранен. Между 

другото, по-късно го върнаха на поста. 

Варненският прокурор Васил Миков, бивш съперник на Филчев за 

поста главен прокурор, беше отбоксиран в Кърджали. Той дълго време 

хвърляше медийни крошета срещу Филчев, но след заточението гласът 

му се изгуби. Особено след като Филчев го хвърли на "Антимафия". 

Може би най-тежка беше борбата с шефа на Върховния касационен съд 

Румен Янков, който сечеше пътя на Филчев още от самата му 

кандидатура за главен прокурор. В крайна сметка Янков се оттегли на 

по-спокоен пост като конституционен съдия, като заяви на прощаване: 

"Повече не мога да се боря с Филчев". 

Уволнен беше и социологът Пейчо Пеев от Съвета за криминологични 

изследвания, защото обяви Филчев за виновен за смъртта на прокурора 

Николай Джамбов. Всъщност точно след този трагичен случай стана 

ясно, че Филчев вече е опасно силен и опонентите му няма да се 

поколебаят да използват срещу него всякакви методи. 



Затова последвалият "бръмбаргейт", когато Филчев намери 

подслушвателни устройства в собственото си жилище,  дойде някак 

естествено. 

Вместо да проплаче за нарушените си права обаче Филчев предпочете 

да покаже зъбите си. За първи път по искане на прокуратурата бе 

арестуван зам. шеф на НСБОП - полк. Светлозар Спасов. Освен че 

беше изхвърлен спешно от жилищния блок на Филчев, той  дълго 

време бе разхождан между ареста и болниците.  

А още докато скандалът гърмеше и се разрастваше Филчев вече беше 

намерил начин да го използва в своя полза. "98 на сто от събраната със 

специални разузнавателни средства информация не се използва в съда. 

Само в 2-3% от случаите, в които МВР е искало използването на СРС, 

действително е събирана такава информация. Годна за ползване в съда 

е едва 1%. Не е ясно какво става с останалата част от събраната 

информация", каза Филчев. И поиска не съдът, а прокуратурата да дава 

разрешения за използване на СРС.  

Аргументите на Филчев се засилиха когато стана ясно, че служителката 

на РДВР Пловдив Петя Караджова е проникнала незаконно в 

информационните масиви на МВР, за да получи данни за досието на 

главния прокурор. Срещу служителката започна следствие. 

Една от големите му победи бе отстраняването на столичния прокурор 

Нестор Несторов, който близо 10 години беше несменяем. Той беше 

заменен с бившия военен прокурор Валери Първанов, който дотогава 

събираше сили в банката кадри на Филчев - Върховна касационна 

прокуратура. Той успя да отвоюва само нейни прокурори да разследват 

депутати, министри, съдии и други облечени с имунитет.  

Филчев обаче концентрира все повече власт и това може да се превърне 

в голяма опасност, ако се използва за цели, различни от борбата с 

престъпността. 

Съгласен съм, че дейността на Филчев в частност и на Върховна 

касационна прокуратура като цяло търпят критика по доста точки. Но 

от друга страна тези, които обвиняват прокуратурата едва ли не за 

всички нещастия в държавата, вероятно са забравили какво се 

случваше когато главен прокурор беше Иван Татарчев. Колко от 

неговите закани срещу престъпността бяха изпълнени? Колко 

престъпници – обвинени? И всъщност не остана ли той в историята 

най-вече с прословутия дует с Иво Карамански? 

Кой изобщо получи възмездие по време на неговото прокурорстване? 

През януари 1994 г. например той се закани исторически: "Ако 



виенският съд откаже да екстрадира Огнян Дойнов, ще отида с хора на 

ВМРО във Виена и ще го докарам в чувал!" 

Австрия обаче, която още я побиват тръпки от атентата на ВМРО в 

Бургтеатер, не даде Дойнов, за да бъде съден по Дело номер 3. И 

Татарчев заключи: "Изглежда, червената мафия има пипала навсякъде". 

През ноември 1997 г. той продължи с шегите: "Скоро ще доставя 

"франко София" Акрам, Веска Меджидиева, Цецка Петрова и Огнян 

Дойнов. И ако сега бяхме 1933 г., щях да ги докарам в чувал". 

Ако Татарчев бе изпълнил всичките си закани, сега щяхме да живеем в 

комунизма и нямаше да заключваме нито колите си, нито къщите си. 

Реалността обаче е друга: В ерата на Татарчев се регистрираха по 220 

000 престъпления годишно, т.е. по 600 на ден. Нерегистрираните са 

двойно повече. Осъдените бяха между 6000 и 21 000 (т.е. 5-10%). 

Крадяха се най-много коли в Европа, борци рекетираха, застраховаха и 

убиваха. Изгърмяха 17 банки и заедно с тях се изгубиха дирите на 2,5 

млрд. марки. Фараони свиха спестяванията на 140 000 българи. 

Приятелският кръг "Орион" съсипа държава.  

Ненапразно той казваше "Над мен е само Господ". И "От нищо не се 

притеснявам - нито от Господа, нито от Дявола".  

Така си е. На 17 април 1997 г. в доклад на ЦСБОП се казва, че главният 

прокурор и други висши магистрати са посетили Кърджали на 14 

септември 1996 г. и на разноски на мафиота Роко яли, пили и решавали 

кадровите въпроси на прокуратурата. Но и тогава Татарчев отсича: 

"Никой не може да ме свали от поста!". 

Да, той умееше да държи в шах хората, от които зависи спокойствието 

му. Да вземем отношенията му с Иван Костов. През 1993 г. той 

прекрати проверката по аферата "Сапио", в която бе замесен Костов. 

Но през 1998 г. вече беше скаран с Костов и отново извади папката. И 

то по сигнал от родителите на Веска Меджидиева. Каква по-добра 

проява на чувството му за хумор. 

Практиката на Татарчевата Темида изобилства с примери за 

неочаквано заведени и още по-неочаквано прекратени дела. Затова 

бандити като Барона, Карамански, Роко, Златистия за нея бяха или 

честни бизнесмени, или дребни риби. 

Навръх Ивановден през 1996 г. Татарчев и Карамански бяха засечени 

да пеят "Заспали чувства в мен недей събужда" в кръчмата "Нике" в 

Панчарево. После и двамата твърдяха, че дори не са се забелязали. 

"Никога през живота си не съм пял и плакал", обяви Татарчев. 

Голямата му слабост обаче си остана Боян Петракиев-Барона. 

Сливнишкият бандит бе следствен за побой над митничар, грабеж, 



отвличане на чужденец, незаконно притежаване на оръжие. Арестуваха 

го, но Татарчев го пусна да си лекува зъбите. 

"Имаше медицинска експертиза, която показваше сериозни страдания", 

обясни той. Болките на Барона ще да са били толкова нетърпими, че 

той можа да си намери място от тях чак в Чехия. След години ни го 

върнаха.  

Кърджалията Ержан Рашид-Роко за тогавашния вътрешен министър 

Бонев бе "най-големият мафиот в България". Но за Татарчев той бе 

"дребна риба". Такъв бе и Злати Златев-Златистия, който имаше висящи 

дела за грабеж, рекет, изнасилване, убийство. Роко получи три условни 

присъди за кокошкарски престъпления, лежа година в ареста и каза 

"чао" на Темида. Златистия пък извърши убийство посред бял ден на 

площада, но Татарчев му подари свободата. 

През 1992-1995 г. стотици хиляди българи внесоха парите си в 

пирамидите. Мнозина продадоха апартаменти, коли, покъщнина. 

Темида се усети чак през 1995 г., когато рухна "Ийст Уест" на Иво 

Недялков. После изгърмяха варненските пирамиди.  

Осъдиха само двама фараони. Светослав Генчев от добричката "Крис 

лимитед", но истинският й собственик - руснакът Сергей Потапов, е в 

неизвестност заедно с 6 млн. долара. А варненската фараонка 

Красимира Данаилова отнесе смешна присъда.  

Пред съда застана само чужденецът Майкъл Капустин, собственик на 

"Лайф чойс". С мнение за съд бе дадено и делото срещу братята Роналд 

и Теодор Чихи и шефа на пирамидата "МСS" Емил Стоилов.  

 Татарчев отправи люти закани и срещу приятелите на Виденов. Но 

никой не влезе зад решетките. Само бившият шеф на Банката за 

земеделски кредит Янко Янев лежа 9 месеца в ареста. След това го 

преместиха под домашен арест. После се разбра, че прокуратурата е 

прекратила делото - нямало данни за престъпление. Срещу банкера 

изобщо не започна дело за 10-те млн. долара невърнати кредити на 

фирми от групировката "Орион", в които акционер бе дъщеря му Даня 

Янкова. 

В края на декември 1995 г. започна проверка на акционерното участие 

в орионската Българска земеделска и промишлена банка (БЗПБ). През 

февруари 1996 г. Татарчев обяви, че срещу "Орион" вече са заведени 3 

дела - срещу Янко Янев за раздадени кредити на варненската фирма 

"Ес Ем 33", срещу шефа на монтанския "Агропромстрой" Борислав 

Славчев и срещу ЕТ "Веска Тихомирова" заради незаконен търг в с. 

Георги Дамяново. 



Трите дела бяха обединени в един прокурорски материал. Татарчев 

каза да чакаме скоро сериозни резултати. 

Чакахме, чакахме, но нищо. На 19 април 1996 г. съдът отмени 

регистрацията на БЗПБ и в нея влязоха ликвидатори. Никой не подгони 

създателите й заради фалшификациите им по вписването на акционери 

и привличането на капитал. Нито стотинка от изчезналите през БЗПБ 

пари не бе върната, включително 6-те милиона долара на Майкъл 

Чорни. 

След като приятелският кръг "Орион" изгуби властта, Веска 

Меджидиева отпраши за ЮАР. Татарчев това и чакаше. Той почна 

епична битка за екстрадирането й. Сам ходи в Претория, за да я 

"закове". Но и тук ядец - ЮАР не дава Веска. Според Татарчев виновно 

е обкръжението на президента Нелсън Мандела. А Веска си живее в 

разкошно имение.   

А Акрам? Палестинецът изпомпал 93 милиона лева от 7 банки. 

Голямото дело срещу него стигна доникъде. От 8-те обвиняеми, 

прибрани в ареста, всички вече са навън. А самият Акрам се обеси в 

Испания. 

След няколко анализа на дейността му като главен прокурор Иван 

Татарчев публично ме определи като "човек с психически отклонения". 

Причината - нарекох го в публикация "червен прокурор, маскиран като 

тъмносин". 

Но за  мен отношението на г-н Татарчев към журналистите не бе ново - 

той е единственият в България, вкарал след 1989 г. човек в затвора 

заради словото му. А това, както всички знаят, правеха 45 години точно 

червените. 
 

 

 

ВОЙНАТА ЗА ЛЕКАРСТВАТА 

 

Бомбата, която избухна в София на 9 септември 2002 г., и погуби 39-

годишната Христомира Атанасова, не бе началото на революция в 

бизнеса с лекарства.  

Взривът и смъртта на бизнесдамата се оказаха само един от 

закономерните етапи на фармавойната, която се водеше особено 

ожесточено през последната година. 

Нейна жертва бе и д-р Дочо Панов, основен съдружник във веригата 

аптеки "Д-р Спасов". Без значение дали той сам е дръпнал спусъка край 

Пловдив, или някой му е помогнал. 



В цялата страна имаше още немалко взривове и инциденти в резултат 

на тази война, част от тях дори не влизаха в кримихрониките.  

"Бомби ще гърмят и занапред, поне докато този сектор не бъде 

преразпределен окончателно", прогнозира мой източник от НСБОП. 

Какво се случаваше всъщност?  

Бизнесът с лекарствата е съблазнителен, печалбите са съпоставими с 

търговията с наркотици и оръжие. Затова мнозина искат да намерят 

място на този пазар. 

В България има 5260 аптеки, според данни на Министерството на 

здравеопазването от юли 2002 г.. Според хора от бранша истинският им 

брой всъщност не надхвърля 4200. Причината за разминаването е, че в 

министерството броят издадените разрешения, но не и закритите в 

последствие аптеки. А особено в последно време техният брой се 

увеличаваше. 

През 2002 г. течеше усилено преразпределение и укрупняване при 

бизнеса с лекарства. Този процес протичаше и донякъде бе 

предизвикан от засилената намеса на държавата.  

Става въпрос преди всичко за въвеждането от началото на 2002 г. на 

ДДС при търговията с цярове, както и на други регулативни мерки. 

Под тяхно влияние по-малките играчи на този пазар, както и част от 

тези, които са на ръба на сивата икономика, се чувстват все по-

неконфортно. По-големите пък използват новата ситуация, за да 

завземат още по-сериозни позиции.  

Крайният резултат най-често е фалит на търговски фирми и затваряне 

на аптеки. Някъде това става по-безшумно, другаде се чуват взривове.  

По-късно полицията залови евентуалният извършител на бомбения 

атентат срещу Христомира Атанасова. Дори и да стигнеше чак до 

поръчителите обаче, МВР нямаше как да предотврати бъдещи 

инциденти - все още имаше твърде много сладки парчета за 

преразпределяне. 

В близките години броят на играчите в сектора трябваше да намалее 

драстично, заедно с числото на аптеките. "В Унгария, която има 10 

млн. жители с доста по-голяма покупателна способност, на пазара са 

едва 1000 аптеки", обясни ми Тодор Дочев, основен собственик на 

втория по големина дистрибутор на лекарства "Калиман РТ". 

Тони Веков, изпълнителен директор на лидера по продажби наедро 

"Търговска лига" даде още по-крайна прогноза. Според него в края на 

окрупняването броят на аптеките ще бъде между 200 и 300 за цялата 

страна. 



В крайна сметка на пазара щяха да останат само няколко големи 

групировки, които ще държат едновременно производството и 

търговията на едро и на дребно. Според закона за лекарствата това е 

забранено, аналогични са нормативите и в Евросъюза. Въпреки това 

още към момента на разследването ми по-големите играчи 

контролираха пряко или чрез свързани лица структури за производство, 

дистрибуция и вериги от аптеки. 

Тяхната цел бе да направят максимално мощни и печеливши фирми. В 

сектора почти липсват големи чуждестранни инвестиции, световните 

играчи от бранша тепърва ще пристигнат. По правило те изкупуват 

изграден бизнес и го прибавят към глобалната си мрежа. 

Най-мощните обединения в България не крият особено, че имат по над  

50 аптеки.  

Например "Образцови аптеки", за които се говори, че са свързани с 

"Търговска лига". "Софийски аптеки" пък са приватизираните 

общински аптеки в София, които слуховете свързват с кръгове около 

кмета Стефан Софиянски. 

"Търговска лига - Национален аптечен център" е един от най-големите 

и успешни дистрибутори на лекарства у нас. Дружеството е 

регистрирано от Тихомир Каменов през 1992 г. като ЕООД, а през 1999 

г. е преименувано в "Търговска лига - Национален аптечен център". 

Към момента на разследването Тихомир Каменов държеше 87% от 

дяловете, швейцарците Валтер Гигер и Бруно Валер по 5,8%, а 

англичанинът Джемс Кингхорн бе собственик на останалите 1,4 %.  

Бруно Валер участваше в управлението на "Кеър фармасютикъл", 

заедно с Тихомир Каменов и други лица, между които американецът 

Чанг Туркмани. Предметът на дейност на дружеството е производство 

на лекарствени продукти. Негов собственик е 99% "Търговска лига" и 

1% "Чайка фарма". 

Третата фирма, в която Каменов държеше  95%, бе именно варненската 

"Чайка фарма". Съдружниците му в нея Асен Арсенов, Боряна Томова 

и Тони Веков си разделяха останалите 5%. Томова участваше и в 

ръководството на "Образцови аптеки". 

Излизаше, че Каменов бе едновременно мажоритарен собственик на 

най-големия дистрибутор на лекарства и на предприятие за 

производство на такива. А свързани с него лица държаха и една от най-

големите аптекарски вериги - "Образцови аптеки".  

Елена Иванова Каменова държеше 94% от "Образцови аптеки". Тя бе 

едноличен собственик на "Архитектурно бюро Хелвеция", с управител 



Даниела Георгиева, която е също изпълнителен директор на "Кеър 

фармасютикълс" и държи 50% от дяловете в "Арсенал фарма". 

От "Търговска лига" не потвърдиха, но и не отрекоха, че  

г-жа Каменова е съпруга на Тихомир Каменов. 

"Калиман РТ" е втората най-голяма дистрибуторска фирма. Г-н Тодор 

Дочев твърдеше, че той е собственик на бизнеса с лекарства на 

фирмата и че при тях няма преплитане между дистрибуция, 

производство и аптеки. 

Според "Апис" г-н Дочев държи половината от дяловете в "Калиман 

РТ", 45% контролира съпругата му Оля Дочева, а останалите 5% са на 

кипърската фирма "Калила фарма индъстрийз". 

Като частно лице г-н Дочев участва в управлението на още 17 

структури, между които са "Аптечно Бургас", "Аптечно Силистра" и 

"Аптечно София град". 

В "Аптечно Бургас" едноименното РМД държи 8,473%, 

лихтенщайнската "Тептекс актингезелшафт" е с над 97% от дяловете, а 

Министерството на здравеопазването - с 1,73%. 

99% от "Аптечно София" държи "Генерис фарма индъстрис", която пък 

е 100% собственист на кипърската "Калила фарма индъстрийз", която 

държи 5% от "Калиман РТ".  

Излиза, че кипърската фирма, чиито собственици са неясни, 

притежаваше аптеки след приватизацията на аптечните управления. В 

същото време тя бе съдружник на г-н Дочев - тоест и тук  имаше 

преплитане на дистрибуция и продажби на дребно. 

Според г-н Дочев обаче закононарушение няма, защото кипърската 

фирма притежавала само помещенията на аптеките, а други ги наемали 

и експлоатирали. 

Според неофициална информация "Калиман" е спонсорът в сянка при 

приватизацията на едно от най-големите аптечни предприятия - 

бургаското. Негов собственик официално е създаденото от 

служителите РМД. С "Калиман" се свързват и аптеките "Сейба".  

"Сейба - Аптеки и дрогерии" АД, София е собственост по равно между 

Вержиния Цанкова и Йордан Костадинов, показа справка в "Апис". 

Цанкова е участвала в ръководството на "Аптечно Русе","Аптечно 

Силкали" АД, Силистра, "Калиман холдинг", "Калиман РТ", 

козметичното "Лавена" АД, Шумен, както и във "Финтеско", заедно с 

г-н Дочев.  

В "Аптеки Свищов" /бившето "Общински аптеки"/ "Сейба" държеше 

80%, В "Аптечно Силистра" пък мажоритарен собственик с 80% е 

"Аптечно Силкали". 



Ако се приеме, че Тодор Дочев и Вержиния Цанкова са свързани лица, 

ставаше ясно, че и при "Калиман" има преплитане между дистрибуция, 

производство и аптеки. 

Ето как ми обясни преплитането на дистрибуция, търговия на едро и 

производство изпълнителният директор на “Образцови аптеки” Тони 

Веков: 

- Г-н Веков, защо според вас започнаха да гърмят бомби при хора, 

свързани с бизнеса с лекарства? 

- Не познавам хората, които пострадаха при взривове, но определено 

това бяха показни акции. След тях естествено проверихме що за бизнес 

са имали пострадалите и установихме, че едва ли става въпрос за 

бизнес отношения. За 1000 или 2000 лева печалба на месец едва ли 

някой ще тръгне да слага бомби. 

- Все пак в сейф, свързан с убитата Христомира, намериха половин 

милион лева. 

- Не знам, може да е имала някакъв друг бизнес, четох, че е участвала в 

приватизации на аптечни управления. Свързват я и с д-р Панов, който 

се самоуби край Пазарджик, но аз не знам за такава връзка. Познавах д-

р Панов, той беше разумен човек, но по едно време го беше закъсал 

много, имаше задължения към банки. Чувам, че са предприели 

действия за разпродажба на активите. Но при взривената жена - за мен 

това е абсолютно непонятно. 

- Има ли някакво раздвижване в бизнеса с лекарствата, заради което да 

се гърмят? 

- Има промени на пазара, откакто заработи Националната здравно-

осигурителна каса и започна да заплаща част от продуктите. Оборотът 

на лекарствата се повиши малко. При дистрибуторите обаче няма 

значими промени. Движение има и ще има по-скоро при аптеките, 

които са около 4500 в цялата страна, тоест към 2000 души на една 

аптека. А това със сигурност значи, че ще има фалити.  

- А колко е нормалното съотношение? 

- В нормални страни с население колкото българското има общо 200-

300 аптеки. Там една аптека има приход между 300 000 и 1 млн. евро на 

месец. В България става въпрос са 20 000 лева, а има и много по-слаби. 

Допълнително голямата конкуренция сваля цените на лекарствата и 

доближава много от аптеките до фалит. 

- Но ниските цени са мечтата на потребителя. 

- Това е много хубаво за потребителя, но съкращава още повече живота 

на аптеките.  



- "Търговска лига" е най-големият дистрибутор на лекарства. Каква 

част от пазара държите? 

- Целият пазар на лекарства в България е за 500 млн. лева по цени на 

дребно. Като махнем средна надценка от 25% остават 400 млн. От тях 

като махнем ДДС 20% остават 320 млн. лева. От тях 150 млн. са наши, 

значи около 45% от пазара. 

- Освен това собственикът на "Търговска лига" е и собственик на 

предприятие за производство на лекарства. Не е ли това нарушение на 

закона? 

- Според закона дистрибутор не може да притежава аптеки, 

производител също не може да има аптеки. Но в закона не пише, че 

търговецът наедро не може да притежава производствено предприятие. 

Например "Балканфарма" и "Софарма" си имат фирми за търговия 

наедро, но продават само собствените си продукти. "Търговска лига" 

също има производствено предприятие - "Чайка фарма", което е във 

Варна. Според мен твърде много се спекулира с това, че ако имало 

връзка между производител, дистрибутор и аптеки незнам си какво 

щяло да стане. На либерализиран пазар монопол не може да има, освен 

ако не е поддържан с административни мерки. 
 

 

 

ДОКТОРКАТА С КОКАИН В СТОМАХА 

 

Една 37-годишна лекарка от Пазарджик, майка на шестокласник, е 

заловена през май 2002 г. с половин кило кокаин в стомаха на 

румънското летище "Отопени". 

Силвана Димитрова Янчева е куриер на мрежа за трафик на кокаин, 

съобщава полицията в Букурещ. Тя идвала от остров Аруба през 

Амстердам. Арестът е извършен по сигнал на български полицай до 

румънските му колеги, че Янчева е "муле".  

Тя пренасяла наркотика в Европа, като го поглъщала. Кацнала на 

"Отопени", за да заблуди българските власти, уточнява румънската 

агенция Медиафакс.  

С помоща на системата “Апис” единствен успявам да открия адреса и 

телефона на семейството на Янчева в панелен блок в Пазарджик. Още 

на другия ден тръгвам натам. Събота е и шансовете да изпреваря 

конкуренцията са големи. А темата си струва. 



Бащата и сестрата на Силвана са като ударени от гръм - те научават от 

мен за ареста. И започват да се чудят как ще обяснят на сина й Даниел 

защо мама няма да дойде за рождения му ден на 2 юни. 

"Току-що се връщам от среща с нея", съобщава ми по телефона 

предишния ден Асен Тутеков, един от консулите ни в Букурещ. Според 

него Янчева лежи в "Бърза помощ", но е в добро състояние. Лекарите й 

помагали да изкара от организма си останалите капсули кокаин.  

Според г-н Тутеков Янчева вече има назначен румънски служебен 

адвокат. От полицията още не са я разпитвали, защото нямали 

преводач. Според румънските закони за подобно престъпление се 

предвиждат от 15 до 25 години затвор. 

На летище "Отопени" Янчева е претърсена, но не откриват нищо. 

Водят я в болница, където е прегледана от лекари и в стомаха й са 

открити 52 капсули с половин килограм кокаин. Жената взела дрогата 

от турски гражданин на Аруба.  

"Не съм предполагала, че точно пък такова нещо ще ми дойде до 

главата", казва по-малката сестра на Силвана, която с усилие запазва 

самообладание. Кака й  живеела от година на квартира в Пловдив.  

Преди това била 5 години джипи в село Звъничево и се справяла много 

добре. В селото обаче дошъл друг лекар, който според роднините й бил 

с връзки и я изместил. Станал скандал и чак кметът на Пазарджик се 

намесил да го потуши.  

Според роднините на Силвана всички в Звъничево много я обичали и 

искали тя да бъде джипи там. Стигнало се до компромис да ходи два 

пъти седмично. 

За да се издържа, Силвана решила да подхване някаква търговия. 2 

седмици преди ареста й излязла регистрацията на нейна фирма. С 

колега от Варна се канели да отворят билкова аптека в Пловдив и двете 

със сестра й търсили помещение.  

Преди година Силвана имала контакти с някаква фирма за внос на 

семена. Внасяли от Холандия семена за лалета и редки видове цветя, 

които виреят в България. Миналата година пътувала 2-3 пъти до 

Холандия. Роднините й не знаят дали и тези пътувания са 

продължавали до Аруба, известен като център на търговията с дрога.  

Там предишната година бе разстрелян босът от СИК Поли Пантев - пак 

покрай сделки с кокаин.  

След пътуванията си Силвана се разболяла много тежко. През август 

влязла в болница с белодробна емболия, открили й и други 

заболявания. Старадала от хронична мигрена в тежка форма и вземала 

много силни лекарства.  



След такъв пристъп изпаднала в кома за 4 дни. Според лекарите се е 

спасила по чудо благодарение на силното си сърце. "Едва я върнаха 

обратно и казаха, че ако се пази, ще живее", казва сестрата и избухва в 

сълзи. 

Силвана завършила медицина в Пловдив, преди това гимназия в 

Пазарджик с пълно отличие. "Петица не съм видял сред оценките й", 

вметва тъжно баща й.  

В живота й обаче настъпва срив след ранния й брак преди 14 г., който 

издържал едва 4 месеца. От него останали синът и огромно 

разочарование и депресия, която дълго не могла да превъзмогне.  

" Кака не е конфликтна. Не пие, не пуши, никога не е създавала 

проблеми, просто нямаше късмет в брака", казва сестра й. 

Преди седмица Силвана й казала, че отива в София да уточни нещо по 

документите на фирмата. Оттогава не са я чували, не отговаряла на 

джиесема.  

Майката е учителка, бащата е пенсионер, малката сестра е завършила 

мениджмънт.  

"Нямаме никакви пари, как ще наемем адвокат, какво ще правим", 

вайка се бащата. "Ще продам апартамента, друг начин няма. И без това 

трябва да се махнем оттук, как ще гледаме хората в очите", плаче той. 

Почти по същото време е арестувана и друга българка - 63-годишната 

Атанаска Р., хваната с половин кило хероин в Истанбул. За човек на 

нейната възраст това фактичски би означава доживотна присъда. 

Двете българки се оказват  част от канал за  трафик на дрога, разбит 

чрез създадения неотдавна център за борба с наркотрафика със 

седалище в Букурещ. 

За Силвана Янчева от полицията дори твърдят, че е основен 

организатор на цялата трафикантска мрежа.  

И роднините, й колегите й са като ударени от гръм пред това 

разкритие. "Като за колега мога да кажа, че д-р Янчева е един 

прекрасен човек. Изобщо не предполагам, че е възможно да е 

организатор на цял канал",заявява д-р Тихомир Дъбов, джипи в село 

Звъничево. 

Според него тя е много открит човек, никой не е и подозирал, че може 

да се занимава с нещо незаконо. Въпреки че според роднините на 

Силвана д-р Дъбов успял да й вземе работното място в Звъничево, той 

не казва и една лоша дума за нея.  

"Истината е, че от старта на здравната реформа през 2000 г. тя идваше в 

селото все по-рядко, и все повече време отделяше за бизнеса си в 

Пловдив. По тази причина все по-често изпращаше други лекари за 



свои заместници. В Звъничево действително много я уважаваха, но 

честите и отсъствия изнервиха хората и те взеха да недоволстват.  

Затова аз бях назначен за постоянно, а тя започна да идва по два пъти 

седмично.", казва д-р Дъбов. 

В разбиването на международния канал за трафик на хероин и кокаин 

участват НСБОП, Агенция "Митници", Център СЕКИ - Букурещ, и 

полицейските служби на Турция и Швеция, съобщават от пресцентъра 

на МВР.  

Ядрото на организираната група, която включвала български и 

танзанийски граждани, било в Пловдив. Куриерите на хероина 

тръгвали от България, вземали "стоката" от Турция и я пренасяли в 

Западна Европа.  

 

 

 

УКРАИНСКИ ОРЪЖЕЙНИ СДЕЛКИ В СОФИЯ  

 

5 август 2000 г., 10 минути след полунощ: полицаи нахлуват в стая 341 

на хотел "Европа" в Милано и заварват 4 луксозни проститутки, 

скупчени около петдесетгодишен мъж. 

Ченгетата действат по сигнал - източник им е съобщил, че в стаята ще 

има парти с обилна употреба на дрога. Действително при обиска са 

открити 58 грама висококачествен кокаин. 

По-интересната находка обаче е 52-годишният Леонид Минин, 

индустриалец от Израел, роден в Одеса, Украйна. Официално той се 

занимава с търговия с дървен материал чрез фирмите си, регистрирани 

в Китай, Либерия и Гибралтар. 

Неофициално Леонид Минин е един от най-известните търговци с 

оръжие в света, специализиран в доставки за ембаргови държави. 

Италианската полиция обаче дълго след ареста е в неведение за 

неговата популярност, поради обичайната липса на координация между 

спецслужбите. 

Освен израелски, Минин има още паспорти, издадени от бившия 

СССР, Русия, Германия и Боливия. Той използва множество имена, 

между които Леон Минин, Улф Бреслав, Игор Осолс и Леонид 

Блувщейн. 

В Италия Минин е пристигнал неотдавна от София, където е  

бил отседнал в хотел "Атлантик". 

Това става ясно от подготвяно 2 години разследване за оръжейната 

търговия по света, публикувано през ноември 2002 г. в сайта на 



базирания във Вашингтон Международен консорциум на 

разследващите журналисти (МКРЖ). Това е една от най-авторитетните 

журналистически организации в света и единствената, специализирана 

в разследване на най-горещите световни проблеми, между които 

търговията с наркотици, оръжие и бели робини. 

Редовно следя публикациите в електоронния сайт на консорциума на 

адрес www.icij.org. Не за първи път попадам на интересна информация 

във връзка с България, но този път разследването на колегите е 

истинска “бомба”. 

Решавам да поразчопля още около визитата в София на един от най-

известните трафиканти на оръжие в света. Затова  посещавам приятния 

хотел "Атлантик", закътан в уличките на квартал "Симеоново" в полите 

на Витоша.  

Управителката се съгласява да ми покаже тетрадката, в която се 

вписват чуждестранните посетители. През юли 2000 г. в хотела са 

гостували 7 чужденци, между които един руски гражданин. Има осми 

човек с еврейско име, който обаче е представил български паспорт. 

Според посоченото ЕГН той е с близо 20 години по-млад от Минин. 

Сред останалите 7 няма нито един с име, използвано от украинеца. 

Възможно е той да е пребивавал в България с друг, неизвестен паспорт. 

В списъка не се отбялязват стаите, в които са били гостите. 

Според разследването на журналистическия консорциум от тихия 

софийски квартал украинецът е планирал по факс и телекс сделка с 

тонове оръжие за над 3 млн. долара. Доставката е трябвало да премине 

през летище Бургас, става ясно от документи, иззети при ареста в 

Милано. 

Леонид Минин е осъден на 2 г. затвор, но не за търговия с оръжие, а за 

притежание на дрога. Разследването установява, че украинецът е 

зависим от кокаин и дневната му доза е от порядъка на 30-40 грама. За 

да поддържа навика си, той трябвало да харчи около 1500 долара на 

ден.  

Обвинението установява, че той има финансови възможности, за да си 

позволи подобни екстри. Открита е банкова сметка на негово име с 3 

млн. долара. 

Минин признава зависимостта си от наркотиците, но категорично 

отрича участие в каквито и да е оръжейни сделки. Проучвайки 

документацията му обаче експерти на ООН са стигнали до 

заключението, че седмици преди да бъде арестуван, той е планирал 

голяма доставка на оръжие за ембарговата африканска държава 

Либерия през съседната Бряг на слоновата кост.  

http://www.icij.org/


Тази схема се използва често за заобикаляне на забраната за внос на 

спецпродукция и части с двойно предназначение. Подобен беше един 

от  случаите, в които бе замесено името на България с произведените в 

"Терем" редуктори, изнесени през Сирия за Ирак. 

При Минин обаче става въпрос за тонове оръжие, произведено в 

Украйна.  

Според разследването той е бил посредник между базираната в Москва 

фирма "Авиатренд" и висши чиновници от Бряг на слоновата кост.  

Сред иззетите от Минин документи е имало копия на сертификат за 

купувач на името на шефа на "Авиатренд" Валери Черни, подписани от 

лидера на Бряг на слоновата кост ген. Роберт Гюи. 

Между документите на украинеца е намерен и списък с оръжия, 

идентичен с описаната в сертификата доставка, който бил изпратен от 

"Авиатренд" до Леонид.  

Особено интересни са обаче един факс и един телекс, получени от 

Минин в стая 204 на софийския хотел "Атлантик". Във факса ясно се 

посочва летище Бургас като място, през което трябва да премине 

оръжието. Указано е и времето на доставката - до 30 дни след 

получаване на плащането.  

Според този факс общата стойност на оръжието е била 3 073 400 

долара. От друга кореспонденция обаче, разменена между Минин и 

Черни, става ясно, че "Авиатренд" е в състояние да достави продукция 

на стойност между 910 000 и 1 071 350 долара. 

Италианските прокурори разполагат и с извлечение на банков превод 

по нареждане на Минин. Той указва на своя банкер г-н Песина от 

"Банко ди Лугано" да преведе 850 000 долара в кипърската "Алфа 

банк". Датата на превода е 7 юни 2001 г. а получател - компанията 

"Авиатренд лимитед".  

Ако се има предвид срокът на доставката, посочен в "бургаския" факс, 

би трябвало оръжието да е преминало през България между 10 и 15 

юли 2000 г. Към същия извод водят факсовете, разменени между 

"Авиатренд" и Министерството на отбраната на Бряг на слоновата кост. 

Копия от тях са изпратени на Минин, който към онзи момент е в 

софийския хотел "Атлантик". 

В един телекс, който Минин получава в стая 204, се казва, че самолет 

"Антонов 124-100", регистриран под номер UR82008, собственост на 

украинската компания "Антонов дизайн бюро" ще достави товар от 113 

тона от базираната в Киев военна фирма "Спецтехноекспорт". Според 

документа капитанът на самолета Виталий Хоровенко ще бъде 



придружен от 18 украинци, които ще доставят товара на военното 

министерство на Бряг на слоновата кост.  

Според разследването има множество допълнителни факти, които 

водят до заключението, че оръжието е било доставено. 

На 7 август, месец след "гостуването" на Минин в България, 

посланикът на САЩ в ООН Ричард Холбрук заявява, че България и 

Украйна са главни източници на оръжие за бунтовниците в Сиера 

Леоне. Тази страна също граничи с Либерия, а освен това е под ембарго 

от 1998 г. Холбрук визира доставки от зимата и лятото на 1998 г., 

когато от България и Украйна излетели самолети, натоварени с оръжие 

за Обединения революционен фронт в Сиера Леоне.  

Същото се твърди в доклад на правозащитната организация "Амнести 

интернешънъл" от юни 2001 г. Като се има предвид разследването на 

журналистическия консорциум обаче не е сигурно дали оръжието е 

било произведено в България или само е минало транзит. 

Името на Леонид Ефимович Минин не слиза от черните новинарски 

хроники през последните 10 години. Иначе той емигрира от СССР през 

1972 г. във ФРГ, а по-късно се прехвърля в Израел, където получава 

гражданство и новата фамилия Блувщейн.  

Дълго време живее в Италия, където организира контрабанда с 

антикварни ценности, валута, наркотици, благородни метали, брилянти 

и оръжие.  

Заради противозаконни дейности му е забранено да влиза в няколко 

европейски страни, а от 1999 г. - и в Украйна. Той е една от 

емблематичните фигури на ембарговия оръжеен бизнес, заедно с 

руснака Виктор Бут. 

Във връзка със засиления обществен интерес към търговците на 

оръжие в България реших да изискам от Министерския съвет списъка 

на фирмите с издаден лиценз за търговия с оръжие. Те са разделени в 

три групи - с пълен лиценз, с частичен и с право да търгуват със стоки с 

възможна двойна употреба. Успях да получа официалния списък след 

като от “24 часа” подадохме молба, подписана от главния редактор. 

След известно мотане между различни институции от Министерския 

съвет най-накрая ни предоставиха списъка.  

Публикувахме също четирите структури, които са лицензирани за 

превоз на оръжие. Тази дейност бе влязла под разрешителен режим 

само преди няколко месеца, малко след разследването ми за 

скандалната сделка между българската авиокомпания на Сергей Бут и 

Пентагона. 



А след скандала с "Терем" лиценз трябваше да получават и 

посредниците при търговия с оръжие в България. Повечето от тях бяха 

регистрирани в офшорни зони, тоест собствениците бяха неизвестни. 

Всъщност точно заради един такъв посредник гръмна скандалът с 

"Терем". 

Публикувах фирмите на българските оръжейни търговци, защото 

обществото имаше право да знае кой  в България върти сделки с 

оръжие. Нямаше логика това да остава в тайна, след като списъците с 

търговците на лекарства и на хляб например могат да бъдат прочетени 

от всеки. Куршумите не са по-важни от хляба. 

От друга страна когато се знаят истинските оръжейни търговци 

намаляваше опасността недобросъвестни лица и структури да се месят 

нелегално в този бизнес. 

Чрез информационната система "Апис" направих справка кой е 

собственик на частните фирми, които имат пълен лиценз за търговия. 

Сред тях има известни имена, но повечето не са познати на 

обществото. Присъстват чуждестранни, предимно руски граждани, има 

и офшорки. 

Вероятно най-младият оръжеен търговец, едноличен собственик на 

фирма, бе 32-годишният столичанин Емил Иванов. Той живее във 

Владая, а неговата "Българска индустриална инженерингова компания" 

има за предмет на дейност "проучване на пазари и изследване на 

общественото мнение".  

Малко по-възрастен е 34-годишният му адаш Емил Милов. Иначе 

неговата "Емко" ЕООД се занимава според "Апис" с "търговия на 

дребно с автомобилни горива и смазочни материали". 

По-млада от тях в този бизнес е само 29-годишната Десислава Иванова. 

Тя обаче държи "едва" 18% от "Арсенал корп. дженерал техникал ко-

оперейшан" ООД. По 33,2% там си разделят Веска Порожанова и 

Михаил Лисков, който е и управител. Предметът на дейност е 

"спомагателни дейности по финансово посредничество". 

Всъщност тази софийска фирма е бившето търговско представителство 

на приватизираното "Арсенал" АД от Казанлък, което си има отделен 

лиценз. Представителството е купено за 327 хил. долара, според 

публикация в "Държавен вестник" от февруари 1999 г. 

Кой контролира лиценза на "Арсенал" АД не е много ясно, защото 

50,961% от дружеството са собственост  на "Арсенал 2000", което пък 

се държи от офшорка. 

По-ясни са нещата при "Геракомерс" ЕООД, еднолична собственост на 

софиянеца Петър Къналиев. Чрез тази фирма за търговия на едро той 



контролира 50% от друга структура - "Взаимност-97" ООД. Там 

съдружници са му Московский трастовий банк и "ЦК ТПФГ Точность" 

- Русия.  

Без съмнение Николай Гигов с неговата "Делта-Г" е един от най-

големите в бранша. Бизнесменът, който е съсобственик на футболният 

клуб "Локомотив - София" и на още ред други структури, е познат като 

близък до НДСВ. Оръжейният лиценз обаче му е даден далеч преди 

появата на движението и е един от първите, издадени в България 

изобщо. "Делта-Г"  единствена има и лиценз за търговия със стоки с 

възможна двойна употреба. 

Друга мощна и известна фирма в сектора е "Дефенс Индъстри Груп" с 

регистриран предмет на дейност търговско посредничество с 

хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Като нейно лице 

обикновено се изявява 42-годишният изпълнителен директор Лъчезар 

Динчев. Собственици са Александър Найденов и Атанас Кременлиев с 

по 20% и руският гражданин Сергей Владимирович Иванов, който 

държи останалите 60%. 

Председател на съвета на директорите на "Дефенс Индъстри Груп" е 

67-годишният Симеон Петковски. Той е и собственик на 60% от 

дяловете в "САС трейдинг" ООД, която също има пълен лиценз за 

търговия с оръжие. 

Общото при "Б и Р инженеринг", "Октагон интернешънъл" и 

"Металика АБ" е, че са софийски, предметът им на дейност е търговия 

и са еднолична собственост. Притежание са съответно на 54-годишният 

Енчо Чавдаров, 38-годишният Илия Илиев и 46-годишният Здравко 

Димитров. 

Всъщност единствената несофийска фирма е пловдивската "НВС 

комерс" ЕООД. Тя също се занимава с търговия на дребно, а 

стопроцентов собственик е 39-годишният Васил Стилянович Наниш. 

Сред лицензираните фирми има две, свързани освен с оръжейна и 

с издателска дейност "Норууд България" ООД е 51% собственост на 

Красимир Кръстев, а останалото контролира кипърската "Норууд 

трейдинг лимитед". Едноименното й софийско дъщерно дружество се 

управлява пак от Кръстев и от Петър Манджуков, издател на вестник 

"Дума" и собственик на телевизия Би Би Ти. 

"Бул-ер интернешънъл" ЕООД е 100% собственост на 54-годишният 

Дочо Шиков. Той държи половината от дяловете и във фирмата "Русия 

днес", която издава едноименния вестник и други издания. 

Интересни имена и съдружия има и при фирмите с ограничен лиценз, 

които търгуват предимно с ловно оръжие и муниции. Имената на тези 



фирми, сред които има детективски и спортни, са по-популярни, 

защото по-често рекламират в медиите. 

Интересно е също, че само четирите лицензирани фирми за превоз на 

оръжие изглеждат малко на фона на останалите 70 търговци. Това 

може би се дължи на факта, че тази дейност от скоро е на разрешителен 

режим и лицензи тепърва ще се издават. Както и при посредниците, 

които, оказва се, участват при повечето сделки. А в същото време 

някой офшорен рай им осигурява анонимност и солидни печалби. 

Около това разследване се срещнах с Владимир Величков, шефа на 

комисията, която издаваше лицензите: 

 - Г-н Величков, колко разрешения за сделки с оръжие е издала 

комисията, откакто вие я ръководите? 

- Трудно е да ви кажа наизуст, доста са за година и половина. 

- Кажете ми поне колко сделки сте спрели. 

- Може би над 25-30. Именно поради спазване на международните 

режими за експортен контрол. 

- Какви са най-честите причини за спиране на сделки? 

- Ако има някакво нарушение на изискванията на Съвета за сигурност 

на Европейския съюз. Знаят се държавите, за което има абсолютна 

забрана за износ, такива сделки просто не се коментират при отказа. 

При останалите случаи на спрени сделки комисията явно е преценила, 

че държавата, за която е предназначен износът, е рискова. Тоест няма 

гаранция, че стоката ще остане там. Това бе една от причините при 

случая с "Терем" да заобиколят комисията - тя нямаше да разреши 

такава сделка. 

- Може ли да направите още по-трудно заобикалянето на комисията? 

- Ще приемем допълнителни мерки, за да не може занапред да се случи 

подобно нещо. Все пак в света няма държава, която тотално да е 

изкоренила такива неща. Ще се опитаме да направим максималното. 

- Ще бъдат лицензирани и посредниците при сделките? 

- Точно така, включително регистрираните в чужбина. Ако искат да 

участват при сделки с оръжие в България, те ще трябва да 

кандидатстват за лиценз по общия ред. 

- Дали много сделки досега са сключени чрез посредници? 

- В 90% от сделките посредници фигурират. Затова лицензирането 

им цели просто да бъде разширен обхватът на контрола. Знаете, 

че повечето от тези фирми са регистрирани в офшорни зони. 

Когато кандидатстват за лиценз за всяка от тях ще бъде 

направена справка и така ще имаме още повече прозрачност при 

търговията с оръжие.  



- Досега отнеман ли е лиценз на фирма, търгуваща с оръжие? 

- На "Бета" беше отнет, знаете причините. Ще бъдем 

безкомпромисни и занапред. Изпълнителната власт има 

определени пълномощия да се бори с нарушенията, останалото е 

в ръцете на прокуратурата и съдебната власт. 

 

 

СКАНДАЛЪТ С БЪЛГАРСКИТЕ СТРОИТЕЛИ В ИЗРАЕЛ 

 

Скандалът с насилието над българските работници в Израел тръгва от 

“24 часа” през януари 2003 г., когато един от завърналите се разказва 

потресаващи подробности пред колежката Елица Гилтяй от “Вътрешна 

информация”. 

За да не пострада, запазваме името му в тайна, но редакцията разполага 

с пълните му данни, в случай че се стигне да съдебен иск. 

Всъщност точно това е попречило скандалът да стане факт още 

половин година по-рано, когато получаваме писмо от български 

работник в Израел. Описаните там подробности за насилие и 

самоубили се хора са толкова страшни, че веднага се заемаме със 

случая.  Изпратен съм в командировка в Плевен, за да интервюирам 

Тихомир Бачийски. Той е собственик на посредническата фирма, която 

наема работници за Израел и конкретно за предприемача Ицхак 

Царфати, за който е работил измъчваният българин. 

Бачийски естествено отрича за каквото и да е насилие. Обещава да 

помогне, ако екип от “24 часа” замине за Израел, за да провери случая 

на място. 

До командировка в Израел обаче не се стига – ситуацията там е твърде 

опасна към този момент. Интифанадата току що е избухнала, всеки ден 

има съобщения за бомбени атентати с много жертви. Рискът е твърде 

голям. 

Другият проблем е, че писмото, което сме получили от Израел, е 

анонимно. Български работник се свързва няколко пъти по телефона с 

адвокат Виолета Веселинова от правния отдел на “24 часа”, но 

категорично отказва да се представи. 

Явно страхът е голям, което е разбираемо. Но ако публикуваме 

анонимното писмо без проверка със сигурност ще си навлечем съдебен 

иск за десетки, а може би и за стотици хиляди левове. Затова забавяме 

публикацията в очакване, че някой от пострадалите ще излезе от 

анонимност.  



Така и става. През януари престрашилият се нашенец разказва: "Около 

хиляда българи живеят при скотски условия на строителни обекти в 

Израел. Бият ги, отказват им медицинска помощ, а миналата година са 

строили под обстрел на израело-палестинската граница". 

“Паспортите на българските работници в Израел се събират още на 

слизане от самолета и се връщат чак след две години, когато изтича 

договорът им. Според работника там е създадена организация, подобна 

на престъпните групировки в България преди няколко години. 

Българите били лишавани от минимални условия за живот. Спирали им 

отоплението, с цел да се намали разходът на електроенергия.  

Според анонимния строител българите не можели да се върнат в 

родината си, защото фирмата на Царфати имала връзки в българското 

консулство в Израел. Оттам я предупреждавали, ако някой се опита да 

се измъкне с пасаван.  

Така от фирмата прибирали избягалия по етапния ред, пребивали го и 

го откарвали по обектите за назидание на другите. Или пък изпращали 

мутри в България при семействата на бегълците, палели къщите им... 

"Аз като бях там, имаше два случая на самоубийство. След това имаше 

и трети. Не нещастни случаи ", разказа анонимният строител.  

Няколко дни след публикацията в “24 часа” излиза голямо разследване 

по темата в авторитетният израелски вестник "Аарец" за съдбата на 

български работници в град Лод, недалеч от столицата Тел Авив.  

Според него срещу нашенците се прилага насилие, а те живеят 

оградени в нещо като трудови лагери.  

"Аарец" също посочва местния предприемач Ицхак Царфати като един 

от хората, чиито български работници са поставени при изключително 

тежки условия, стават жертви на изнудвания и побоища.  

Когато по-късно се запознах с авторката Рути Синай, тя ми обяснява, 

че отдавна е имала събрани доста скандални факти около фирмата на 

Царфати. Също като нас обаче нямала източник, който да е съгласен да 

застане с името си. Всъщност публикацията в “24 часа” и дава 

картбланш да публикува разследването си, като се позове на нашето. 

Свързах се по телефона с  Тихомир  Бачийски от Плевен. “Скандалът с 

българските строители в Ираел има едновременно икономически и 

политически цели", заяви той. Проблемът бил придизвикан от 

конкуренти на г-н Царфати, които завиждали на успешния му бизнес. 

Освен това предприемачът се кандидатирал на извънредните избори в 

Израел, които ще се проведат на 28 януари. Враговете на г-н Царфати 

искали да очернят името му. 



Обадих се и в кабинета на самия бизнесмен в Тел Авив  и разговарях 

със секретарката му, която е от български произход. Тя обеща да ме 

свърже с г-н Царфати веднага щом той има свободен момент, но не се 

обади до редакционното приключване на броя. 

Вместо това по факса бе изпратено официално изявление от фирмата: 

“Във връзка с атаките напоследък срещу фирмата ми "Царфати груп" в 

български и израелски медии искам да отхвърля фалшивите и твърде 

строги обвинения. Те са в абсолютно противоречие с политиката на 

компанията и всеки наш служител може да го потвърди категорично. 

Политиката на "Царфати груп" винаги е била в полза на работниците 

ни, които получават най-добрите условия за труд в сравнение с другите 

израелски фирми за набиране на работна ръка. Например хората, които 

работят при нас, получиха за Коледа мобилни телефони и радиоапарати 

като подарък. 

Също така в израелският вестник "Аарец" беше публикувана статия за 

посещението на генералния директор на съюза на строителите ген. 

Йехуд Сегев при нашите работници в град Лод. В материала той е 

цитиран да казва, че както заплащането, така и условията за живот са 

значително по-добри, отколкото предлагат други компании в Израел. 

В "Аарец" криминалните действия срещу работници бяха свързани с 

човек на име Христо. Трябва да изясня, че този човек напусна 

"Царфати груп" още преди две години и половина и сега работи за 

наши конкуренти. 

Във връзка с медицинската помощ има официални данни, според които 

само в периода ноември 2001 - ноември 2002 г. фирмата ми се е 

погрижила за работниците при 1352 случая. Споменавам това, за да 

опровергая написаното в българската преса, че на работниците ни не се 

оказва медицинска помощ. 

"Царфати груп" е взела мерки в 30 допълнителни случая. През 2002 г. 

бяха подадени искания за обезщетение към националната осигурителна 

компания в Израел. Така наши служители от България получиха 

съответно 2 500 долара, 18 750 долара и 25 000 долара с помощта на 

"Царфати груп". 

Трябва да ви информираме че някои от служителите ни, наети от 

България, идват отново при нас на работа за втори и дори за трети път. 

Тежките обвинения към фирмата ми в българската преса ме карат да 

запитам: ако действително условията при нас бяха толкова ужасни, 

щяха ли хората да се връщат отново и отново? Щяха ли толкова да 

искат от нашите посредници в България да ги изпратят, че да не бъде 

възможно да се удовлетвори желанието на мнозина от тях? И то в 



момента, в който те могат да избират между повече от 20 фирми за 

набиране на работна ръка от България, действащи на пазара в Израел. 

Запитайте се защо хиляди българи избират нашата, а не друга 

компания. 

Българските медии лесно могат да се убедят, че конкуренцията в 

Израел в този бранш е много силно развита, поради масовото 

използване на работна ръка от чужбина. Към момента в Израел има 

около 95 000 легални работници от чужбина, 4 000 от тях са българи. 

Конкурентите ни правят всичко възможно да намалят броя на 

българите, които намират работа тук благодарение на "Царфати груп". 

В тази връзка в най-скоро време ще заведем дела срещу тях в съда. 

През годините на нашата дейност сме платили на България милиони 

долари чрез заплатите на работниците ни. Вярно, животът в Израел не 

е приятен пикник, на никого не сме обещавали къща или мерцедес. 

Преди да напусне родината си всеки работник получава пълна 

информация на родния си език за условията, при които ще работи в 

Израел, включително за ситуацията в региона. Бъдещите ни служители 

са задължавани да потвърдят, че са наясно с условията и идват по 

собствена воля. 

Важно е да спомена, че много работници от други държави искат да 

работят с "Царфати груп" и ние постоянно получаваме молби за това.  

Ръководството на фирмата ни заявява категорично волята си да се 

грижи и в бъдеще за българските работници, като по този начин ще 

помага и на вашето праветелство да решава по-добре проблема с 

безработицата. 

Всеки български журналист е добре дошъл в Израел, за да види как 

живеят неговите сънародници тук. Очаквам българските медии да 

отразят моята позиция с подобаващ професионализъм. Ако това стане, 

аз и фирмата ни ще бъдем окуражени да продължим да развиваме 

нашия бизнес с България, за да подпомогнем доколкото можем вашата 

икономика. 

Ицхак Царфати, президент на "Царфати груп"” 

След планьорка ме извика главната редакторка на “24 часа” Венелина 

Гочева. “Готов ли си да тръгнеш за Израел?”, попита тя. 

“Готов съм.”, отговорих без излишен патос. Всъщност никога досега не 

съм отказвал да замина някъде – било на друг континент, в Македония 

или в някое селце на 300 км от София. Вярно, че интифадата в Израел 

продължаваше и често-често гърмяха бомби, но пък темата беше много 

интересна. 



За да тръгна възможно най-бързо и да не ме изпревари някой от 

конкуренцията, избрахме първия възможен полет – през Виена. Той 

беше с над час по-дълъг и по-скъп, но това е цената да си първи. 

С помоща на колегите от отдел “Международна информация” на “24 

часа” в израелското посолство ми издадоха виза точно за 18 минути. 

Извадих късмет, че денят на заминаването ми съвпадаше с 

парламентарните избори там, поради което на журналисти от чужбина 

се издаваха бързи и безплатни визи. 

С пристигането в Тел Авив късметът продължава да ме следва. 

Настанявам се в неголмия, но много приятен хотел “Армон ям” на 

брега на Средиземно море, собственост на българският евреин г-н 

Асса, който притежава и хотел “Сокол” в Пампорово. Малко по-късно 

ме взема с колата си г-н Зико, председател на дружеството за 

приятелство между народите на България и Израел. 

Зико ме води в един от предизборните щабове, за да видя как протича 

изборният ден. След около час ми звънят от България с новината, че 34 

българи в Израел са задържани същия ден в затвора "Маасияу". 

Успявам да се свържа с консула ни в Тел Авив Александър Пейчев. 

Той би обяснява, че на следващия ден ще се срещне със задържаните. 

Моля го да ми съдейства да вляза в затвора заедно с него – той има 

правомощията да ме вкара. Пейчев любезно обещава да ми помогне – 

разбираме се да му звънна в 9 часа на другата сутрин. 

На другия ден още в 8.30 съм в неправителствената организация 

“Работническа линия” и се срещам с шефката Хана Зохар. Това е 

организация, специализирана в защита на чуждестранни работници в 

Израел. И те са събрали доста данни за скандали в “Царфати груп”. 

Техният адвокат Халед Дукхи се готви да тръгне за затвора “Маасияу”. 

Звъня на консула ни в 9.00 часа, както е уговорката ни. Той обаче се 

оказва вече на път. Питам го дали ще ми помогне да се срещна с 

българите. Той започва да мрънка нещо в слушалката от типа “ела до 

затвора, ще видим”. Промяната в отношението му е доста странна.  

Тръгвам към задържаните с адвоката на “Работническа линия”. 

Стигаме до градчето Рамле, на 24 км от Тел Авив, където е затворът - 

огромен комплекс от сгради, оградени с високи стени и бодлива тел. 

До 1948 година Рамле е бил изцяло арабски град. Тогава арабите са 

изселени и мястото им заемат голяма колония новопристигнали евреи, 

предимно руски. В къщите на арабите са били заселени и повечето 

български евреи, които идват в този период. По-късно обаче те се 

пръскат из цялата страна и сега в Рамле почти няма българи. 



Когато стигаме пред вратата на затвора, консулът вече е влязъл. Моля 

българския евреин Леон Зеави, преводач на адвоката на “Работническа 

линия”, да предаде на консула, че го чакам отвън. 

Когато г-н Зеави му предал, консулът Пейчев само се усмихнал 

презрително.    

Чаках четири часа пред затвора. В 14 часа Александър Пейчев излезе 

след срещата със задържаните 34 нашенци. Помолих му да каже как са 

нашите – здрави ли са всички, защо са задържани, какви са шансовете 

да ги пуснат скоро. 

Пейчев отново се усмихна презрително и, гледайки израелският 

адвокат, който го придружаваше, ми заяви: “Никаква информация не 

мога да ви дам”.  

Обясних му, че не искам специализирана информация. Исках да зная, 

дали българите са здрави. Всеки момент Лили Маринкова от БНР 

трябваше да се свърже с мен. Така близките на задържаните щяха 

веднага да научат, че техните бащи, синове, братя, са живи и здрави. 

Консулът обаче се държеше странно. Вирнал брадичка, той ми изнесе 

лекция как да върша работата си. Кой знае защо постоянно повтаряше, 

че е работил за “Амнести интернешънъл”. Много странно – точно тази 

организация е винаги за пълна прозрачност, особено когато има 

засегнати права на хора, както беше случаят с българските работници. 

След като продължих с въпросите си, консулът Пейчев стигна до 

абсурд – той започна да ми говори само на английски, за да го разбира 

израелския адвокат и евентуално да го защити.  

Разбирах всяка дума, но нахалството му наистина ме вбеси. В края на 

краищата той беше български консул, а аз – български журналист. 

Нямаше право да се държи така – и му го казах. Както и че ще има 

неприятности, ако продължи да се прави на ударен. 

Накрая той явно се притесни и започна да говори. Не за пръв път ми се 

случваше подобно нещо с държавни чиновници – някои трябва здраво 

да ги раздрусаш, за да почнат да си вършат работата.   

"Видях се с всеки по отделно, всички са добре здравословно - каза 

накрая Пейчев. – “Задържани са общо 34 души. Шест от тях на 29 

януари през деня, други 12 задържани същия ден вечерта и още 16 

човека са прибрани на следващия ден."  

Имало още един българин, с когото ставали 35, но той е бил в затвора 

"Маасияу"  отдавна.  Според консула този българин бил 

некомуникативен и с него не можело да се говори.  

Адвокатът на  "Работническа линия" Халед Дукхи успял да се срещне 

само с 14 човека от българите. Те са работили в частната строителна 



фирма на предприемача Зелингер. Всички българи са задържани, 

защото не са имали редовни документи. Прибрани са в рамките на 

голяма операция, която израелските сили за сигурност са предприели 

във връзка с изборите.  

Спред консула никой от задържаните не е нарушавал реда и не е 

извършвал престъпление. Проблемът при всички е с правото им на 

престой и работа в Израел. "Това са трудови хора дошли да изхранват 

семействота си. Задържани са заради нередовни документи. Те не са в 

затвора, а в предварителния му арест", каза Пейчев. Според него 

въпросът сега е защо е станало така и как ще бъдат защитени 

интересите на нашенците.  

Българите, които адвокатът на “Работническа линия” е видял, са били в 

добро здравословно състояние, но са били много изтерзани и обидени 

от отношението към тях. Според адвоката те са задържани, защото 

визите им изтекли и не са били подновени от работодателя им. 

"Със сигурност освен работодателите и правителството на Израел има 

някаква вина за случая", заяви Хана Зохар когато се връщаме при нея. 

Според нея работодателите са взели депозит гаранция от работниците 

си от по 2 000 долара, за да са сигурни, че няма да избягат. Освен това 

не са им изплатили и последната заплата в размер на около 1 000 

долара.  

"Незаконното отнемането на паспорти на друг човек, според 

израелското законодателство е престъпление, което се наказва с до 1 

година затвор", твърди г-жа Зохар. Нейната организация е подала през 

последните 5 години няколко хиляди сигнала за отнети паспорти на 

работници, но до момента властите не са завели нито един иск срещу 

работодател.  

Ето защо г-жа Зохар смята, че има негласна уговорка между 

работодателите и представители на властите.  

Прибирам се в хотела, а там вече ме чака човек на Ицхак Царфати – яко 

момче с мощен пикап. Тръгаме към офиса на “Царфати груп”, недалеч 

от Тел Авив. 

"Стоя и скърцам със зъби", казва ми час по-късно самият Ицхак 

Царфати, докато ме кани да седна в луксозния му кабинет. 

И започва да ми разказва неговата версия за скандала: Лично той се  

запознавал в България с всеки строител преди да го наеме като 

работник - именно, за да няма проблеми в бъдеще. Предупреждавал е 

всеки нает, че работата в Израел понякога е по-тежка и от казарма, че 

има терористи камикадзе и други опасности.  



"В Израел не е по-лесно отколкото в България, но разликата е, че в 

Израел има пари", казва той. Според него  лични и фирмени интереси в 

Израел целят да ударят по бизнеса му, за да се спре достъпа на българи 

в страната. Той е получавал и продължава да получава предложения да 

наеме китайски и тайландски работници, които да заменят българите. 

До момента отказвал и причината е, че неговят баща е бил български 

евреин и навремето е спасен от концлагер именно от България.  

"Ето защо аз няма да приема китайците и ще продължа да работя с 

българите, защото самият аз съм българин", казва г-н Царфати. 

След започналите атаки срещу фирмата му през последните дни са 

задържани общо 65 български работници. В ареста са останали само 17 

от тях, защото не е имало място за повече.  

"Гонят целенасочено българите, за да злепоставят имиджа им в 

Израел", казва предпримачът. Според него проблемът идва от малка 

група негови бивши служители, които в момента работят за 

конкурентни фирми и се опитват да развалят бизнеса му.  

Въпреки че всички атаки срещу него са били опровергавани, натискът 

да спре да наема българи продължава. Преди 3 години г-н Царфати е 

бил разпитан от полицията по обвинение, че лично е пребил работник. 

Разследването показало, че в деня, за който работникът твърдял, че е 

бил пребит, Царфати изобщо не е бил в Израел.  

"Има български работници, които са много стриктни и изпълнителни, 

те нямат проблеми. Има други обаче, които с поведението си развалят 

и тяхната работа" казва бизнесменът.  

Предавам по телефона до “24 часа” интервюто с него, което ще излезе в 

следващия ни брой. Свързвам се и с нашия посланик в Израел Цанко 

Яблански. Същия ден  в 14 часа той се е срещнал с Царфати, за да го 

пита има ли насилие при неговите работници,  както и за условията при 

които живеят. 

"По всички поставени от мен въпроси г-н Царфати направи 

опровержение на материалите, изнесени в пресата и изтъкна, че 

условията за работа при него са много по-добри, отколкото при други 

работодатели", заявява г-н Яблански. Посланикът ни обаче го е 

помолил въпреки това да вземе много сериозни мерки по проблемите с 

българските работници и да засили контрола. 

На другия ден отиваме в два от лагерите край Тел Авив, където живеят 

български работници, доведени от Царфати. Те работят за различни 

фирми, но отговорност за легалното им пребиваване в Израел носи той.  

В Шохам живеят само 7-8 нашенци. В първата каравана е Николай 

Борисов от Варна. Той твърди, че никога не е имал проблем с 



работодателя си, не е чувал някой да е пребиван. Международният 

паспорт не му е отнет и Николай даже позира за снимка с него. Всички 

българи в лагера край Шохам твърдят, че не са имали проблеми, нито 

са чували за такива при други.  

Отиваме в лагера край Лод, за който са писани най-много ужасии за 

пребити хора. Освен каравани в него има сграда на няколко етажа, в 

която също живеят български строители. Наблизо има доста 

строителни площадки и част от хората отиват на работа с велосипеди 

или пеша. Условията за живот са сходни с тези, при които работят 

строителите в България. За лукс, разбира се, не може да се говори.  

По-важен е обаче въпросът с отношението към работниците. Обикалям 

поне десетина каравани и стаи, в които чувам дежурния отговор: 

"Добре сме, не ни бият." Все пак на едно от местата ни казват: "Да, 

проблеми има. Ние обаче си тръгваме съвсем скоро, така че не искаме 

да говорим. Питайте новите."  

Новите обаче също мълчат. Докато един от старите е толкова досаден, 

че иска едва ли не да повярваме, че всичко е супер. Не така смята обаче 

Мюмюн Мустафа от село Бленика, Кърджалийско, когото намирам в 

една от стаите: "Да, имам проблеми. През август миналата година ме 

заболяха ушите. Имах направление от лекар, но въпреки това не ме 

заведоха. Три дни им се молих и накрая се оплаках на шефа на лагера. 

Тогава дойде балабаят (отговорникът за дисциплината) Пламен и ме 

изрита много силно."  

Казвам на Царфати за случая. Той прави разследване около 15 минути 

и ме води при балабая Пламен Иванов - едър, ниско подстриган младеж 

от София. Питаме го защо е ритнал Мюмюн. Той категорично отрича 

да е правил подобно нещо. Твърди, че Мюмюн се напива и се бие.  

Възможно било, когато го е разтървал с някого, да го е дръпнал по-

силно. Но никакви ритници!  

Царфати ми съобщава чрез секретарката си: "Днес уволнявам Пламен и 

Мюмюн. Другата седмица ще бъдат в България. И не сте вие 

причината, просто никакъв проблем във фирмата ми не може да се 

решава с бой."  

Във връзка със сигналите за побой и нередности в "Царфати груп" 

цялото ръководство на фирмата е минало през детектор на лъжата в 

полицията. Начело с Царфати.  

Няколко дни по-късно посланик Яблански ми съобщава, че 

българските работници в Израел, задържани в затвора "Маасияу", ще 

бъдат екстрадирани същата вечер с полет на авиокомпания "Балкан ер 

тур". Съобщавам в “24 часа”, за да ги посрещне някой.  



На всички 17 задържани работници, наети от "Царфати груп", 

заплатите са изплатени до стотинка.  

В Ерусалим е основан Комитет за защита на правата на българските 

работници в Израел. Сред учредителите му са авторитетни евреи с 

български корен, като бившият министър Виктор Шемтов, адвокатът 

Арон Асса и други.  

Ден по-късно  посещавам още две селища, където работят български 

строители. В Бет Шемеш на около 60 км от Тел Авив нашенците, наети 

от г-н Царфати, живеят не в каравани, а на квартири. Условията при тях 

са по-добри, няма сигнали за натиск или насилие.  

В същото време обаче някои от строителите се оплакват от множество 

други проблеми. Един от тях е пострадал на обекта, претърпял е 

операция на крака и е останал 15 дни на легло. Той обаче не е получил 

никакви пари за този период, въпреки че, както всички работници на 

Царфати, по договор има медицинска застраховка.  

Питам за това заместник-шефа на "Царфати груп" Ави Лешем, с когото 

си говорим на руски, защото е етнически руснак и бивш военен с висок 

пост. Според него  работникът вероятно не е получил пари, защото не е 

подал официално искане за това.  

Масово наетите от г-н Царфати не получават заработката си за час 

работа, вписана в договора за наемането им, установява разследването 

ми. От фирмата обясняват разминаването с колебанията в курса на 

израелския шекел.  

Нашите строители нямат право на платен отпуск. Много от тях са 

оставили в българските фирми посредници средно по 500 долара като 

гаранция, че няма да избягат. Обещано им е, че като приключат работа, 

парите ще им бъдат върнати, но досега няма информация някой да си 

ги е получил. На други българи са задържани по няколко заплати в 

Израел пак със същата цел.  

Посещавам и лагер с български строители край град Модеин. Там 

нашенците имат подобни проблеми, а някои от тях заявяват, че искат 

да си тръгнат начаса. Един от строителите обаче е бил предупреден, че 

ако си тръгне, преди да му е изтекъл договорът, ще му удържат двете 

последни изработени заплати плюс още 5000 долара.  

Край Тел Авив се срещам и с други работници на Царфати, които 

пожелават да запазя имената им в тайна. Те заявяват, че 8 от тях са 

били пребити жестоко от балабаите им миналия Великден. Причината 

била, че не отишли на работа на празника.  

И тези работници твърдят, че биха си тръгнали от Израел веднага и 

никога не биха дошли отново на работа тук. Те обаче се страхуват, че 



от "Царфати груп" ще им удържат голяма сума от заработените 

заплати, ако си тръгнат  преди да са им изтекли договорите.  

Вечерта двама българи от лагера край Лод се сбиват и дори изваждат 

ножове. Трети се опитал да ги разтърве и бил ранен. 

Веднага служители на “Царфати груп” ме закарват на мястото на 

инцидента. Според тях при подобни схватки те са длъжни да се 

намесят, за да спрат мелето, и така тръгвали слухове за побой във 

фирмата. Работникът, предизвикал боя, е пийнал – той залита и говори 

несвързано. Но заявява, че са му направили постановка и че два дни са 

го карали да се крие, за да не се срещне с него български журналист. 

Той се оплаква също, че от 4 месеца не е получавал заплатата си. 

Заместник-шефът на "Царфати груп" обещава веднага да провери 

случая.  

През следващите дни изпращам кореспонденции от други лагери, 

срещам се с десетки пострадали работници, с неправителствени 

организации и представители на властите. 
 

 

 

ШЕСТТЕ МИЛИОНА ФАЛШИВИ ДОЛАРА В МОСКВА  

 

Една странна новина гръмва само дни преди важната среща в Брюксел 

за приемането на България в НАТО. 

В петък, 15 ноември 2002 г. две руски частни информационни агенции  

съобщават, че недалеч от българското търговско представителство в 

Москва в паркирана "Нива" са открити два сака с над 6 млн. фалшиви 

долара. 

Колата била на името на рускиня, но пълномощно за управлението й 

имал 35-годишният български гражданин Владимир Димитров. 

Случайно или не в информацията на руските агенции е допусната 

малка, но много съществена грешка. Те обявиха, че българинът е 

сътрудник на фирмата "Кортекс".  

Това име обърка журналистите, които се опитаха да открият повече 

подробности, защото само в българския фирмен регистър има поне 

дузина компании с такова име.  

Дори изпълнителният директор на "Кортекс трейдинг"АД тръгна да 

обяснява по медиите, че фирмата му изобщо няма външнотърговска 

дейност. Отделно аз установих, че има поне две руски и няколко 

немски фирми "Кортекс". 



Мистерията разкри кореспондентът на БНР в Москва Чавдар Стефанов, 

с когото се познаваме от един курс по английски към Би Би Си центъра 

в София. На него, преди 5-6 години, се запознах и с Цветелина Узунова 

от БНТ, която по-късно оглави пресслужбата на премиера Симеон 

Сакскобургготски. 

Та Чаво Стефанов се оказал съсед на Владимир Димитров в Москва – 

живеели в една кооперация. Кореспондентът говорил с балдъзата му - 

рускиня, която обяснила, че Димитров преди два дни е заминал за 

България за рождения ден на майка си.  

До момента нямаше потвърждение дали българинът наистина е 

отпътувал, или е задържан от руските служби. 

Според кореспондента на БНР името на фирмата, за която Димитров 

работи, е не "Кортекс", а "Кортес", регистрирана на адрес в Нова 

Загора. Тази фирма държала под аренда барчето в българското 

търговско представителство в Москва, имала и малък автосервиз. 

Според информационната система "Апис" фирма "Кортес" 

действително бе регистрирана на адрес в Нова Загора. Собственици са 

45-годишната Елена Георгиева и 42-годишната Стоянка Маркова.  

Проверка ми установи, че Елена е съпруга на 48-годишния Георги 

Момчилов Георгиев, а Стоянка е сестра на 37-годишният Манчо 

Марков Марков. Според "Апис" двамата са управители на "Кортес" 

ООД. 

Чавдар Стефанов категорично потвърди, че Манчо Марков 

представлява тази фирма, живее през повечето време в Москва и е 

женен за рускиня. Също връзка с московчанка имал и сътрудникът на 

"Кортес" Владимир Димитров, а "Нива"-та най-вероятно била 

регистрирана на нейно име. Живеещите в кооперацията на Димитров, 

между които и Чавдар Стефанов, били категорични, че сътрудникът на 

"Кортес" управлява ежедневно ладата. 

Според информация от Москва, която ми дадоха в петък, управителят 

Манчо Марков бил в София. Установих, че той е съдружник в още 

няколко фирми. Сред по-известните му съдружници се оказа Ангел 

Първанов, бивш член на Г-13 и шеф на "Фърст файненшъл". Тази 

фирма беше сред основните акционери на фалиралата по-късно 

Капиталбанк, която имаше много силни позиции на руския пазар. 

"Фърст файненшъл" държеше и голям пакет от акциите на първия GSM 

оператор "Мобилтел", заедно с фирмата на Красимир Стойчев "Трон". 

Още в петък се свързах с г-н Първанов, който потвърди, че познава 

Манчо Марков, но от периода 1992-1993 г. Оттога не контактували. 



Според "Апис" обаче те и към момента имаха съвместни участия в 

няколко фирми, между които структури, създадени през 1999 и 2000 г.  

В събота тръгнах с колата си към новозагорското село Кортен. В него, 

според "Апис", живееха собствениците на "Кортес" Стоянка Маркова и 

Елена Георгиева, както и съпругът й Георги Момчилов Георгиев. 

"А, Георги и Манчо преди малко минаха с мерцедеса", 

съобщиха ми няколко от местните, насядали на масите в барчето на 

селския мегдан.  

Те ме упътиха към дома на двамата бизнесмени през асфалтираните 

улици на голямото село с над 2000 жители. Навремето то се готвело да 

става град. 

Откривам къщите им, долепени една до друга на ъгъла на една от 

улиците. Невисоки, без показен лукс, само добре измазаните фасади и 

пластмасовата дограма ги различава от околните.  

Заговарям се с облечена в спортно облекло жена, която шета по двора. 

Разбирам, че това е Елена Георгиева, но преди да успея да я запитам 

нещо, пристига мерцедесът с Манчо и Георги. При него вече не може 

да се говори за скромност - лъскав черен 420S със светлосив кожен 

салон и номер С 1001. 

В момента, в който се представям, лицата на бизнесмените се 

вкаменяват. Без дума да кажат, двамата излизат от колата и се шмугват 

в къщата. Не отговарят на предложението ми да чуя тяхната позиция по 

случая с 6-те млн. долара. 

Връщам се в кръчмата, където има странна промяна Словоохотливите 

допреди малко кортенци мълчат като риби. Получавам касов бон за 

поръчката си и разбирам: пивница "Невада" се стопанисва от "Момчил" 

ООД, една от фирмите на Георги Момчилов Георгиев.  

Друга от структурите, в които той е управител, а жена му - 

съсобственик, е "Първа цигарена компания"ООД, регистрирана през 

1997 г. 

Минко Златев, кметът на Кортен, когото намирам в дома му, също не е 

словоохотлив: "Никога Манчо и Георги не са ме върнали, като съм им 

искал пари за нещо за селото." Според кмета семейството на Георги се 

грижело за сестрата на Манчо Стоянка, която била парализирана.  

"Абсурд е някой в селото да произвежда или да търгува с цигари и да 

не знаем", казва кметът за "Първа цигарена компания". 

Отивам в Нова Загора на адреса, на който е регистрирана "Кортес". 

Намирам триетажна къща, на звънците пише сем. Панайотови и 

Тоневи. На втория етаж ми отваря едър, ниско подстриган мъж на 

средна възраст. 



"Никога на този адрес не е имало фирма "Кортес", не познавам никакви 

Манчо и Георги", категоричен е той.  

Освен в "Кортес"ООД, около която се завихри скандалът с фалшивите 

6 млн. долара, Манчо Марков участва в поне още 6 структури. 

В повечето от тях е партньор с известни представители на българския 

бизнеселит. Той е бил зам.-председател на управителния съвет на 

фалиралата по-късно Капиталбанк. Г-н Марков е управител на 

създадената през 1999 г. "Виза евромаркет" ЕООД, която е 100% 

собственост на "Фърст файненшъл" ООД. В нея основни собственици 

са Красимир Стойчев с 12,9%, Стюарт Каралян с 6% и регистрираната 

в Хонконг "Акрингтън инвестмънтс", която държи 63,5%. 

Манчо Марков участва също в "Глобус" АД, където дели поравно 

собствеността с Ангел Първанов. Фирмата се занимава с външно- и 

вътрешнотърговска дейност, телекомуникационни услуги и др. 

Марков е сред управителите на "РУМ - Деница" АД, където 

собственици са "Виза евромаркет" с 90% от дяловете, а останалото 

държи Министерството на икономиката. Според една по-нова 

регистрация Марков е вписан като управител на "Фърст сити сървис" 

ООД, която е собственост на "Фърст файненшъл" и Ангел Първанов. 

Вътрешния министър Георги Петканов заявява по повод скандала, че 

засега няма установена българска връзка в случая с доларите менте. 

Няма основания за съществуване на сценарий за дискредитиране 

бъдещото членство в НАТО на България чрез този случай, смята 

министърът.  

Според него сигналът за ментетата е подаден на руските служби от 

българските им колеги и не може да се говори за наличие на чеченска 

връзка в инцидента. 

"В случая става дума за една добре изпълнена операция с участието на 

българските специални служби", потвърждава и външният министър 

Соломон Паси.  

“Специално МВР и НСБОП, а и другите наши специализирани служби 

съвместно с руските си колеги са провели една операцията, на която не 

би трябвало да се придава външнополитически смисъл”, категоричен е 

външният министър. 

Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов и директорът на 

НСБОП генерал Румен Миланов информират президента Георги 

Първанов за случая.  

"Това е наша съвместна акция с оперативните служби на Русия", 

заявява Борисов. Според него няма нищо скандално, че парите се 

разкриват малко преди срещата за НАТО в Прага. 



Успявам да взема по-подробно позицията на Ангел Първанов едва 

половин година по-късно, когато се срещам с него във връзка с друг 

скандал – за ментето банкер Митко Президента.  

Тогава Първанов ми разказва една странна история за това как в Русия 

при продажба колите не се пререгистрирали в техния КАТ, а само се 

прехвърляли с някакви пълномощни. Така и гръмнал скандалът с 6-те 

млн. фалшиви долара – по пълномощно “Нива”-та оше се водела на 

името на Владимир Димитров, въпреки че вече я бил прехвърлил на 

друго лице.  

Иначе Димитров  нямал нищо с 6-те млн. фалшиви долара. 

Странно -  мислех си, докато излизах от офиса на Ангел Първанов – за 

едно нищо и никакво пълномощно могат да те забъркат в 

международен скандал.  

 

 

ПЪРВИЯТ BG БАРДАК В ИНТЕРНЕТ 

 

Откривам почти случайно първият български сайт, в който всеки може 

да си поръча платен секс.  

От време на време проверявам кой какви сайтове с разширение .bg си е 

регистрирал - понякога има интересни находки. Проверката правя на 

адрес http://www.bgnic.bg/ – там задължително се регистрира всеки .bg 

сайт. 

По аналогичен начин могат да се видят собствениците на всеки .com, 

.net, org и т.н. сайтове, например на адрес 

http://www.networksolutions.com/en_US/index.jhtml. 

Както можеше да се очаква, eskort.bg е направен с "благородна" цел - 

като място за запознанства на хора с различна сексуална ориентация. 

Там обаче се предлагаха, на български и английски език, платени 

услуги от момичета, гейове, жигола и травестити. 

"Тя е нежна... тя е прекрасна, тя е усмихната, тя е едно цвете, тя е само 

на 18 години. Какво иска тя от вас, мъже! Само 50 лева." Това е част от 

офертата на Мариета, която бе посочила работно време 15-21 ч. 

"Високо качество на висока цена. Моля да ми пишат само сериозни 

бизнесмени, които имат много...$", се казваше в офертата на 22-

годишната Иглика. Тя е руса, зеленоока, висшистка, владее английски 

и руски и работи от 18 до 2 часа през нощта. Посочила бе електронен 

адрес. 

Други момичета си даваха направо номера на мобилните телефони. За 

номера, на който отговаря Мариета бе написано, че по ясни причини е 



посреднически. Той обаче съвпадаше с номера, посочен в 

регистрацията на сайта eskort.bg. Излизаше, че собствениците на сайта 

са пряко свързани с предлаганите услуги. А сводничеството се 

преследва от закона. 

При позвъняване на този номер отговорът бе "телефонът не е 

включен". 

Сайтът бе регистриран на името на Ерол Турханов Шерифов, който 

има още 2 сайта с разширение .bg. Те са erotika.bg, който автоматично 

прехвърля към eskort.bg и clubs.bg, който още не работеше. 

За контакт с тези сайтове бе посочен и Георги Анастасов, който живее 

в столичния квартал "Илинден". Свързах се с него и го попитах знае ли 

какво е съдържането на сайта. Анастасов обясни, че осъществява само 

техническа поддръжка и че сайтът бил направен като място за 

запознанства. Той бе смаян, че там се предлага платена любов. 

Според Анастасов реалният собственик на сайтовете е Ерол Шерифов, 

който живеел в чужбина. Той обаче отказа да посочи в коя държава, 

както и да помогне да се свържа с него. 

В регистрацията на сайта обаче за адрес на Ерол бе посочена ул. 

"Мазалат" в село Скобелево, Старозагорско. 

Свързах се с комшии на Шерифов, които потвърдиха, че неговото 

семейство действително е живяло на този адрес, но до възродителния 

процес. След това всички заминали за Турция. 

Вероятно сайтът eskort.bg е свързан с едноименния еротичен чешки 

сайт, който бе посочен в регистрацията. 

Най-многобройни бяха  платените услуги в сайта, предлагани от 

жигола. Имаше и лесбийски услуги, например в офертата на 22-

годишната Кати. 

"Обичам секс само с богати жени, мъже да не ми пишат", изтъкваше тя. 

Цената й бе "по договаряне". 

Все пак в сайта имаше и безплатни услуги, предимно предлагани от 

травестити и хомосексуалисти. 

"Предлагам платен секс на дами и господа. Терен в район широк 

център" - тази оферта трудно може да се нарече "запознанство", 

коментира  пред мен специалист от българска фирма, утвърдена на 

пазара за запознанства с цел брак или приятелство. Офертата бе на 24-

годишната Лилия, която работеше "всеки ден" между 12 и 19 часа и 

вземаше по 50 лева. 

Сайтовете бяха регистрирани през февруари и април 2002 г.  

Доколко този бизнес е законен,  очаквах съответните органи да 

преценят. 



Веднага след излизането на разследването ми в “24 часа” сайтът 

изчезна и се появи лого с надпис "under construction" (сайт в строеж).  

Ден по-късно се появиха изписани трите адреса, регистрирани на 

имената на Ерол Шерифов и Георги Атанасов, заедно със силует на 

гола жена и надпис "coming soon" (очаквайте скоро).  

Очакването продължи над 4 месеца. При една от новите ми проверки 

през август видях, че сайтът е стартирал с нов дизайн и оферти. 

Първата от тях бе от 18 юни, а последната - на жиголото с псевдоним 

Самозатеб, от 7 юли.  

Този път съдържанието на сайта бе твърде бедно - едва пет момичета и 

едно жиголо. Десетките предишни оферти на жени, травестити и 

гейове бяха изчезнали. 

Петте момичета са на възраст между 22 и 24 години според обявите и 

са от София - само Мири е от Свищов. 

24-годишната Лили е червенокоса, с кафяви очи и тарифа от 50 лева. Тя 

работи всеки ден без неделя, между 17 и 19 часа, на свой терен. 

Посочила е мобилен телефон на "ГлоБул" за връзка. 

Свързах се с нея и попитах дали офертата в сайта е истинска. Лили 

потвърди цената, както и това, че на снимките е действително тя. 

Момичето ми предложи среща в “Зона В-18” в София. Значи там беше 

бардакът. 

Русата Гери е на 22 години и работи "нонстоп, стига да не съм 

ангажирана". Тя е посочила тарифа от 30 до 5000 лева - "зависи от 

времето и услугата".  Гери се описва така: "Сексапилна млада и 

чаровна блондинка тип Памела Андерсън, с бюст 105 см, ще ви 

предложи всичко от еротик масаж... до вериги!" Момичето е абонат на 

"Мобилтел". Нейният номер даваше свободно, но никой не вдигаше. 

Другите момичета бяха посочили електронни адреси за връзка. 

Свищовлийката Мири пише в офертата си: "По принцип си падам по 

жени, но срещу пари го правя и с мъже." 

Еskort.bg е представен като дейтабейз на български нощни клубове, 

ескорт жени, жигола, гейове, травестити, стриптийз танцьорки и 

компаньонки.  

"Сайтът не включва показна голота и няма пряко сексуално 

съдържание. Въпреки това в следващите страници някои статии, обяви 

или постинги биха могли да звучат твърде еротично. Посещението на 

сайта законно е разрешено само на лица над 18 години. Моля, бъдете 

сигурни дали явно сте разбрали условията на еskort.bg. Като кликнете 

във "вход" бутона, вие създавате безспорно вашето съгласие, че 

приемате условията на Eskort.bg", пише на водещата страница на сайта. 



Трудно можеше да се приеме обаче, че снимките към офертите в него 

"не включват показна голота". Направо си бяха дибидюс.  

Няколко дни след новата ми публикация на служебния ми телефон в 

“24 часа” се обади собственикът на сайта Ерол Турханов. Той бе доста 

ядосан в начолото, но постепенно го успокоих и поканих за интервю в 

редакцията. Обясних му, че още през април съм направил всичко 

възможно да го намеря за коментар, на партньорът му г-н Анастасов бе 

отказал да ми помогне. В крайна сметка с повторната си публикация 

принудих Ерол да излезе от анонимност. Той дойде в редакцията – 

беше на около 34-35 години, колкото мен. Изглеждаше като типичен 

американски компютърен маниак, нахлупил шапка с козирка.  

Разказа ми как, след като се преселва в Турция, заедно със семейството 

си, е завършил кинематография. След това заминал за Русия и работил 

по различни проекти. Според него само малка част от тях са еротични, 

повечето били в областта на туризма и изкуството.   

- Г-н Шерифов защо се разсърдихте на "24 часа", че публикува 

материал за сайта ви Интернет, в който има обяви за платен секс? 

- Защото сте допуснали неточности. Всъщност сайтът ми не работи 

като eskort.bg, а като eskort.online.com. Освен това на снимките, които 

сте публикували, никъде не се вижда, че са лицензирани, изпратени са 

специално за този сайт и не съществуват другаде. За да ги 

публикуваме, сме преценили, че са оригинални, а вие трябва да 

съблюдавате авторските права. 

- Все пак ние ги публикувахме с лентички, защото бяха съвсем 

разголени. А в сайта ви пише, че "не включва показна голота и няма 

пряко сексуално съдържание". 

- Сайтът ми уведомява всички, че вътре има еротични материали и е 

забранено влизането за лица под 18 години. Който кликне на "вход" 

знае, че дава съгласието си за това, че е запознат с нашите условия. По 

този начин аз спазвам правата на хората, които могат или не могат да 

ползват сайта, в зависимост от възрастта си. 

Освен това не е правилно, без разрешението ми, да публикувате личния 

ми телефон. От вчера сигурно над стотина пъти са ме търсили за 

информация. Питат: какви момичета предлагате, дайте телефонни 

номера и т.н. Притесняват ме. 

- Но същият телефонен номер беше даден за връзка в една от обявите в 

сайта ви още през април. 

- Грешка е станала. Не аз програмирам системата, а един мой приятел. 

При пристигането си по Интернет базите данни автоматично се 



разпределят в определени зони. Поради техническа грешка моят личен 

телефон е попаднал в една от обявите. 

- Защо направихте сайта, не е ли той ваш бизнес? 

- Сайтът е абсолютно безплатен - направих го като място, в което 

хората се запознават и не съм сложил никакви ограничения. Както 

хората преценят, така да се представят в него. Нищо не съм добавял. 

Но в същото време аз получавам много информация и снимки, с 

искания да бъдат публикувани в сайта. Ако имам и най-малките 

съмнения, че лицата са под 18 години, материалът в никакъв случай не 

се включва. 

- Три сайта с удължение bg - eskort, erotika и clubs, са регистрирани на 

ваше име. Ако всички те са безплатни и нямате връзка с офертите за 

платен секс в тях - какъв е бизнесът ви тогава?  

- И трите ми сайта са насочени в eskort.online.com, който не е мой, а на 

трима човека, което са българи и живеят в България. Те ползват моите 

домейни, като срещу това ми плащат определена сума при всяко 

кликване в тях. Всъщност идеята и самото създаване на този сайт е моя, 

но го експлоатират те, защото имам общо 12 сайта, които поддържам. 

Имам и други около тридесет регистрирани домейни, които ме чакат да 

ги облека в някаква идея. Дейността ми освен в България е и в Турция, 

Гърция и Русия. Всъщност аз продавам или давам под наем 

реализирани идеи. 

- Като например за секс срещу заплащане. 

- Това не е нещо забранено, аз не правя порнография. От никого не съм 

взел насила информация, за да я публикувам в сайта. Всеки се 

представя доброволно и по начин, който си избере. Има и предложения 

за еротични услуги, но това не трябва да се приема като проституция. 

Аз вземам идеята от Чехия - там има студентки, които придружават 

бизнесмени на различни събития и това им се заплаща. 

- Значи офертите във вашия сайт не са на проститутки, а на 

компаньонки? 

- Да, това не е проституция. Има например заведения, в които не могат 

да влизат мъже без да са придружени от дама. В България идват доста 

бизнесмени, които имат нужда от такива компаньонки - получавам 

стотици имейли от турски, италиански, арабски бизнесмени, които 

пишат: идваме на тази дата, моля осигурете ни придружителки. Но аз 

не съм посредник, не продавам услугите на тези хора и нямам нищо 

общо с тях. Бизнесмените трябва да пращат имейли на адресите, 

посочени в представянията. Аз само организирам системата. В 



началото очаквах да печеля от реклами в сайта, но не се получи. тогава 

ми предложиха да ми плащат наем и се съгласих. 

- И наемателите също нямат нищо общо с офертите за платен секс в 

сайта? 

- Да, нямат нищо общо. Освен това във всяка будка за вестници в 

България има много по-еротични издания от съдържанието на сайта. 

- Но все пак обявите - не е ли забранена проституцията в България? 

- Според вас проституцията е забранена? Качете се на  едно такси в 

София и кажете "искам момиче". Веднага ще ви закара в поне 

стотина публични домове, в които има и лица под 18 години. Така 

че държавата първо трябва да си реши този проблем в реалността, а 

не в Интернет. 

Ден по-късно ми се обадиха и самите момичета, които предлагаха 

платени услуги. Въпреки че Ерол твърдеше, че офертите попадат в 

сайта случайно и подалите ги едва ли се познават, поне три момичета 

говориха с мен от един и същ телефон. Не че се съмнявах, но това 

окончателно ме убеди, че става въпрос за бардак, базиран някъде в  

“Зона В-18” в столицата. 

“Компаньонките бяха грубички, а езикът им не е като за книга. Ядът им 

се дължеше на факта, че майката на едно от момичетата видяла 

снимката й във вестника. Познала я, въпреки че бяхме закрили лицата и 

някои части от тялото с лентички. 

“Как може да публикуваш снимките без да ни питаш, бе!”, крещяха 

момичетата. Обясних им, че след като са си пуснали голите 

фотографии в Интернет, където достъп имат стотици милиони хора от 

целия свят, не бива да се сърдят на мен. 

“Ама майка ми никога не е влизала в Интернет, а “24 часа” го чете”, не 

мирясваше засегнатата “компаньонка”. 

Е, това също не беше мой проблем. 

 

 

ИВО НЕДЯЛКОВ НЕ БИЛ ФАРАОН 

 

В края на август 2000 г. Иво Недялков бе обвинен в присвояване на 203 

227 912 стари лева в периода 1993-1994 г. Около 5000 вложители се 

жалваха пред следователите, че са ужилени от неговия "Ийст-уест 

интернешънъл холдинг груп".  

Следствието срещу него започва през 1995 г. Година по-рано Недялков 

заминава в чужбина заедно със съпругата си Петя - първо в 

Швейцария, след това в Англия, обикаля цяла Европа.  



На 20 август 1996 г. е арестуван от Интерпол в луксозна вила на 

френския Лазурен бряг. Скоро след това е екстрадиран в България, 

където прекарва известно време в следствения арест, но поради 

влошено здраве е пуснат под гаранция. 

В интервю за "24 часа" на колежката Антоанета Никова от 2 септември 

2000 г. Недялков признава, че от 1985 г. е вербуван за сътрудник на 

Държавна сигурност и е писал сведения за хора, с които е работил. 

При едно ново разследване около бизнеса на все още неосъдения през 

2003 г. Недялков установих, че адвокатската му къща помага в бизнеса 

на ливанеца Адел Саркис, спряган като един от големите играчи на 

наркопазара в България. 

“Да, консултирал съм Адел Саркис, а освен това той живее в къщата в 

"Драгалевци", в която преди живеех аз”, призна Недялков, след като се 

срещнахме. 

Фирмата на Саркис "Н.Д.Е." ЕООД  всъщност се консултираше от 

адвокатската къща "Дудоленски, Недялков и съдружие".  

В нея обвиняемият за длъжностно присвояване на над 203 млн. стари 

лева Недялков държи 50% от дяловете, колкото и 38-годишният 

адвокат Венцеслав Дудоленски. 

С какво се занимава тяхната къща? Самият Недялков твърди, че работи 

като консултант - банки, петролен бизнес, приватизация.  

Проверката ми чрез информационната система  “Апис” установи, че 

кантората съветва поне четири фирми с чуждо участие и една партия, 

които са посочили нейния телефонен номер за контакти.  

И в този случай използвах опцията за намиране по общ телефонен 

номер. 

Фирмите са "Атол секюрити България" ООД, "БГ Инфо - Алексей 

Мелханов" ЕТ, "Бости трейдинг лимитед", "Н.Д.Е.", а партията - Нова 

консервативна партия. 

Известно време Иво Недялков беше неин национален координатор, 

а съдружникът му Дудоленски също беше в ръководството. От няколко 

месеца обаче други хора са влезли на техните места. 

Проверка на Сметната палата по-късно през 2003 г. разкри, че тази 

партия дължи значителни суми от невнесени данъци. 

Що за фирми консултира адвокатска къща? "Бости трейдинг лимитед" 

е търговско представителство на едноименната кипърска офшорка, 

представлявана от руснака Михаил Бермант. Предметът й на дейност е 

"консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението". 

Фирмата е създадена през май тази година и е регистрирана на адрес 

"Дондуков" 34 В. 



На същия адрес има и друга фирма - "Меггаполис ТП", тоест търговско 

представителство на едноименна руска фирма. Тя е управлявана от 

рускинята Татяна Остроухова и е посочила втори адрес - за 

кореспонденция: ул. "Данте" 1, вх. А, ап. 15. Именно на този адрес Иво  

Недялков ме покани, когато го помолих за интервю. Естествено, не му 

бях казал предварително за находката си, особено около Саркис. И Иво 

беше доста неприятно изненадан.  

Все пак удържа нервите си (железни нерви има този човек) и само 

смутолеви нещо от типа “на Саркис това никак няма да му хареса”. 

Реших да не го приемам като заплаха.  

На вратата на адвокатската къща имаше табелка с имената както на 

Недялков и Дудоленски, така и на адвокатите Деньо Проданов и 

Мирослава Христова. Според Недялков само той и Дудоленски са 

съдружници, а с останалите просто делят офиса. 

И четиримата обаче са в управителния съвет на "Сдружение за борба с 

корупцията", създадено през октомври 2002 година. В него участва и 

съпругата на Недялков Петя. А Деньо Проданов е адвокат на Иво по 

делото срещу  “Ийст уест интернешънъл холдинг груп”. 

Недялков консултира на "Данте" 1, но всъщност адресът на 

адвокатската къща според "Апис" е "Венелин" 15. На същия адрес е 

регистрирано и антикорупционното сдружение.  

"БГ инфо", консултирана също от "Недялков и Дудоленски" е 100% 

собственост на руснака Алексей Мелханов. Седалището й е в кв. 

"Драгалевци" на ул. 107, където всъщност е домашният адрес на 

адвоката Дудоленски. Фирмата е създадена през ноември 2001 г. 

"Атол секюрити България" е 98% собственост на френската фирма 

"Атол секюрити" ЕООД. 2% от нея държи управителят Пламен 

Георгиев.  

Той участва и в друга, свързана с Франция фирма - "Балкан транс фрет 

бтф" ООД. В нея си дели по 33, 333% с французина Жорж Дебург и с 

Антоанета Виденова. 

Преди да бъде екстрадиран в България, Иво Недялков се беше 

установил във Франция. Той твърди, че няма нищо общо с двете 

фирми, освен че къщата му ги съветва. Управителят на "Атол 

секюрити" Пламен Георгиев също е в управителния съвет на 

"Сдружение за борба с корупцията". 

Най-интересна обаче е регистрираната през 2000-та година фирма 

"Н.Д.Е." ЕООД. Неин собственик е 45-годишният ливанец с българско 

гражданство Адел Абдо Саркис, който е бил бодигард на бившия 

ливански президент Амин Джемайел. Името на Саркис бе нашумяло за 



пореден път месец преди разследването ми, когато в столичния квартал 

"Гоце Делчев"  

неизвестни го обстрелваха с автомат и успяха да го ранят в рамото. 

На 19 март 2002 г. автомобилите на Саркис и на бодигардовете му бяха 

причакани от тежковъоръжени лица на разклона на Околовръстното 

шосе за Драгалевци. Мерцедесът на ливанеца и джипът на охраната 

бяха направени на решето, но Саркис остана невредим. 

По-късно в столичния квартал "Лозенец" бяха застреляни ливанецът 

Фейсал Закка и сириецът Маттар ал Рулех. Медиите свързаха името на 

Саркис със загиналите. Според информацията им тримата са били 

партньори по време на аферата "Опицвет" през 1997-1998 г. Писа се, че 

чрез пазарджишката фирма "Фининвест" те са финансирали 

заниманията на химика Кристиян Младенов, който бе спипан с 

огромно количество  

произведен амфетамин.  

По случая освен Кристиян Младенов, който в последствие бе и осъден, 

бяха задържани и двама съдружници във "Фининвест" - Николай 

Велков и Соня Талатинова. Те участват и във фармацевтичната фирма 

"Амон Ра", собственик на едноименната верига от аптеки. Тази фирма 

беше закупила машината за таблетиране на амфетамина, открита в 

Банкя. 

През 1999 г. "Фининвест" купи 4,95% от акциите на Централната 

кооперативна банка и имаше намерение да кандидатства за още 5%. 

Същата фирма кредитира и компанията ЛВК "Гъмза", като за 

обезпечение прие 20% от акциите й в Централната кооперативна банка. 

В последствие варненската групировка ТИМ пое контрола над ЦКБ. 

Според една от версиите, лансирани от медиите, след случая "Опицвет" 

отношенията между партньорите Саркис, Закка и Рулех охладняват 

силно. Следват двата неуспешни атентата срещу Саркис и успешният 

разстрел на Закка и Рулех. Няма официални данни Саркис да е 

задържан или разпитван по случая. 

Всъщност досега ливанецът е задържан от МВР само веднъж - на 10 

октомври 2001 г.. Тогава, при акция на НСБОП, в дома му са открити 

четири пушки и карабина с оптични мерници, пистолети и голямо 

количество боеприпаси. Намерени са също над килограм 

скъпоценности и огромна сума в долари.  

Саркис е задържан и срещу него е образувано следствено дело. 

Няколко дни по-късно ливанецът е пуснат срещу парична гаранция. 

Оказва се, че оръжието, намерено в седемте му телохранители, е 



законно регистрирано. От МВР тогава съобщиха, че служителите, 

узаконили оръжието, са уволнени.  

Според "Апис" първата фирма на Саркис е регистрирана още през 1991 

г. на адрес в столичния ж.к. "Иван Вазов" и предмет на дейност 

търговия на дребно. През юни 2000 г. е излязла регистрацията на друга 

негова фирма - "Адел Саркис - Ливан", която се води чуждестранен 

инвеститор. Седалището й е на домашния адрес на Саркис в 

"Драгалевци". 

Саркис има още няколко структури, а през 1999 г. е купил и фирмата 

"Флеш", държана дотогава от българи и молдовец. Тя държи 

едноименния клуб в столичния ж.к. "Борово". 

Ето какво сподели с мен тогава Иво Недялков за бизнеса си и за 

именития си клиент: 

- Г-н Недялков, докъде стигна съдебното дело срещу вас? 

- Има заседание, насрочено за февруари, а отлаганията досега са заради 

неявили се свидетели. Освен това има проблем с правно некоректни 

съдебно-счетоводни експертизи, повечето от които са били подготвени 

под диктовката на следствието. Не са взети под внимание документи, 

които бяха на разположение и също така други, които бяха прибавени 

към следствения материал вече във фазата на съдебното производство. 

Това е причината за отлагането и аз се надявам час по-скоро да се реши 

въпроса. 

- Обвинението е за над 200 млн. лева стари пари. 

- Вижте, има нещо много абсурдно в тази работа. По принцип 

обвинението не е повдигнато изобщо за парите на акционерите. Това, 

което се твърди в пресата и се тиражира многократно, е пълна лъжа. 

Значи, обвинението е повдигнато за присвояването на пари от касата на 

"Ийст-уест интернешънъл холдинг груп", като твърде абсурдно са 

инкриминирани всички преводи зад граница. Има преводи на клиенти 

на финансовата къща "Темекс", които по чиста случайност минават 

през банковата сметка на холдинга, защото тогава така е било 

икономически изгодно. Инкриминирани са суми, които са плащани за 

участие в конференции, за купуване на техника...Те казват - йок, тия 

пари са присвоени от Иво Недялков, независимо че срещу тях има 

постъпило имущество. 

Не е взето под внимание че аз като акционер съм внесъл голяма сума 

пари в холдинга. Тези неща сега се изчистват в хода на експертизите и 

се надявам съдът да ги има предвид. 

- Все пак има подадени жалби от близо 5000 човека, които твърдят че 

са изгубили парите си, вложени в "Ийст-уест"? 



- Значи жалбите не са от 5000 души. Холдингът има 8000 акционери. 

От тях следствието е разпитало близо 5000 души. Болшинството от 

тези хора са си получили многократно внесените от тях пари. Една 

малка част от хората са реинвестирали постоянно начисляваните им 

дивиденти. Когато настъпва неблагоприятната ситуация около 

холдинга, са останали в крайна сметка неудовлетворени. Затова може 

да се види, че на заседанията по делото, ако въобще има публика, това 

са двама-трима човека, не повече. Това са едни постоянно недоволни, 

които аз познавам още от времето, когато бяха акционери - те 

постоянно се жалваха, искаха допълнително облекчения, лихви и т.н. 

- Значи "Ийст-уест" не е пирамида? 

- Да, никога не е бил пирамида, защото оперираше с недвижима 

собственост, имаше застрахователно дружество, финансова къща и 

други стопански дейности. Бяхме в период на изграждане на банка и 

именно този стремеж ни изяде главите, защото там няма случайни 

хора. Всеки, опитал се да се приобщи в тази сфера бива смачкан. 

Така стоят нещата, като не забравяме, че акционерите в "Ийст-уест" 

всъщност не са вложители и веднъж закупили акции, не могат да искат 

връщане на парите. 

- Значи измамени няма, има само няколко недоволни? И вие не сте 

фараон? 

- Естествено. Винаги ми е било странно как в медийното ни 

пространство с лека ръка се лепва на хората някакъв етикет. 

- Участвате ли още във фирмите около холдинга "Йист-уест"? 

- Не, само в адвокатската къща. 

- И представлявате интересите на различни фирми. Например на "Атол 

секюрити"? 

- Да, но тя си има управител в България, ние сме просто консултанти, 

не я представляваме. 

- А "БГ инфо - Алексей Милханов"? 

- "БГ инфо" е руска компания, която също консултираме. Тя самата е 

консултантска компания и се занимава с легализиране на българско 

гражданство и разрешения за престой в България на чужденци. 

- Виждам, че и Нова консервативна партия е дала вашия телефон за 

контакти. Вие бяхте национален координатор там? 

- Да, участвах, но не се получи. Още миналата година напуснах и 

нямам контакти с тях оттогава. 

- Тогава бяхте казали, че една от основните ви политически задачи е 

борбата с корупцията. Предполагам, че още се борите? 



- Да, съдружникът ми Дудоленски е заместник-председател на 

Агенцията за борба с корупцията. 

- Заедно с жена ви и с адвоката ви Деньо Проданов? 

- Да. 

- А фирмата "Н.Д.Е" - и нея ли консултирате? 

- Да, тя е на Саркис. А той живее в къщата в Драгалевци, която преди 

години аз държах под наем. Онази с куличките, дето я снимаха тогава 

по вестниците. Сарксис я нае след мен и в последствие я купи. 

- Предполагам, че се познавате с него лично? 

- Да. 

- Що за човек е той? 

- Не мога да ви кажа, моля ви се. Никога не говоря за клиентите си. 
  

 

 

СКАНДАЛЪТ С БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТНИЦИ В ИЗРАЕЛ II 

 

След първите напрегнати дни в Израел, скандалът с тормоза над наши 

работници постепенно губи силата си и аз предавам все по-малко 

информация. 

В един момент съм готов да тръгна обратно към България и да 

продължа темата от редакцията – вече съм си създал достатъчно 

контакти, за да събирам инфорлмация по телефона или чрез имейли. 

До датата на обратния ми полет обаче остават още два дни. Използвам 

ги, за да пообиколя из Израел и да подготвя пътепис – нещо по-леко и 

приятно от тежкото разследване  на скандала. 

Пътуването не е толкова приятно и безопасно – почти всеки ден има 

информации за инциденти, избухнали бомби, проверки се правят на 

всяка крачка. Напрежението расте и с наближаващата война в Ирак.  

Министерство на отбраната даже съветва гражданите да се запасят с 

храна, вода, акумулатори и лекарства заради възможни иракски 

ракетни атаки в случай на война с Ирак. 

За разлика от България опасността от военна атака срещу Израел е 

реална - Саддам Хюсеин им прати 39 ракети "Скъд" с конвенционални 

бойни глави още по време на войната в Персийския залив през 1991 г. 

Ракетите причиниха тежки щети на жилищни квартали в Тел Авив, но 

по щастлива случайност само един човек загина. 

Не по-малка е опасността да налетиш и на някой опасан с бомби 

палестинец камикадзе, който по принцип не проверява дали си евреин 

или просто турист. 



Така че в Израел към онзи момент рискове дал Бог, поради което и 

туризмът им се бе смъкнал с 30%. От друга страна за хора с по-

екстремни търсения и по-тънки кесии моментът за пътешествие бе 

точно тогава. Поради вихрещата се от години икономическа криза 

цените бяха паднали значително.  

Първите дни трябваше да свикна със странното усещане, когато идваш 

от температура минус десет градуса и сняг в България и попадаш в 

диапазона плюс 15-25 градуса. В един особено топъл уикенд в началото 

на февруари доста израелци се плацикаха в Средиземно море по 

плажовете край Тел Авив. 

Израел, който има население приблизително колкото България и доста 

по-малка територия, разполага с плажове на цели четири морета. Най-

голяма е бреговата ивица към Средиземно море - над 200 км. Израелско 

е и половината крайбрежие на Мъртво море, най-ниската точка в света, 

което си поделят със съседна Йордания.  

Освен това израелците имат Галилейско море, недалеч от често 

споменаваните в новините Голански възвишения. Имат и малка, но 

стратегически много важна брегова ивица към Червено море на 

границата с Египет. Всичко това е свързано с първокласни пътища и 

високоскоростни магистрали, доста от които строени от българи. 

В столицата Ерусалим са голяма част от най-религиозните евреи, 

познати с черните си дрехи, широкополи шапки и дълги плитки, 

пуснати край ушите. Те основно се занимават с молитви и създаване на 

многобройно потомство, за което държавата щедро им осигурява 

красиви, нови жилища (много от които строени от българи). 

По американски модел Ерусалим е административната столица, а Тел 

Авив - най-големият икономически и бизнесцентър. Огромните 

лъскави небостъргачи с офиси и китните жилищни комплекси 

приличат на западноевропейските. Чистотата е респектираща, 

тротоарите са покрити с разноцветни плочки, мирише приятно на 

специалния разтвор, с който мият улиците. 

Има и по-западнали квартали и градчета, населени с араби или 

емигранти, но като цяло навсякъде из Израел мирише на пари. На 

много пари. 

Прилична стая в хотел можеш да намериш за 40-50 долара, в 

заведенията е пет пъти по-скъпо от България, а храната в магазините е 

поне три пъти по-скъпа. 

Транспортът е сравнително евтин, а услугите му са толкова развити, че 

е удоволствие да пропътуваш неголямата държава. Големите градове са 

свързани с маршрутки, които вървят начесто. Има и бързи влакове, 



както и междуселищни автобуси. Последните са най-удобни, но и най-

рискови, защото са любима цел на камикадзетата. 

Ако приемем, че Тел Авив е израелската София, а Ерусалим - Пловдив, 

като втори по големина град, със старинна част и безброй паметници, 

то Хайфа е нещо като местната Варна. Двата града са близки поне по 

три показателя - крайморски са, с по около 500 000 жители и с доста 

руснаци.  

Все пак в Хайфа братушките са много повече от нашата Варна - почти 

всеки втори е емигрант или потомък на емигранти от Русия. Голям е 

броят на рускоговорещите и в цялата страна. Всъщност първите големи 

колонии евреи пристигат тук именно от Русия веднага след 

революцията през 1917 г. Следват още няколко големи вълни 

преселници след Втората световна война и след падането на 

Берлинската стена.  

Затова на повечето магазини в Израел освен задължителните надписи 

на иврит, арабски и препоръчителния английски почти винаги има и  

надпис на руски. Има и поне 2-3 телевизионни канала на този език. 

Колкото до нашенците в Израел, около 50 хиляди са постоянно 

живеещите евреи с корени от България, 3-4 хиляди са законните ни 

гастарбайтери и между 15 000 и 20 000 - нелегалните. 

Най-компактна маса от тях живее в Бат Ям и Яфа - градчета, които 

постепенно са се превърнали в квартали на Тел Авив. Там можеш да 

седнеш в ресторант с меню на български, да прочетеш "24 часа" в 

българското кафене или да гледаш новините на Канал 1 или Би Ти Ви 

по сателитната телевизия. 

За разлика от другите държави гражданство в Израел могат да получат 

само хора с доказан еврейски произход (майката на кандидата 

задължително трябва да е еврейка). 

Колкото до туристите, задачата им е тежка - на всяка крачка в Израел 

има паметници още отпреди библейските времена. В Ерусалим най-

известните са съсредоточени в Стария град - Стената на плача, Голгота, 

гробницата, в която е бил погребан Христос, преди да възкръсне. 

В Хайфа освен огромното пристанище интерес представляват морският 

музей и особено Бахайският комплекс, с красиви бели храмове. Той е 

център на произхождащата от Иран едноименна религия, която си е 

поставила за цел да обедини всички останали вери. 

Може би точно от обединение Израел има най-голяма нужда предвид 

тежкия конфликт между евреите и 20-процентното арабско 

малцинство. Точно тогава  обаче израелците мислеха много повече за 

война, отколкото за какъвто и да е мир. Вероятността за удар срещу 



Саддам, когото те наричат Сатаната или Голямото зло, ставаше все по-

голяма и всъщностникой не се съмняваше, че война ще има.  

Междувременно Израел бе разтърсен от трагедия – загина техният 

първи космонавт, след като американската совалка, с която се 

прибираше от космоса, катастрофира. От редакцията ми се обадиха – 

бях точнопо средата на магистралата между Ерусалим и Тел Авив,  за 

да ми  поискат коментар по темата от официален израелски източник.  

Зико ми помогна да се свържа с Мики Ейтан, бивш министър на 

науката и технологиите на Израел, новоизбран депутат и бъдещ 

министър. Записвах коментара му по телефона веднага, щом се 

прибрах в хотела: “Разбира се, цял Израел е шокиран от трагичната 

новина за смъртта на нашия първи космонавт. Аз си спомням, че 

имаше идея той да лети през 1998 година в чест на 50-годишнината от 

създаването на държавата Израел. Спомням си добре, защото по това 

време бях министър на науката и технологиите и отговарях пряко за 

проекта. За съжаление  тогава се появиха твърде много неочаквани 

обстоятелства, които попречиха на участието в полета на Рамон. Може 

би, ако той беше полетял тогава, нямаше да бъде жертва на сегашния 

инцидент, но човек не може да избяга от съдбата си. Всички в Израел 

скърбим дълбоко за смъртта на нашия първи астронавт, който е 

национален герой още от времето, когато бе един от израелските летци 

бомбардирали иракския ядрен реактор. След това неговата кариера 

продължи в същата посока на подкрепа на националната ни кауза в 

борбатата заедно със САЩ срещу дявола, олицетворен от Садам 

Хюсеин. В такава мисия нашия астронавт загина заедно с 

американските си колеги. 

Той обаче не е първият трагично загинал евреин при космически 

инцидент. Когато катастрофира совалката "Челинджър" една от жените 

на борда бе американска еврейка.” 

Едно от последните интервюта, които правя около скандала с 

българските строители е с 86-годишния Виктор Шемтов, който е 

емигрирал от България преди 65 години. Той е единственият български 

евреин, достигнал министерски пост в Израел. 8 години оглавява 

здравеопазването на страната в две поредни правителства, второто от 

които е на Ицхак Рабин.  

Виктор Шемтов пристига в Израел като строителен работник. Трябват 

му 21 години като профсъюзен деец, за да бъде избран за депутат, а 

след това и министър. На 72-годишна възраст той сам се оттегля от 

властта и предизвиква медиен фурор. Г-н Шемтов, изключително 

енергичен за възрастта си, ме прие в дома си в Ерусалим - недалеч от 



резиденцията на израелския президент. Евреинът с български корен 

неотдавна бе оглавил комитет за защита на нашите работници в 

Израел. 

- Г-н Шемтов, защо се стигна до скандала с българските работници в 

Израел?  

- Основният проблем е, че в Израел има около 300 000 безработни и 

още толкова работници от чужбина. Формално те не са конкуренти, 

защото повечето безработни са високо квалифицирани, те работят в 

компютърните технологии и други сфери, където чужденците не се 

реализират. Влизащите отвън работници са предимно строители или 

земеделци. Въпреки че никой компютърен специалист няма да стане 

земеделец, в Израел съществува напрежение, хората усещат заплаха от 

емигрантите. Това принуждава държавата да ограничи приемането на 

чужденци, въпреки че от тях има голяма нужда.  

- Къде е най-силно търсенето на чужди работници?  

- Много често се наемат за гледане на стари хора - това им осигурява 

грижи, каквито никъде другаде не могат да им предложат. И удължава 

много живота им. За да позволят на някого да приеме такъв работник, 

той трябва да отговаря на редица условия, трябва да докаже с 

документи, че не може да се грижи сам за себе си. Ако отговаря на 

условията, той наема човек чрез посредническа компания, която поема 

отговорността, че пристигналият ще работи само при този, който има 

разрешение. Посредникът е длъжен да внесе като гаранция в банката 

около 1000 долара, че когато старецът умре, гледачът ще се върне в 

страната си, а няма да избяга на друга работа например.  

- Такава ли е ситуацията при всички чужди работници?  

- Да, включително при строителите, шофьорите, земеделските 

работници, при всички. При тях дори е по-сложно, защото всяка 

година се отпускат строги квоти. Всяка компания описва каква 

работа й предстои и колко работници й трябват. Тя поема пълна 

отговорност за тях, както и за условията, при които ще живеят, 

заплатите, които ще им се плащат. Така при пристигането си 

работниците в някакъв смисъл стават нещо като крепостни на 

фирмата, която ги довежда и на партньорите й в България. 

Израелската фирма въвежда някакъв механизъм, чрез който да 

изплати на българските си партньори гаранциите, които те са 

внесли за строителите. Това е за да не претърпят загуби, ако 

работникът се опита да смени работодателя си.  

- Системата изглежда справедлива, защо се стига до побои, неплащане 

на заплати и т.н?  



- Защото квотата е да речем за 20 000 работници, а на пазара са нужни 

50 000. Този дефицит довежда до незаконно привличане на строители 

във фирми, които нямат разрешения. Работниците стават толкова 

търсени, че предприемачите без разрешителни им предлагат двойно по-

голямо заплащане. Така чужденецът е поставен пред изкушението хем 

да не плаща гаранцията, която фирмата е внесла за него, хем да отиде 

на много по-добре платена работа. Така немалко хора рискуват да 

станат незаконни работници, за сметка на по-голяма печалба. И се 

оказват в мрежата на две мафии, които се борят помежду си за 

работната сила.  

- Защо и двете са мафии?  

- Защото тези, които водят работника законно, често го поставят в 

изключително тежки битови условия, плащат му по-малко и го 

експлоатират всячески, за да спечелят колкото може повече. Ако, 

притиснат от това, работникът избяга при другите, често положението 

му не се подобрява, защото вече е незаконно работещ, тоест уязвим. 

Така вместо да получи повече, той често остава без нищо, предават го 

на полицията и го екстрадират.  

- Често обаче фирмите не се обаждат в полицията, а решават 

проблемите с работниците по свой начин.  

- Да, фирмата, от която са избягали, се обажда на българския 

посредник, който предприема мерки да "вразуми" отлъчилите се. Така 

се стига до тормоз на близките им и до палене на къщи. Тази система 

на насилие и страх е причина за дългото мълчание на българските 

работници за нечовешките условия, при които са били поставени.  

- Как може да се преодолее тази ситуация?  

- Само със съвместни действия между двете държави. България и 

Израел могат и трябва да вземат достатъчно сериозни мерки. 

Другата помощ е от неправителствени организации като 

"Работническа линия", с която поддържам връзка. Освен това, 

тъй като става въпрос за български работници, неотдавна 

създодохме специален комитет в тяхна защита, в който влизат 

евреи с български произход. Въпреки напредналата си възраст аз 

се съгласих да оглавя този комитет, защото не можем да 

позволим в Израел някой да тормози хора от България, която е 

направила толкова много за нас. Това е срамота да бъдат 

поставени при такива условия, да не им се плащат заплатите, 

незаконно да им се вземат паспортите и в крайна сметка да ги 

превръщат в хора втора категория.  



- Може ли това да помрачи добрите отношения между България и 

Израел?  

- Да се направи генерално обобщение, да се обвини еврейската 

общественост, че се отнася небрежно, жестоко и нечовечно към 

българите - това е едно изопачение. Поговорете с български 

лекари, които идват на специализация тук, за да чуете за 

отношението към тях. Българските доктори са много високо 

ценени заради подхода им към пациентите, в който се обединяват 

професионализъм и човещина. Човещината е нещо, което липсва 

при повечето други нации, колкото и добри да са специалистите 

им.  

- Вие познавате ли много българи, идвали в Израел по някаква 

причина?  

- Ето ви имената на българи (изважда ръчно написан списък), които са 

идвали тук за трансплантация на костен мозък. Всички те са минали 

през дома ми. Веднага, щом науча че някой е дошъл, го намирам и му 

казвам: Тук има на кого да разчитате, ако имате нужда, за всяко нещо 

ще ми се обаждате. Спомням си едно малко, нещастно болно дете - 

родителите му бяха намерили 50 000 долара за операцията, не им 

достигаха още 30 000. Пуснахме снимката му в медиите, направихме 

кампания, успяхме да съберем половината сума, от България дойдоха 

останалите пари. Така детенцето отиде на операция, но за съжаление се 

помина, не можа да издържи. Други три българчета обаче бяха спасени.  

- Но в България се вдигна много шум около случаите на побои над 

български работници - как да повярват хората, че това не е нарочно 

отношение към българите?  

- Трябва да се оцени общото отношение на евреите към българските 

работници, а не как фирмата на Царфати или посредниците й  в 

България ги е злепоставила. Когато разбрах за скандалното отношение 

към българите, първата ми работа бе да свикам заседание на съюза за 

българо-еврейска дружба, оглавяван от бившия ни посланик в България 

г-н Емануел Зисман. Решихме да създадем един комитет за 

солидарност и морална помощ към българските работници тук, за да 

знаят те, че има телефони, има място в Израел, където могат да се 

обадят, ако имат проблеми. Свързахме се с българското посолство в 

Тел Авив, посланикът г-н Цанко Яблански лично присъства на 

учредяването.  

- С какво вашият комитет може да облекчи съдбата на българските 

работници в Израел?  



- Казах и на г-н Яблански: Аз имам доста връзки в израелския 

парламент. Смятам да заинтересувам парламентарната комисия 

по трудови проблеми и парламентарни грижи със случая. 

Очаквам този въпрос да бъде повдигнат в новоизбрания 

парламент скоро след като започне да заседава. - Хората, които 

ви познават, разчитат много на авторитета ви сред действащите 

политици. 

- Лично ще установя връзка по случая с министъра на полицията, с 

министъра на вътрешните работи - когато има проблеми с 

български работници да се отнасят до нашия комитет. Тези дни 

ще посетим в затвора в Рамле 14-те българи, които останаха 

задържани там. Ще проверим какви са условията, при които ги 

държат, ще им помогнем, с каквото можем. Така че не бива 

заради няколко случая на лошо отношение към българи да се 

направи обобщение, че тук всички се държат така с тях. Просто 

има фирми, които са експлоататорски - те ощетяват работниците. 

Тези социални конфликти обаче са при всички трудещи се в 

Израел, не само при чужденците.  

- Очаквате ли оживление в икономическите отношения между 

България и Израел?  

- Според мен големият потенциал на тези отношения не е достатъчно 

използван. Както и добрата воля, която има към България израелската 

общественост като цяло, не само българските евреи. Чуе ли се в Израел 

"България"  винаги има едно положително отношение преди всичко. 

Смятам, че при тази атмосфера би могло да се направи повече за 

разширяване на връзките между двете държави. Не мога да си обясня 

защо не се развиват достатъчно тези връзки. Смятам, че българската 

легация тук прави всичко необходимо по въпроса, защото е 

заинтересована. Може би законите в България за поощряване на 

чуждите инвестиции имат нужда от подобряване. В това отношение 

може да ползвате нашия опит - тук компаниите инвеститори за дълго се 

освобождават от всякакви данъци, имат възможност когато желаят да 

влагат и да изтеглят парите си.  

- Значи смятате, че е възможно да се увеличи притокът на израелски 

инвестиции към България?  

- Да, има потенциал, в Израел има доста капитали, които търсят пазари 

навън. Има достатъчно пари, които по определени причини нашите 

бизнесмени не искат да вложат сега в Израел. Така че и ако в България 

има добри условия, смятам че потенциалът за навлизането на израелски 

инвестиции във вашата страна е голям.  



 Малко след като се прибирам в България Ицхак Царфати е задържан за 

няколко дни в предварителния арест в Тел Авив. Това потвърждава и 

адвокатът му. Посланик Яблански също има информация, че Царфати е 

е прекарал нощта в предварителния арест.  

Над 100 български работници за заявили, че искат веднага да се 

приберат в родината си. 

“Те напуснаха лагерите на Царфати преди два дни, преспаха в хотел и в 

момента правят митинг пред посолството", съобщава  посланикът. 

400 български работници настояват да бъдат приети в посолството ни в 

Тел Авив, съобщава и говорителят на външното ни министерство.  

Специална комисия от министерство на външните работи и от 

социалното ни министерство започват проверка по скандала с тормоза 

над наши работници в "Царфати груп".  

Шефът на израелската емиграционна полиция г-н Лефлер се е 

ангажирал лично да съдейства всички работници на Царфати, които си 

тръгват за България, да получат изцяло изработените си пари, съобщава 

г-н Яблански.  

 

 

 

ШЕФЪТ НА “ДЕМОС” – СЪДРУЖНИК НА ВИС 

 

Емил Попов, подсъдимият шеф на втората по големина българска 

пирамида "Демос", е изпълнителен директор на холдинг с над 20 

дъщерни фирми.  

Това разкрива мое разследване от януари 2003 година. 

Другият изпълнителен директор и собственик на 99% от дяловете в 

холдинга е Саша Ангелова-Попова. Тя е неговата съпруга.  

Г-жа Попова е и председател на съвета на директорите на "Булмар 

холдинг", а г-н Попов - неин заместник, според "Държавен вестник" от 

януари 2002 г. Те са избрани за осемгодишен период.  

Освен в структурите на "Булмар холдинг", Емил Попов е в 

ръководството на футболен клуб "Локомотив Пловдив - 1936" АД, 

заедно с Георги Илиев, показва справка в системата "Апис". 

Георги Илиев е собственик на 50% от "ВАИ холдинг" и брат на Васил 

Илиев, който създаде групировката ВИС и бе застрелян през 1995 

година. 

До октомври 2001 г. в управителния съвет на "Булмар холдинг" е 

участвал 32-годишният Цветан Цветанов като представител на "ВАИ 

холдинг". 



По време на разследването ми на негово място вече бяха влезли нови 

лица.  

Повечето от фирмите в структурата на "Булмар" са регистрирани на 

адрес в столичния квартал "Лозенец", където, според "Апис", е 

седалището на "ВАИ холдинг" и свързани с него структури. На 

посочените телефони обаче отговаря жена, според която фирмите са се 

преместили.  

Към момента на разследването ми официалният адрес на "Булмар 

холдинг" в София е на ул. "Нишка" (бивша "Найчо Цанов") 172, където 

е централата на Съюза на слепите в България, става ясно от страницата 

на холдинга в Интернет. "Булмар" има и клон в Пловдив.  

Холдингът предлага услуги в областта на счетоводството, 

образованието, софтуера и др.  

"Булмар" е получил златен медал на 56-я Международен панаир в 

Пловдив, има награди от сдружение "Произведено в България" и др. за 

различни свои продукти и услуги. Дипломи за отличията са подредени 

в Интернет сайта му. Там е поместен и документ, според който самият 

Емил Попов е дипломиран одитор. 

Част от структурите на "Булмар холдинг" са регистрирани в периода 

1995-1997 г., когато Емил Попов бе издирван чрез Интерпол. Той 

изчезна на 27 ноември 1994 г., седмица след като габровското 

дружество "Демос" спря да изкупува обратно акциите си и остави 

стотици ужилени хора и няколко банки. 

Попов бе заловен от полицията през август 1997 г. в софийски 

апартамент. Прибраха го в Ловешкия затвор и започна следствено дело. 

Година по-късно бе пуснат поради изтичане на законовия срок за 

задържане. Оттогава  делото срещу него продължава без успех. 

Заведени са и над 100 граждански дела от завлечени акционери на 

"Демос". 

"За мен това е затворена страница, не искам да се връщам назад", заяви 

Емил Попов, когато го намерих по телефона. След дълги уговорки той 

се съгласи на среща. По-късно обаче ми се обади и ми съобщи, че няма 

какво да каже.  

Спомена, че не се гордее с миналото си като шеф на "Демос", но нищо 

не може да направи. Делото срещу него продължавало да се точи, а той 

искал нещата да приключат колкото може по-бързо. 

След като натрупват първоначален капитал чрез студентското 

дружество “Демос”, Емил Попов и приятелите му – бивши шефове на 

студентската стачка в габровското МЕИ, преструктурират фирмата в 



акционерно дружество. Пускат емисия след емисия акции на фондовия 

пазар, който през 1993-1994 г. е в бурен растеж.  

На борсите са предложени поименни акции за 60 млн. лева и 

привилегировани за още близо 100 млн. лева. "Демос" продава общо 

книжа за 36 млн. лева и успява да изкупи само за 16 млн. лева от тях.  

Останалите 20 млн. лева остават обица на ухото за над 200-те 

акционери. Впоследствие някои от тях получават инфаркти и други 

заболявания. 

Дружеството влиза в списъка на кредитните милионери с невърнати 50 

млн. стари лева към пет банки: Тексим, Експресбанк, "Славяни", 

Балканбанк и Минералбанк. Колко е цялата сума с лихвите, сега само 

един господ знае. 

С пари на "Демос" е направена дори банка - регистрираната като 

кооперация Балканска популярна банка. Първоначално неин 

председател е Емил Попов. По-късно го сменя Николай Колев, който 

след рухването на банката е задържан и в последствие се обесва. 

След задържането на Емил Попов му е повдигнато обвинение по чл. 

202 от Наказателния кодекс за присвояване в големи размери. 

При евентуална присъда, той може да получи до 10 години затвор. При 

досегашният ход на делото обаче, това изглежда малко вероятно. 

Фирмите от кръга "Булмар" са над 20  - те са собственост или са 

свързани с холдинга, показа справка в системата "Апис". 

Повечето носят в името си "булмар", но има и други, несвързани с 

холдинга на пръв поглед. 

Част от структурите са регистрирани по времето, когато Интерпол 

издирваше Емил Попов. Други са от последните месеци на  2002 

година, а немалко са създадени на една и съща дата. 

С "булмар" в името са "Булмар офис 2001", "Булмар казус", "Булмар 

кредит", "Булмар лизинг", "Булмар одит", Булмар патент", "Булмар 

финанс", Учебен център Булмар" и "Счетоводна къща Булмар". Само 

три от тях са регистрирани извън София - "Булмар кредит", Самоков, 

"Булмар лизинг", Елин Пелин и "Булмар финанс", Пирдоп.  

С различно име са "Баланс БГ", "Бизнес експрес", "Булит бългериан 

енд италиан маркет", "Глобалкомерс", "Глобалтранс", "Епса", 

"Инсброкер", "Интеродит",  "Консултанти", "Майстори", 

"Перфектконсулт" и "Софийска трудова борса". 

На челната страница на холдинга в Интернет има голям надпис 

"качество и отговорност", под който са изброени основните услуги и 

продукти, които "Булмар" предлага: счетоводство, одит, право, 

обучение, софтуер, както и широка гама от застрахователни услуги. В 



представянето на фирмата пише, че "Булмар" е създадена през 1996 г. и 

е съучредител на Асоциацията на счетоводните къщи в България през 

1997 г. 

"Днес в “Булмар” работят над 30 специалисти по счетоводство, 

финанси, право, застраховане, управление на качеството, мениджъри и 

програмисти, специализирани във висококачествено консултантско 

обслужване. “Булмар” обслужва абонаментно над 60 малки, средни и 

големи предприятия в София, между които и чуждестранни 

инвеститори", пише в Интернет страницата на холдинга. 

 

 

 

 

БИЗНЕСЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАСОНИ 

 

Какво свързва грандхотел "Велико Търново", военния завод "Аркус", 

БНБ, "Орел инвест холдинг", банка "Биохим", Ингбанк, НЕК и още 

десетки познати и недотам познати фирми? 

Какво е общото между "SOS Детски селища", КТ "Подкрепа", 

фондациите "Дом за ангели", "Семейство и дрога", "Акация", 

"Антидрога"? 

По какво си приличат ексвицепремиерът Евгений Бакърджиев, 

близкият до премиера юрист Асен Ошанов, шефът на "Пирогов" д-р 

Спас Спасков и бившият зам.-министър на промишлеността Григорий 

Вазов? 

Всички тези хора, често заемащи високи постове в обществото, са част 

от българските свободни зидари, познати повече като масони. 

Въпреки че доста неща, включително и много глупости се изписаха за 

участниците в българските ложи, около тях продължава да тегне 

излишна тайнственост.  

Предложих на планьорка да проуча масоните и по-специално техните 

фирми, защото съм убеден, че ложите са преди всичко 

бизнессдружения, а след това всичко останало. И това е една от 

основните причини те, като много други неща в българския обществен 

живот, да се цепнат на две.  

Затова разследването направихме трима – аз, Ганета Сагова и 

Алексения Димитрова. Те двете имаха близки контакти съответно с 

признатата ложа на Борислав Сарандев и с конкурентите им от другата 

призната – на Румен Ралчев, който пое поста след смъртта на Илия 

Павлов. Тоест в това разследване моето участие е около една трета.   



Първите масони са се появили по българските земи още през XIX век, 

но и досега над посветените витае тайнственост, защото така повеляват 

правилата на тяхното движение.  

Неотдавна обаче около българските масони се бе вдигнал доста шум. 

Причината бе именно убийството на шефа на "MG корпорация" Илия 

Павлов. Той принадлежеше към едната от признатите масонски ложи и 

имаше най-високата, 33 степен. 

Присъствието на Павлов сред масоните допринесе още за тайнствения 

им ореол. Най-вероятно и за разцеплението им на две.  

Конфиденциалността е типична за европейското масонство, което е 

философско и интелектуално. В Южна Америка масонството е 

социално, в Северна - дарителско, и поради това там масоните се 

показват и събират овации. 

Кои са всъщност българските масони? С какво се занимават?  

Опасни ли са за обществото? Могат ли да му помогнат да разреши 

някои от тежките си проблеми? 

С помощта на система "Сиела" и други сигурни източници 

публикувахме имената на голяма част от висшите масони в България. 

Използвахме регистрацията на ложите в местните съдилища, както и 

свидетелствата на самите братя. 

Акцентът на нашето проучване бе върху бизнеса на масоните, но 

изброихме и много техни представители, които са лекари, юристи, 

общественици. Защото данните сочеха, че зад понятието масон в 

България като цяло стоят изключително уважавани личности. 

Най-общо разделението при масоните е между признати и непризнати 

зидари. Самите признати в България се разделиха през 1998 г. на две 

велики ложи и оттогава се конкурират кой ще привлече повече и по-

качествени членове. 

Направихме всичко възможно точно да посочим кой в кой лагер е, но 

все пак става въпрос за изключително динамичен процес.  По-късно 

прехвърлянето от ложа в ложа продължи – нашето разследване е нещо 

като моментна снимка. 

По-важно бе да посочим кои изобщо са масони и защо известни хора  

стават част от тях, а други правят всичко възможно да влязат в тяхното 

лоно.  

"Движението на Старите свободни и приети зидари на България е 

общност на свободни мъже, с добро име, събрани без оглед на 

религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданството 

и общественото им положение и обединени в братства (масонски 



ложи), които се стремят към човешко съвършенство чрез братски 

взаимоотношения..." 

Така започва Основният закон на българските масони, които членуват 

във Великата ложа на старите свободни и приети зидари. 

В този преамбюл обаче няма нито дума за бизнес, защото в ложите 

мъжете не влизат в качеството си на бизнесмени. И все пак стотици 

техни представители са обикновено на високи позиции в български и 

чуждестранни фирми.  

Не е задължително да бъдеш бизнесмен, за да станеш масон, но 

определено има значение и помага.  

В България има около 30 регулярни ложи, има и нерегулярни като 

Ордена на Франция (200 души) и други парамасонски ложи(около 200 

души). Нерегулярните ложи се различават от регулярните по ритуала, 

по начина на приемане и по това, че в тях могат да членуват жени. 

Регулярните, в които членуват само мъже, са се разделили на две и се 

свързват най-общо с имената на бившите приятели и съдружници Иван 

Ставрев и Борислав Сарандев.  

20 ложи се обединяват от Великата ложа на старите свободни признати 

зидари с Велик майстор Румен Ралчев, в която е Ставрев. "При нас 

членуват около 550 души", каза Ралчев тогава.  

Великият майстор Борислав Сарандев от своя страна твърдеше, че 

формацията му обединява около 600 души. 

До 1998 г. масоните около Ставрев и Сарандев бяха в една ложа. 

Според една от версиите, разцепва ги влизането на Илия Павлов в 

масонството. 

Хората на Сарандев били категорично против.  

"Не сме се разцепили заради Илия Павлов", казват от ложата на Румен 

Ралчев. Разцепихме се, защото изборът на Борислав Сарандев за Велик 

майстор преди 2 години и половина е неправомерен. Това решил и 

Висшият масонски съд, след като разгледал внимателно фактите. 

"Борислав Сарандев бе избран с 6 на 5 гласа, Иван Ставрев му предаде 

чука пред немския и италианския Велик майстор. Седмица по-късно 

той оспори решението и се отцепи", категорични са от ложата на 

Сарандев. 

И двете велики ложи твърдят, че са признати от масони в чужбина. 

Имаме признание от 90 ложи по света, казват от ложата на Ралчев. 

Според хората на Сарандев обаче чуждите масони не признават другата 

ложа.  



"Погледнете дали някой Велик майстор им е дошъл на гости в 

България, попитайте великите майстори на Италия, Германия, Франция 

и т. н. какво мислят", казват от Великата ложа. 

В България има и нерегулярни ложи, по-известните от които са 

"Човешко право" с център в Париж и около 150 членове тук, една 

гръцка ложа - около 120 членове, и "Великият изток на Франция". 

И непризнатите масони обаче контролират доста сериозен бизнес, 

показа справка в търговските регистри. 

Затова акцентирахме повече на мястото в обществото на масоните като 

цяло, а оставихме техните вътрешни различия на тях.  

Защо много бизнесмени правят всичко възможно да станат масони? 

Според неписаните правила на братството бизнесът между масони е 

по-успешен заради специфичния им начин на общуване и най-вече 

заради доверието, което съществува между тях. 

То е изключително важен момент от бизнеса по цял свят, а при 

хлъзгавата бизнессреда в България е особено важно.  

"Това спестява сериозни разходи по проучване на бизнеспартньора", 

казва Димитър Недков, Велик оратор на ложата с Велик майстор Румен 

Ралчев. 

В тази ложа е и бившият шеф на БТА Стоян Чешмеджиев, който бе 

Велик церемониалмайстор. Според неофициална информация след 

провала в БТА Чешмеджиев изгубва високия си пост и при масоните. 

Поради широките контакти у нас и в чужбина, масонството дава шанс 

на предприемачите.  

"Ако масон трябва да избере с кого да работи - с обикновен човек или с 

друг масон, ще избере второто - защото ще е сигурен, че неговият брат 

няма да го измами", обяснява брат зидар. 

Не е тайна, че масони  в чужбина и особено в САЩ имат силно 

влияние в НАТО. 

Погледнато откъм бизнесстраната, това може да означава важни 

договори за нашите масони, които могат да правят доставки за алианса, 

да участват с успех в многобройните търгове за различни военни 

поръчки. 

Масонството е изключително влиятелно в САЩ, което ще бъде от 

съществена важност за нашите масони, когато решат да кандидатстват 

с фирмите си при възстановяването на Ирак например. 

Действително много от българските масони заемат ключови позиции в 

различни сектори на икономиката, политиката, културата.  

Това обаче не е задължително условие за участие в братството.  



"Има хора, които заемат ръководни постове, и такива, които не заемат - 

от всички нива на държавната администрация. Може някой, който 

заема високо ниво при нас, да заема ниско в социалния си живот. И 

обратното", обяснява свободен зидар. 

В някои държави масонството все повече се стреми към публичност и 

загърбва традиоционния тайнствен ореол. Част от българските масони 

също следват тази тенденция. Други предпочитат да останат в сянка и 

занапред. 

Без значение обаче дали са на високи постове и дали търсят изява, 

българските масони като цяло са почтени бизнесмени и уважавани 

личности. Това, че обществото научава повече за тях, не би трябвало да 

ги притеснява. 

Кои са хората около Ралчев? 

Велика ложа на старите, свободни и приети зидари в България, или т. 

нар. Велика ложа, с Велик майстор Румен Ралчев е регистрирана в 

София с управителен съвет от 9 човека. 

Тя обединява общо 20 съюзни ложи под шапката си. Открих 

регистрациите на 6 от тях - в Русе, Велико Търново, Сливен, Варна, 

Бургас и София. Останалите 14 не могат да бъдат намерени в 

регистрите.  

В управителния съвет на ложата, който се намира в София, според 

информационната система "Сиела" са предимно бизнесмени с фирми в 

строителството и архитектурата, търговията, туризма, детективска 

дейност и др. 

Великият секретар на ложата Александър Витанов, от управата на 

ложата, участва единствено в софийското събирателно дружество 

"Бран-90 и сие". 

Зам. великият майстор Венелин Иванов има една от най-разклонените 

фирмени структури в ложата - около 17. Всичките му фирми са 

варненски, а "Холдинг Варна" участва в повечето. Собственик на 

холдинга са "група физически лица". Сред другите фирми на Иванов са 

"Биозем инвест" АД, "Булгарсистемс РБ" ООД, туристическото 

"Детелина" АД, "Конен клуб" ООД, "Мелани текс" ООД за 

производство на облекло.  

Великият оратор на ложата Димитър Недков участва в "Балкан 

билдинг" АД, "Болкан ризорт ченъл", "Бългериан вайн", ямболската 

"Папас олио" и русенската "Трейшъл ченъл". Във фирмите не участват 

познати лица от "MG корпорация", но самият Недков е говорител на 

групировката. 



Великият втори надзирател на ложата Евгени Тропчев е в съвета на 

директорите на "Йовал-2001" АД и на Здравноосигурителна компания 

България АД, където е и Иван Ставрев. 

Самият Ставрев е в агенция за модели "Петра", където е бил и Борислав 

Сарандев от другата Велика ложа, преди да се разделят. Ставрев 

участва в още 7 структури. В габровската "Кет-Колев и сие" още от 

началото на 90-те години Ставрев е съдружник с известния тв 

продуцент Магърдич Халваджиян.  

Великият първи надзирател Петър Станчев е само в "Севар" ЕТ, която 

се занимава с архитектурни дейности. Петър Горновски е и в ложата 

"Светлина", както и в Агенция за насърчаване на инициативи и проекти 

"Антипро". 

Великият стражник Пламен Козарски е във фондация "Акация" и в две 

търговски фирми. 

Великият ковчежник Юрий Събев участва в няколко фирми с 

"Аркадия" в името, които търгуват и преработват кафе, чай и 

подправки.  

Новият Велик майстор Румен Ралчев освен шеф на фондация "Акация" 

е и във фондациите "Антидрога" и "Розов свят". Основните му фирми 

съдържат "Балкан" в имената си и се занимават най-вече с детективска 

дейност и търговия. 

20 съюзни ложи членуват във Великата ложа на старите свободни 

признати зидари на България, чийто Велик майстор е Румен Ралчев. В 

русенската "Дунавска звезда" участват Валери Радков и Емил Вичев. И 

двамата са в съвета на директорите на "Арма" АД, Лозница. Станко 

Станков е специализиран в търговия с горива. 

Във великотърновската ложа "Боляри" е Пламен Караджов, директор 

на "Гранд хотел Велико Търново", собственост на "Ем Джи 

корпорация". 

Спас Панчев е от директорите на "Аптечно - Търново" и на военния 

завод "Аркус" в Лясковец, както и във фондациите "Дом за ангели", 

"Семейство и дрога". 

Дочо Караиванов също е директор в "Аркус", освен това има фирми за 

търговия с автомобили, финансова компания и др. 

В сливенското "Заря" Вилямс Иванов е член на СД на "Орел инвест 

холдинг". Той е член на бизнесклуб "Възраждане", в който е и шефът 

на "Орел" Добромир Гущеров. 

Владимир Христов е зам.- председател на съвета на директорите на 

НЕК, участва и във фондацията "Семейство и дрога". 



Деян Бърдаров е в "Мед сто" ООД за търговия на дребно. Евгени 

Душков е шеф на балнеологичен център "Камена" във Велинград, член 

е на управителния съвет на КТ "Подкрепа". 

Константин Симеонов също участва в "Акация", както и във фонд 

"Владимир Грашнов".  

Новко Спасов е в Национална асоциация на търговците на тютюневи 

изделия 

Във варненската "ЛССПЗ Черноморски приятели" е само Петър 

Тухчиев от Асоциацията на разузнавачите от запаса. Бизнесът му е 

туризъм, превоз на товари, детективска дейност и др. 

В бургаската "Понтика" е Валентин Главчев, търгува с текстил, 

облекло, обувки и е в управата на хандбален клуб "Поморие". 

Велин Великов е в управата на Обединен спортен клуб "Лукойл 

Нефотохимик", съдружник е с руснаци в "Европетекс" ООД за 

търговия с хранителни стоки. 

Владо Досев е в параходното дружество "Трансфикс". 

Бизнесът на Георги Загорчев е изцяло в архитектурно-строителния 

бранш. Сред фирмите му са "Арита консулт", "Дарикоми", "Кремакс" и 

др. 

Повечето фирми на Димитър Добрев съдържат "Алба" в имената си, те 

са в сферата на търговията и превоза на товари. Негов партньор в част 

от структурите е друг от ложата - Златко Бакалов.  

Любомир Атанасов е специализиран в ресторантьорство и търговия с 

облекло, участва в Бургаска гражданска камара и Форум за регионална 

инициатива. 

В софийското "Сердика" Георги Гергов е сред директорите на 

"Гимекспорт" АД за търговия с порцеланови и стъкларски изделия. 

Петър Калпакчиев е шеф на представителството на офшорната фирма 

"Карони" АД за консултации по стопанската дейност. 

Росен Коларов е в управата на "SOS Детски селища в България" и на 

"Хоспис Света Мина". 

А кои са при Сарандев? Около 70% от министрите и техните 

заместници членуват във Великата ложа на старите свободни и приети 

задари на България с Велик майстор Борислав Сарандев, ни довери 

отлично осведомен източник, пожелал анонимност. 

В ложата имало доста служители на Министерството на отбраната и на 

Министерството на вътрешните работи.  

Освен в държавната администрация масоните при Великия майстор 

Сарандев, които са около 600 души, често се занимават със собствен 

бизнес, финанси или са служители в големи компании.  



Има свободни зидари, които управляват строителни фирми.  

Има банкери - от Ингбанк, СИБанк и "Биохим". 

Масони са известни винопроизводители. 

Авиационни специалисти.  

Има и представители на голяма чужда софтуерна компания.  

Бели престилки запасват и мъже от енергийния и от химическия 

бизнес. 

Нощните сбирки се посещават и от немалко известни спортисти, 

актьори, писатели, художници.  

Посветени са ТV говорители, журналисти, директори на телевизии и на 

новини. 

Откакто оглави ложата, Сарандев, който е магистър на науките, почти е 

зарязал личния си бизнес. Ангажиментът му към братството изисква от 

него да пътува всяка седмица в чужбина и да координира работата на 

българските масони с колегите им зад граница. 

Сарандев е икономист, завършил е в Румъния и основната му дейност в 

обикновения живот е да консултира в областта на външната търговия. 

Участвал е в близо 30 дружества със стопанска или идеална цел, но 

впоследствие е напуснал повечето. В момента е в "БС Консултанти", 

"Българска индустриална и търговска корпорация", "Капитал Пи Ес", 

"Пластимо" АД и ТЛТ БГ ООД. В агенция за модели "Петра" е бил 

съдружник с Иван Ставрев от другата Велика ложа, но след като се 

скарват, излиза. 

В управата на "Велика ложа на старите свободни и приети зидари на 

България - В.Л.С.С.П.З.Б." според публичния регистър влизат още 

двама:  

бившият зам.-министър на промишлеността Григорий Вазов 

и актьорът Ангел Ангелов. 

Григорий Вазов участва предимно в консултантски фирми, между 

които "Вазов консулт", "Вазов институт", "Проекти, анализи, 

консултации, търговия-пакт" и "Пик-96", в която са съдружници със 

Сарандев. Вазов е също в управите на Висше училище по застраховане 

и финанси, "Етно арт балканика", "Либерална академия" и др. 

Третият човек в ръководството на ложата Ангел Ангелов няма 

регистрирани фирми. 

17 ложи са обединени при този Велик майстор. В ложата с Велик 

майстор Сарандев влизат 17 ложи от столицата и страната, като някои 

от тях (като "Сердика" и "Светлина") са разцепени на две и присъстват 

и в другата велика ложа. В същото време ложите в Русе, Плевен и 



Шумен, както и няколко столични са изцяло преминали при Великия 

майстор Сарандев. Какъв е бизнесът им?  

В сдружението на русенските зидари "Балканска звезда" участват 

трима: Михаил Михайлов, Тодор Мусев и Янко Бонев. Михайлов е 

съдружник и прокурист в няколко строително-архитектурни фирми. В 

"Струма енерджи" ООД е съдружник с ексминистъра на 

промишлеността Иван Пушкаров. 

Янко Бонев има фирма "Партнерс" ЕТ - за архитектурни дейности. Той 

участва в земеделската кооперация "Изток 2000", в която са и други 

масони от ложи, свързани със Сарандев. Същите са и в русенското 

сдружение "Североизток XXI век".  

От тях в русенската ложа е Тодор Мусев, който участва и в софийската 

"Светлина 92". Там партньори са му Иван Режев и Малей Малеев. 

Режев освен в "Изток 2000" е прокурист на Диагностично-

консултативен център и в управителния съвет на столичния спортен 

клуб "Локомотив - спешъл олимпикс".  

Малей Малеев е във фондацията "Д-р Мария Монтесори", където е и 

Спас Панчев от търновските зидари, свързани с Иван Ставрев. В 

същата фондация участват художникът Иван Яхнаджиев, 

правителственият говорител Димитър Цонев и др. 

В сдружението на свободните зидари "Зора" са Алексей Иванов и Иван 

Начев. И двамата зидари са в строителния бранш с фирмите "Алфа 

инв" ООД и "Технострада" ООД, в която участват италиански 

капитали. Фирмите строят пътища, самолетни писти и спортни терени.  

Александър Воронов, синът на певеца Стефан Воронов, е в управата на 

сдружението на свободните зидари "Сговор 92". В управата са още 

Васил Бъчваров и Крум Крумов.  

74-годишните Ангел Досков и Максим Стоименов и 63-годишният 

Атанас Марков са в управата на сдружение "Заря 92". Те нямат фирми. 

И шефът на "Пирогов" е масон - д-р Спас Спасков е в управата на 

регулярна ложа на свободните и признати зидари "Светлина". 

Според информационната система "Сиела" там влизат още Емил 

Стоянов (не е братът на експрезидента Стоянов), Пламен Генчев, 

Алексей Лазаров и Тошко Тенев.  

Пламен Генчев е съсобственик на "А-три архитектура и изпълнение" 

ООД. Участва и във "Френдс клуб" ООД, където съдружник е "Лекта" 

АД, което е свързано с хора от непризнатата Велика смесена ложа. 

Зидарите от "Светлина", където е и бившият майстор Петър Горновски, 

обмисляха откъсване от Великата ложа на Румен Ралчев, който бе 

избран с подкрепата на хората на покойния Илия Павлов. 



Говореше се, че кръгът около Петър Горновски ще сформира трета 

Велика ложа, или ще се влее в структурите на Борислав Сарандев. 

"В момента се водят разговори. Моята главна цел винаги е била 

обединението на двете ложи", каза Горновски. 

Какв бизнесът имат масоните, които не са признатите? 

В ръководството на Велика смесена ложа участват 9 мъже и две жени. 

Георги Минчев Георгиев е в управата на спортен клуб по лека атлетика 

"Сити експрес - Кремиковци". 

Бизнесът на Георги Цветанов Георгиев е в сферата на консултантските 

услуги, туризма, превоз на товари и производство на минерални води и 

безалкохолни. В управата на Институт за социалнополитически 

анализи той е с ексдепутата Нансен Бехар, а във Фондация за единство 

и развитие на България и региона си партнира с американци и руснаци. 

Иван Филипов е съдружник в "Ким 2000" заедно с Калчо Хинов от 

"Ротари клуб", в който пък участва близкият до премиера 

Сакскобургготски юрист Асен Ошанов. Филипов има фирми за 

търговия, счетоводство, минерална вода, водопроводно оборудване и 

др. 

Любомир Петров е съдружник в "Интеркар 2001" с екстранспортния 

министър Кирил Ерменков и с Йонко Кръстев от “ТБС Хотели". 

Фирмата е за даване под наем на леки и тежкотоварни автомобили. 

Петров има и няколко счетоводни фирми. 

В ръководството на русенската Универсална масонска ложа-1905 са 

петима, като трима от тях участват в бизнесструктури. Венцислав 

Алексиев е в "Дунав прес инвест холдинг". Емил Вичев е в седем 

структури, занимава се със строителство, производство на метални 

конструкции и др. Кирил Блъсков е директор на русенския клон на БНБ 

и член на общоградския комитет "Баба Тонка Обретенова". 

За да се разпознават един друг братята зидари и да си имат пълно 

доверие при разговорите, които водят, те общуват по свой уникален 

начин.  

Правилата за контактите, описани в Основния закон на движението на 

старите свободни и приети зидари на България например, звучат така: 

За да докаже своята принадлежност към ложата всеки брат зидар е 

длъжен да притежава масонски паспорт, а братята майстори - и 

удостоверение за символична степен майстор. Подписани от Великия 

Майстор и Великия Секретар тези документи са валидни пред целия 

масонски свят. 

Където и да отиде един масон, той задължително ги носи със себе си и 

при необходимост удостоверява принадлежността си към братството. 



Масонът може да установи масонски контакти само когато категорично 

се е уверил в принадлежността към масонството на лицето, с което 

контактува. Масоните си разменят особено ръкостискане и братска 

прегръдка, които се изискват от ритуала, оцелял през вековете. 

Контактите си извън масонството зидарите наричат профански. Тогава 

всеки има право да признае, че е масон, но му е забранено да разкрива 

кои други са масони. 

Другото, което улеснява бизнеса на масоните, е начинът и лекотата, с 

които организират срещите си. Според масонските правила нито един 

от тях не може да откаже среща, поискана от друг масон, независимо от 

положението, което заема в гражданското общество.  

Пак според правилата е задължен и да му окаже необходимото 

съдействие съобразно възможностите си. Оказването на взаимопомощ 

е един от 9-те основни принципа на масоните. 

Никой обаче не е задължен да съдейства на друг, ако той влиза в 

противоречие със законите на гражданското общество, с правилата на 

службата, която изпълнява, или с общоприетия морал. 

 

 

 

КАПУСТИН РЪКОВОДИ “ЛАЙФ ЧОЙС” ОТ КИЛИЯТА 

 

Здравейте, как сте?", пита ме с широка усмивка в Централния софийски 

затвор Майкъл Капустин, определян за един от най-големите фараони в 

България. През януари 2003 г. успявам да получа разрешение за 

посещение и интервю с ексцентричния затворник. 

Той стисва ръката ми толкова силно и енергично, че замалко да ми 

изкълчи пръстите. 

Според обвинителния акт Майкъл или Михаил Капустин е присвоил от 

"Лайф чойс интернешънъл" 215 млн. стари лева. За което първо 

получава рекордна присъда от 23 години затвор, обжалва и му я 

намаляват на 17 години. 

При срещата ни той  търка наровете вече седма година. 

От затвора ни предоставят неголямо помещение с олющени стени и 

супермодерен компютър. На стената има паметна плоча с портрет на 

монсеньор Евгени Босилков, застрелян в затвора от комунистите и 

обявен за блажен от папата през 1998 г.  

50-годишният Майкъл Капустин изглежда поне с 10 години по-млад  

Той спортува всеки ден. На фигурата му би завидял всеки културист 

средна категория, а ръцете му стискат като клещи. Говори на някаква 



уникална смесица между български, македонски и английски. Владее в 

някаква степен немски, френски, испански и руски.  

Зад решетките Майкъл развива неуморна обществена дейност - 

неотдавна е създал в затвора компютърен център. Освен това роденият 

в Пловдив канадец с българо-македонски произход прави постъпки за 

подобряване на условията специално за затворниците чужденци. Пише 

десетки писма до американски и канадски организации, за да осигури 

средства за нови модерни компютри.  

Бори се за промени в законодателството, които да дадат на чужденците 

зад решетките равни права с българите. Сега чуждите граждани в 

затвора нямат право на отпуск, не могат и да работят, което утежнява 

престоя им. 

Капустин постоянно чете българските закони - иска да завърши право и 

стане адвокат.  

Нито един от вложителите в "Лайф чойс" не е спечелил дело срещу 

него. Майкъл е осъден само за присвояване на пари от дружеството.  

Парадоксално, но е единственият, който представлява "Лайф чойс". 

Нещо повече - въпреки че е в затвора, Капустин защитава в съда 

компанията от гражданските искове на вложителите. Дори сам е завел 

дела за връщане на имуществото на дружеството, което е под контрола 

на държавата.  

Фактически той продължава да ръководи скандално нашумялата си 

фирма зад решетките. 

Според него докато "Лайф чойс" не бъде обявена в ликвидация, има 

надежда за всички, вложили пари в нея, да си ги върнат. Според 

логиката на фараона докато фирмата съществува в правния мир, никой 

не може да претендира, че е завлечен от нея. Самият Капустин със свои 

американски и канадски партньори е вложил в нея над 7 млн. долара. 

Как и защо “Лайф чойс” рухна? 

През 1995 г. от Министерството на финансите си потърсиха парите от 

25-те процента данък, с който обложиха продажбата на всяка 

доверителна разписка на "Лайф чойс". Капустин обаче отказа да плати, 

тъй като смяташе, че продажбата на ценни книжа не се облага с данък. 

Според министерството обаче разписките не са ценни книжа. 

Спорът завърши със запориране на банковите сметки на дружеството и 

затваряне на офисите.  

Капустин изчезна от страната. На 7 февруари 1996 г. е заловен чрез 

Интерпол във Франкфурт. През септември същата година е 

екстрадиран в България.  



През март 2001 г. започва делото срещу него, като в съдебната зала 

фараонът е охраняван от 15 полицаи от гнева на вложителите. 

Подобно на другите, спрягани за фараони - Иво Недялков от "Ийст-

уест интернешънъл" и Емил Попов от "Демос", и Капустин смята, че е 

напълно невинен. Той отрича както да е измамил когото и да е, така и 

твърденията, че има някъде скрита банкова сметка с милиони долари. 

- Как сте, г-н Капустин? 

- Е, в затвора винаги е зле, едва ли някой се чувства добре тук. 

- Изглеждате в доста добра форма. 

- Човек трябва да се държи психически и физически, защото животът 

не свършва тук, той трябва да продължи. Трябва мозъкът и душата тук 

да се използват за позитивни неща. 

- Каква е окончателната ви присъда? 

- 17 години. Отпаднаха обаче обвиненията в измама, остана само за 

присвояване. Аз не съм присвоил нищо и затова обжалвам пред 

Международния съд в Страсбург. Има много нарушения по моето дело. 

- Значи очаквате международният съд да намали още присъдата ви? 

- Не, очаквам да ме оправдае напълно. Смятам, че това ще стане, 

защото според българската конституция страната има свободна 

икономика. А е факт, че през 1995 г. българската държава затвори 

всички офиси на "Лайф чойс" и така попречи на фирмата да се 

реорганизира. От друга страна според присъдата на Апелативния съд 

бе констатирано, че “Лайф чойс” не е пирамидална структура 

- Колко време вече сте в затвора? 

- Имам излежани седем години. 

- Знаете ли, че шефът на "Ийст-уест интернешънъл" Иво Недялков е 

преуспяващ адвокат. А Емил Попов от "Демос" управлява холдинг от 

30 фирми. Защо те са на свобода, а вие - зад решетките? 

- Да, това е интересно. Истината е, че има дискриминация спрямо 

чужденците. И Иво, и Емил бяха заловени от Интерпол и екстрадирани 

като мен, но след това съдът ги пусна на свобода. А на мен съдът ми 

гледа мярката за неотклонение поне 47 пъти, но не я промени. И всеки 

път единствената причина за отказа бе, че съм канадски гражданин. Не 

помогна, че бях готов да платя гаранция, нито че имам роднини в 

Пловдив. При едно от делата ми през декември 2000 година съдията 

заяви, че специално за моя случай не може да има презумпция за 

невинност, а само за виновност. Този момент е включен в обжалването 

на присъдата ми в Страсбург. 

- Обвиняват ви за над 200 млн. стари лева. Наистина ли не сте ги 

присвоили? 



- Питаха ме откъде щяла да дойде голямата печалба, която обещаваше 

"Лайф чойс". А никой не си направи труда да изчисли инфлационния 

курс тогава срещу факта, че компанията ми влагаше в стоки с 

фиксирана цена в твърда валута. 

- Значи, ако държавата не беше затворила офисите на "Лайф чойс", вие 

щяхте да преодолеете кризата и да продължите да плащате на 

вложителите? 

- Да, компанията вече се реорганизираше, а 95% от вложителите се 

бяха съгласили депозитарните разписки, които бяха купили, да се 

превърнат в акции, а самите те - в акционери. Ако това беше станало и 

се беше решил проблемът с 25-те процента ДДС, с които искаше да ни 

обложи държавата, нещата щяха да се развият по друг начин. 

- Какво стана с имуществото на "Лайф чойс"? 

- Всичко е под контрола на държавата. Един господ знае дали е 

останало нещо от него. Дори да е изчезнало, отговорните за това могат 

да бъдат глобени не повече от 300 лева. Имаше прокурорско 

разпореждане да се види какво става с имуществото, но то не стигна 

доникъде. Аз самият съм пращал запитвания, но нямам отговор.  

- Има ли граждански дела срещу вас? 

- Повечето са против компанията, около 8-10 са. Съдиите от градския 

съд обаче показват високо ниво на компетентност. Фактът е, че до този 

момент "Лайф чойс" не е обявена в ликвидация, а, докато е така, има 

възможност да изплати задълженията си. Тоест не може да се говори, 

че някой е измамен. Но държавата трябва да си понесе отговорността за 

запорираните и изчезнали имоти на "Лайф чойс". 

- Защо все пак през 1995 г. избягахте от България и трябваше да ви 

търсят чрез Интерпол? 

- О, това е комплициран въпрос, а и стара история. През юли и август 

1995 г. от Министерството на финансите започнаха да си искат 

данъците от "Лайф чойс". Още спорехме, когато се взе решение да 

запорират всичките ни сметки и имоти. Ясно е, че компания без сметки 

и имоти не може да работи. Решихме да прехвърлим ръководството на 

"Лайф чойс" към офисите ни в Гърция, Грузия и Тексас, САЩ. Колкото 

и да беше ограничена дейността ни, "Лайф чойс" продължаваше да 

работи, а аз - да управлявам и да пътувам. Така бях арестуван в 

Германия и по-късно екстрадиран. 

- По-късно бяхте готов да върнете определена сума, за да ви намалят 

присъдата. 

- Значи делото срещу мен бе за присвояване на имотите и средствата на 

"Лайф чойс", а не на частни лица. Предложихме на прокурора и 



съдията да изчистим това мое задължение към дружеството, като внеса 

около 7,5 млн. долара, които щях да осигуря чрез заем. Смятах да 

превеждам сумата на части, като съответно се отписва дължимото 

имущество.  

- Защо това не стана? 

- Прокурорът искаше да преведа цялата сума кеш. Аз му казвах, че 

нямам такава сума кеш. И така спорехме: той вика има кеш, аз - няма 

кеш  

А аз и досега съм готов да дам пълномощно на всеки, който намери 

мои пари някъде по света, да станат негова собственост. Никой досега, 

следовател или прокурор, не е доказал, че мои пари съществуват 

някъде. 

- Значи нямате пари? 

- Да, всеки може да провери, да търси по цял свят, където иска. Каквото 

намери, давам му пълномощно за собственост. Колкото и да е трудно 

да се повярва, пари няма. 

- А вие изгубихте ли свои пари в "Лайф чойс"? 

- Да, около 7 млн. долара, мога да го докажа. Това бяха мои пари, както 

и на канадски и американски инвеститори. Но, както казах, ще ги 

сметна за окончателно загубени, когато "Лайф чойс" бъде обявена в 

ликвидация. 

- В крайна сметка за каква сума ви осъдиха? 

- 215 млн. стари лева. Тоест 215 000 нови лева. Присъдата е за 

присвояване чрез парични преводи, изпратени в чужбина. Но всичко си 

беше легално, с тези пари бяха купени стоки от компании в чужбина. 

Проблемът е, че те не изпратиха стоките, но каква е вината на купувача 

при некоректен продавач? 

- Значи нищо не сте присвоили? 

- Разбира се. Спомнете си делото "Луканов срещу България" преди 

няколко години в Страсбург. Случаят на Луканов беше аналогичен с 

моя: прокурорът го обвини заедно с други, че са изпратили пари до 

Ангола и Куба. По тогавашното законодателство те са имали право на 

това, взето е и съответното държавно решение. Прокурорът обаче ги 

обвини, че Ангола и Куба не са върнали парите, а те са знаели, че ще 

стане това и в този смисъл са участвали в присвояването на парите. 

Международният съд обаче прецени, че няма доказателства за това, и 

Луканов беше оневинен напълно. Моят случай е абсолютно същият. 

- Защо това не беше установено по време на делото? 

- Защото и следователят, и прокурорът се интересуваха до момента, в 

който парите са изпратени в чужбина. Аз им казвах - проверете, с тези 



пари "Лайф чойс" е закупила стоки, те не са присвоени...Никой не се 

интересуваше какво е станало извън България. 

- Първоначалната ви присъда беше 23 години затвор, намалиха ги на 

17. Има ли възможност за друго намаление? 

- Не, ако не се появят нови обстоятелства по делото. Но аз ще искам да 

бъда оневинен напълно чрез Страсбург. Защото с моята присъда се 

получава много опасен прецедент - всеки бизнесмен, който купи стока 

в чужбина и тя по някаква причина не бъде доставена в България, 

рискува да го вкарат в затвора за 17 години. Това е абсурдно - всеки 

знае, че в бизнеса има некоректни партньори и не може други да 

страдат заради техните действия.  

- Ако съдът в Страсбург ви оневини - тогава какво? 

- Нещата трябва да се разделят - едното е моята съдба като човек, а 

второто - фирмата "Лайф чойс" като юридическо лице. Според 

присъдата ми компанията е потърпевша от мен. Тук обаче идва 

големият парадокс, защото в момента аз продължавам да я 

представлявам, защитавам я пред съда от гражданските искове. В 

същото време сам възбуждам съдебни дела, за да може "Лайф чойс" да 

си възвърне имуществото. 

- Оттук, от затвора? 

- По закон имам право. Нямаше такава практика преди заради някои 

административни пречки, но аз ги преодолях. Запознах се с 

Гражданския процесуален кодекс, продължавам да чета българското 

законодателство и даже имам желание в бъдеще да завърша право. 

Така заедно с преводач се явявам на дела, свързани с "Лайф чойс", и 

защитавам интересите й. Знам, че има хора, които ме мразят и смятат, 

че съм им взел парите, но истината е, че няма кой друг освен мен да 

защитава интересите на "Лайф чойс" и да се опита да възстанови 

имуществото й. 

- Разбрах, че сте искали да ви пускат в отпуск, но законът не позволява 

това. 

- Да, както казах, чужденците сме дискриминирани. Има българи с 

много по-тежки присъди от нас, включително за убийство, които си 

ходят в отпуск. А на чужденците, с колкото и леки присъди да са, 

законът не позволява. Затова правим постъпки законодателството да се 

промени. 

- Някой от роднините ви посещавал ли ви е е тук? 

- Не, те живеят в Канада и САЩ. Родителите ми са много стари и не 

могат да пътуват. Жена ми с децата могат да дойдат като се успокоят 

нещата. 



- Готов ли сте да върнете парите на онези хора, които смятат, че сте ги 

измамили? 

- Да, ако имат съдебни решения, че трябва да им се върнат парите. Ако 

нямат, няма никога да им се върнат парите. Особено ако договорите, 

които са сключвали, не ме задължават да върна парите.  

Ясно е, че когато човек подписва някакъв договор, трябва да е наясно 

какви права му дава той. Въпреки това прокурорите постоянно 

настройваха общественото мнение така: помогнете ни да вкараме 

фараоните в затвора и парите ви ще се върнат. И накрая нищо не се 

върна. 

- Като излезете от затвора, бихте ли започнал пак бизнес в България? 

- Ох, да изляза веднъж, пък мога да се пенсионирам тогава...(Смее се.)  

Е, ако имам възможност да остана и да правя бизнес отново - защо не. 

Щом има хора, които правят бизнес с Иво Недялков, защо да не ме 

потърсят и мене. 

 

 

 

ЛОВ ЗА МИРОНОВ В СКОПИЕ 

 

Как се лови банкер, участвал в източването на 100 млн.долара и търсен 

цели 7 години от Интерпол?  

По-добре не си представяйте преследване със свръхбързи автомобили, 

стрелба и сложни комбинации. Българинът Иван Миронов попада в 

ръцете на правосъдието мирно и тихо, направо прозаично. 

Сряда, 11 декември, 2002 г., около 14 ч: гладко избръснат и в спортно 

облекло той влиза в полицейския участък в кв."Гьорче Петров" в 

македонската столица Скопие. Идва да се регистрира адресно, защото е 

решил да остане в страната повече от 30 дни. 

Дежурният офицер прави рутинна справка в компютърната база данни, 

след което безмълвно щраква белезниците на Миронов. Хваща ръцете 

му не една до друга, а на кръст - както правят на най-опасните бандити, 

твърдят очевидци. 

Това не е случайно. От информацията в компютъра става ясно, че 

българинът Иван Миронов или американецът Айвън Миронофф са 

едно и също лице и се издирват от Интерпол вече седма година за 

тежко длъжностно престъпление. 

Защо пипват Миронов чак в края на 2002 г.? 

Полицейска справка по-късно установява, че Миронов е направил поне 

15 пътувания от столицата на САЩ Вашингтон до столицата на 



Македония. А е задържан едва тогава, защото на 9 декември в 

македонското бюро на Интерпол е пристигнало специално искане за 

ареста му. Иначе той е пристигнал от САЩ на скопското летище 

"Петровец" още на 19 ноември.  

Малко след задържането му го местят в друг участък, защото в първия 

няма условия за по-продължително задържане. В това се убеждавам на 

място - участъкът в крайния скопски квартал представлява една барака. 

Ден по рано съм командирован по спешност, заедно с колежката от 

фотоотдела Десислава Кулелиева. Пътуваме с моя стар опел и стискаме 

палци да не падне голям сняг. За щастие пристигаме благополучно в 

Скопие, което ни посреща с 24-часов проливен дъжд. В едно от 

кратките прекъсвания, когато само ръми, оглеждаме района около 

участъка, в който е задържан Миронов. 

Около него има доста красиви къщи по на няколко етажа, има и 

луксозни кооперации. Според мой източник в Скопие в една от тях, в 

непосредствена близост до участъка, е смятал да се установи Миронов. 

Ето защо е дошъл да се регистрира без кола и облечен неглиже. 

След задържането българският консул в Скопие Михаил Кумчев се 

опитва да му помогне: "Съобщиха ми за задържането на наш човек в 

17.15 ч в сряда. Обясниха ми, че е издирван от Интерпол българин, 

представящ се с американски паспорт". 

Кумчев се обажда на македонски адвокат и двамата отиват в 

полицейския участък. Допускат ги за разговор с Миронов. Вместо да 

им се зарадва обаче, той едва не започва да крещи, че е американец и 

не иска никаква помощ от българи.  

"Държа се невъзпитано, може да се каже грубо", уточнява Кумчев. Все 

пак банкерът приел да изслуша съветите на македонския адвокат, взел 

и телефоните за връзка, които му предложили. 

На следващия ден обаче - пред съда, се явил с друг македонски юрист. 

Там Миронов отново заявил, че е американски гражданин и е в Скопие 

по бизнесдела. 

От американското посолство обаче до момента не проявяват никакъв 

интерес. Техен представител не е присъствал в съда. Пресаташето на 

посолството е заето в петък, когато искам среща или офциална 

позиция. 

Съдията определя на Миронов задържане от 30 дни. В 18-дневен срок 

българските съдебни власти, които са потвърдили, че търсят банкера и 

искат екстрадицията му, трябва да изпратят необходимите документи. 

Общо македонците могат да задърат Миронов не повече от 40 дни - 

след това са длъжни да го освободят.  



Миронов е преместен в следствения арест на Скопския затвор 

"Шуторизари". Според запознати, там условията са доста по-неприятни 

от българските следствени арести.  

Пристигаме на входа на "Шуторизари". Като ариегард ни води със 

старото си “Юго” колегата Слободан Содич от македонския вестник 

“Дневник”. Същият, който ми помогна при разследването на 

цигарената контрабанда. И с когото едва не загинахме по ужасните 

пътища и под проливния дъжд в Черна гора.  

В караулката на затворническия портал четирима униформени пазачи 

оживено обсъждат задържането на банкера. Те ми обясняват, че за 

среща с него са необходими две разрешения - от съда и от МВР. Както 

и съгласието на арестанта. А това може да стане най-рано от 

понеделник.  

Но защо всъщност правосъдието преследва Миронов? 

Заключението на българското следствие, което приключи през 2001 г. 

е, че Миронов е извършил длъжностно престъпление и е нанесъл 

особено големи щети през 1992-1994 г. като директор на Балканбанк. 

Следователите са изчислили, че той, заедно с другата обвиняема по 

аферата Надежда Апостолова, са виновни за ощетяването на държавата 

с 204 млн.нови лева или над 100 млн.долара. Двамата са отпускали 

необезпечени заеми на фирми. 

Пред съда в Скопие банкерът заявява, че от март 2002 г. работи като 

съветник на "Балканска банка-Скопие". Потърсих за коментар 

директора на банката Кирил Пендев, когото познавах от предишни 

визити в Скопие. Секретарката му обаче съобщи, че директорът 

отсъства и обеща да ни свърже при първа възможност. 

Според неофициална информация, Миронов е съветвал по бизнесдела и 

друга, руска банка в Македония. 

В Скопие има български офицер за връзка с македонското МВР. Той 

обаче, нямал отношение към задържането на банкера и си бил в София 

в този момент, твърдят запознати. 

Разследване в "24 часа" на колежката Алексения Димитрова разкри 

местонахождението в САЩ на скандалния банкер още през октомври 

2000 г. Детайлно бяха описани 3-те луксозни недвижими имота 

придобити от Миронов като американски гражданин. Т.е. българските 

правоохранителни органи знаеха много добре къде се намира той. Няма 

данни обаче да са предприели мерки за връщането му в България. Защо 

търсенето на банкера се активизира чак когато той се опита да се 

установи в Македония?  

За задържането му вече имаше поне две версии.  



Първо: Миронов е тръгнал да си търси дела си от държавните пари, с 

които е облагодетелствал голяма икономическа групировка. За да се 

отърве от него, тя го хвърля в лапите на Интерпол.  

Второ: Миронов иска да се освободи от преследването на Интерпол и 

затова сам предизвиква задържането си. Близки негови приятели в 

България са го уверили, че имат достатъчно добри контакти с 

управляващите, за да му осигурят лесно измъкване от ръцете на 

Темида. В най-лошия случай - 2-3 години затвор, които за източването 

на над 100 млн.долара са си нищо. При добри адвокати могат да бъдат 

присъдени дори условно. 

Ден по-късно научавам, че известната адвокатска къща "Димишкови" в 

Скопие е поела защитата на българския банкер.  

"Синът ми - адвокат Васил Димишков, лично пое случая", ми съобщава 

собственикът на кантората Димишков-старши. 

Обръщам се към адвокатите за съдействие да ми осигурят интервю с 

Миронов. 

“По принцип македонските власти рядко допускат медии до 

задържаните, докато трае процесът по екстрадицията”. Това ми съобщи 

Миряна Контеска, съветник на македонския вътрешен министър, която 

посещавам в кабинета й в македонското МВР. 

"Това може да стане само по изричното желание на задържания или на 

адвоката му", уточнява тя. 

"Ако задържаният е съгласен, интервю може да се направи само с 

разрешението на съдията по случая", ми съобщи Миряна Илиева, от 

Министерството на правосъдието на Македония. Отделно трябва да се 

пусне молба до министерството, за да бъде допуснат журналист в 

скопския затвор "Шуторизари", където е Миронов. 

"Миронов е бил следен продължително време от македонската полиция 

преди да бъде задържан", съобщава още Миряна Контеска. Това 

станало, защото искането за задържането му от българския Интерпол 

се забавило.   

"Така и не разбрахме къде точно е отседнал Иван Миронов, защото 

след задържането му той отказва да говори", казва Контеска.    

Ден по-късно успявам да се срещна с адвоката Васил Дормишков. 

“Искам да се върна в България и да си реша проблемите с 

правосъдието”, е заявил пред него Иван Миронов, който нямал нищо 

против да бъде екстрадиран.  

Адвокатът е посетил Миронов в затвора в Скопие същата сутрин. 

Според него банкерът бил в сравнително добра форма. Делял килия с 

няколко души, но нямал проблеми с тях.  



Близките на Миронов редовно питали по телефона от САЩ адвоката за 

състоянието на банкера. Според г-н Димишков не било изключено в 

скоро време те да го посетят в затвора.  

В искането от Интерпол за екстрадицията на Миронов пишело, че той е 

издирван за причинени щети за $ 2,8 млн. Според българското 

следствие обаче щетите са за над $ 100 млн.  

Два дни след връщането ми в София идва новината, че Миронов е бил 

освободен от ареста. 

Бившият шеф на Балканбанк е напуснал килията на следствието около 

14 часа на 27 декември, съобщават българските му адвокати. Оттогава 

Иван Миронов се явявал в 12 часа всеки ден в сградата на Районния 

съд в Скопие и нямал право да напуска града.  

Македонски магистрати преценили, че банкерът има известен адрес в 

Македония и в САЩ и му е задържан американският паспорт. 

Българинът не е предприемал никакви действия, за да се укрие, 

аргументирали се още съдиите в Скопие. 

Вариант да бъде променена мярката му за неотклонение е даден и в 

Европейската конвенция за екстрадициите, казват адвокатите на 

Миронов в София.  

“Чл. 16, точка 6 от този документ дава право клиентът ни да бъде 

освободен от ареста, когато страната, където той е задържан, е взела 

всички мерки да възпрепятства евентуалното му бягство”, уточняват 

юристите. 

Пускането на Миронов било потвърдено и от второинстанционния съд. 

На 29 декември Върховната касационна прокуратура обяви в София, че 

е изпратила в Македония официално искане за екстрадицията на 

Миронов.  

"Искането на българската прокуратура е вече в Скопие", потвърди 

македонският адвокат Димишков. Той обаче още не се бе запознал с 

него. През януари се очакваше съдът в Скопие да реши дали да предаде 

Миронов на българските власти за престъпление по служба. 

В крайна сметка желанието на Миронов бе изпълнено – той бе върнат в 

България, където очаква съдебното дело. А междувременно сам даде 

под съд в Страсбург македонските власти, защото нарушили правата 

му при задържането.   

 

 

 

32-МА ДЕПУТАТИ НЕЗАКОННО ВЪВ ФИРМИ 

 



Близо две години след влизането си в парламента 32 депутати от 

всички политически сили са все още в управителните органи или 

надзора на търговски дружества и кооперации. 

Това установява мое разследване от април 2003 година. 

Откритието си правя с помоща на информационната система "Сиела", 

която показва актуалното състояние на съдебните регистри. Възможно 

е закъснение на данните й не повече от седмица, така че две години 

след началото на мандата им няма съмнение, че 32-та са в нарушение. 

"Народният представител няма право да участва в управителни или 

надзорни органи на търговски дружества и кооперации", гласи алинея 2 

на чл. 102 от Правилника за организацията и дейността на народното 

събрание, който е в сила от 7 август 2001 г. 

Правилникът е приет от самите депутати на базата на чл. 73 от 

Конституцията, който гласи: "Организацията и дейността на Народното 

събрание се осъществяват въз основа на Конституцията и на 

правилник, приет от него". 

Според юристи неспазването на правилника от депутатите може да се 

приеме за незачитане на основния закон на Републиката - 

конституцията. 

Проверих  участията на всички 240 депутати в различни структури. 

Мнозина от тях никога не са имали фирми. Други участват само в 

организации с идеална цел.  

Трети са спазили стриктно изискванията на правилника и са напуснали 

управителните и надзорните органи, като са запазили само дялови 

участия.  

Това за мен поставяше под съмнение твърденията на "виновните" 32-

ма, доста от които по-късно твърдяха, че са спазили изискването на 

правилника. Защо тогава при колегите им това е отразено, а при тях - 

не? 

Възможно е наистина те да са останали в ръководствата на фирмите 

против своята воля. Вероятно са изпратили нотариално заверени молби 

до сътветните дружества, за да бъдат освободени от шефските места, 

но фирмите не са уважили желанието им. Така са ги превърнали в 

закононарушители. 

Логично е частна фирма да не бърза с освобождането на депутата - 

присъствието му си е безплатна реклама. Алинея 4 от същия член 102 

на правилника обаче гласи: "Народният представител няма право да 

дава съгласие или да използва служебното си положение за рекламна 

дейност." 



Реших да не се занимавам с казуса коя депутатска фирма е прехвърлена 

на роднини, приятели и т.н. По тази тема са излизали многобройни 

материали в медиите, но до голяма степен твърденията им са 

недоказуеми. 

Затова акцентирах единствено върху незаконното присъствие на 

депутати в управителни и надзорни органи.  

И това беше достатъчно, за да получа поне три заплахи за съд. Но вече 

бях проверил сигурността на системата “Сиела” и затова продължих да 

отстоявам тезата си. Например депутатът Кирил Милчев един ден 

четири пъти звъня на главния редактор Венелина Гочева, за да я 

убеждава, че сме написали неистина. Аз се свързах с него накрая и той 

дълго настоява да напиша, че информацията на “Сиела” лъже. 

Цитирах го коректно, но това възбуди гнева на “Сиела”. Те изпратиха 

свой човек в съответното съдилище, за да провери действаща ли е 

фирмата издателство на Милчев. Оказа се, че системата не лъже. 

Другият недоволен беше шефът на парламентарната Комисия по 

икономическа политика Валери Димитров. Той също няколко пъти, по 

телефона и при срещи, настоявал пред Венелина Гочева, че не е 

нарушил закона. Помолих да ми даде свой електронен адрес, на който 

му изпратих данните от системата. Оказа се, че негов познат е 

злоупотребил с доверието му. Данните ни бяха точни, а г-н Димитров 

спря да ни безпокои.  

За мен един от основните проблеми бе, че всичките 32-ма нарушители 

участват и в парламентарните комисии по икономическа политика, 

бюджет и финанси, транспорт и телекомуникации, здравеопазване и др.  

Трудно е да се повярва, че те могат да бъдат едновременно честни 

частници и безпристрастни законотворци. Ясно е, че има сблъсък на 

интереси, след като едновременно могат да вземат важни решения в 

парламента и в частната си фирма.  

Интересен е фактът, че над 80% от депутатите твърдяха за структурите, 

в чието ръковдсктво са според регистъра, че никога не са работили. 

Значи немалка част от израниците ни са ръководили мъртвородени 

структури. Събрахме техните позиции с помощта на репортерките от 

отдел “Политика” на “24 часа” Лили Клисурова, Елица Гилтяй и 

Калина Влайкова. 

"Трябва да се промени Търговския закон така, че да няма спънки за 

човек, който иска да напусне управата на едно дружество", заяви тогава 

жълтият депутат Димитър Ламбовски, един от хората с най-много 

фирмени участия. Според него в закона трябва да се запише срок, в 



рамките на който управителните органи на фирмите задължително да 

се събират и да решават за освобождаването на техен член. 

“Сега когато човек иска да напусне ръководството на фирмата, трябва 

да се свика Общо събрание и акционерите да решават. Никой не може 

да ги задължи в какъв срок да направят това, а те трябва да уважават 

волеизявлението на всеки”, обясняваше Ламбовски. 

Друг, по-скоро морален, е въпросът с възможността народните 

избраници да се регистрират като еднолични търговци, което 

правилникът всъщност не забранява. Така други 32 депутати, 

включително председателят Огнян Герджиков, са регистрирани като 

ЕТ.  

Същите депутати обаче приеха закона за държавния служител, който 

забранява на всеки чиновник да се регистрира като едноличен 

търговец.  

Вярно е, че депутатите не се водят държавни служители. Те всъщност 

са единствените в държавата, които сами определят и законите, и 

вътрешните правила за работата си.  

Но не е ли това мерене с двоен аршин? Особено на фона на член 6 от 

конституцията, който гласи:  

Алинея 1: Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и 

права. 

Алинея 2: Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат 

никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и 

обществено положение или имуществено състояние. 

Вярвам,  че по тези въпроси е нужен обществен дебат. 

Особено след като управляващи на най-високо ниво обявиха война на 

корупцията в държавата. 

Колкото до незаконното депутатско участие, приех, че е възможно част 

от депутатите просто да са забравили, че имат такива фирми. 

Приех също, че е възможно да има някои малки грешки и неотразени 

факти в съдебния регистър, съответно прехвърлили се в системата 

"Сиела".  

В същото време не беше изключено депутати да нарушават чл. 102 на 

вътрешния правилник, респективно конституцията, напълно 

съзнателно. Освен това многократно. Ето защо предложих: 

1. Депутатите да приемат законови промени, които да оправят кашата в 

съдебните регистри и да задължат фирмите да изваждат от бордовете 



всеки, който подаде съответната молба. В случая депутатите лично 

имат интерес от това. 

2. Депутатите да напуснат управите на частните фирми, чрез които 

нарушават закона, без значение съзнателно или не. Обещах отново да 

проверя по-късно състоянието на търговските регистри. 

3. Ако има депутати, които не желаят да го направят, нека да напуснат 

парламента. Шефът на Сметната палата Георги Николов също 

предложи избраниците, които нарушват закона като не подават 

имуществени декларация, да бъдат отзовавани.  

Още повече, че 7 от участващите незаконно в управление и надзор на 

фирми не бяха подали за 2002 г. имуществени декларации в Сметната 

палата. 

Кои са 32-та, участващи в нарушение? 

1. Александър Димитров Паунов, Коалиция за България: първият 

секретар на ЦК на Комунистическата партия на България представлява 

събирателното дружество "Алтея-в-Паунов и с-ие". Фирмата е 

регистрирана в София. Г-н Паунов участва в комисиите по местно 

самоуправление и по енергетика: “Тази фирма никога не е имала 

дейност, даже не сме ходили да я регистрираме данъчно. Тъй като 

никога не е била задействана, съм я забравил и не съм я ликвидирал. 

Иначе още година преди да вляза в парламента, закрих всички фирми, 

за да се занимавам с политическа дейност. Едно време, знаете, всички 

регистрирахме фирми с надеждата нещо да стане. А и като комунист не 

ми даваха работа, включително когато бях в Първа частна банка ми 

поставиха условие да не се занимавам с Комунистическата партия и 

напуснах. След като ме подсетихте за тази фирма ще ликвидирам и 

нея.” 

2. Алекси Иванов Алексиев от НДСВ представлява варненската фирма 

"Сийком инвест" ООД, която се занимава с търговия на дребно с 

хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Адресът на 

фирмата е в курортния комплекс Златни пясъци. Г-н Алексиев е член 

на комисиите по икономическа политика и по околната среда и водите: 

“Тази фирма е с 0-лева данъчна декларация и никога не е работила 

откакто е регистрирана досега. Тя бе направена за участието в 

приватизацията на бившия Кореком през 1996-1997 г., но няма оборот. 

Трябва да се закрие, но това е въпрос на счетоводни процедури.” 

3. Анели Гинчева Чобанова от НДСВ е прокурист на русенския клон на 

софийската фирма "Инфлот" ЕООД с превоз на товари. Г-жа Чобанова 

е в комисиите по енергетика и по транспорт и телекомуникации: “Бях 

управител на клона на "Инфлот" в Русе, който заедно с Лом бяха 



единстветните печеливши клонове. И уж бяха в приватизация по 

времето на Краус, но през 1998 г. дойде заповед за ликвидация. Първа 

ме уволниха и вече 5 години водя трудови дела, но още няма решение 

дори на първа инстанция на Софийски районен съд. Така че отдавна 

нямам нищо общо с тази фирма.” 

4. Борислав Михайлов Борисов от Коалиция за България е член на 

съвета на директорите и представлява софийското "Армгруп" АД. 

Дружеството се занимава с търговско посредничество с разнообразни 

стоки. Г-н Борисов участва в комисиите по икономическа политика и 

по образование. 

5. Валери Георгиев Димитров от НДСВ е член на съвета на 

директорите на инвестиционен фонд "Обединени пари" АД, 

регистрирано в София. Г-н Димитров е председател на Комисията по 

икономическа политика и член на Комисията по правни въпроси: 

“Единственото, което си спомням за това дружество е, че преди 7-8 

години го учредихме с приятели, но никога не е действало и престанах 

да се интересувам от него. Не съм се интересувал и за юридическата му 

легитимност, но явно не е направена ликвидация и не е заличено от 

регистрите.” 

6. Господин Христов Чонков от НДСВ представлява хасковското 

"Викинг прес" ООД. Г-н Чонков участва в Комисията по транспорт и 

телекомуникации: “Излязал съм от всички управителни тела, в които 

съм участвал и много от фирмите вече са пререгистрирани с новите 

управляващи. Участвал съм в 5 фирми, в някои от тях ме наследи 

съпругата ми.” 

7. Даниел Василев Вълчев от НДСВ е член на съвета на директорите на 

софийската "Ривиера ин" АД с предмет на дейност реклама. Г-н Вълчев 

е председател на Комисията по европейска интеграция и член на 

Комисията по правни въпроси: “Това дружество никога не е имало 

дейност и печалби и трябва да е прекратено още пред 1998 или 1999 г. 

Аз лично отдавна съм го напуснал.” 

8. Димитър Кателийчев Пейчев от НДСВ представлява кюстендилското 

"Еко петрол" ООД за рециклиране на неметални отпадъци. Той е и 

прокурист на пловдиското "Колло" ООД за товарен автомобилен 

транспорт. Г-н Пейчев участва в комисиите по околна среда и по 

енергетика. Той не е подал и имуществена декларация пред Сметната 

палата в законния срок: “Прекратил съм всичко, нямам управленско 

участие, но съм съсобственик 50:50 в двете фирми. По закон имам 

право на собственост.” 



9. Димитър Милков Ламбовски от НДСВ е член на съвета на 

директорите и предствлява "Ийстброкерс България" АД. Дружеството е 

регистрирано в София, съдружниците са австрийски граждани. 

Ламбовски е на същата позиция и в "Интер кабел" АД, също със 

софийски адрес и предмет на дейност "далекосъобщения". Той е още в 

съвета на директорите на пернишката "Ниена" АД за търговия на 

дребно. Той е прокурист на "Синдитрейд" ООД и представлява 

"Телевизонна мрежа" АД. Депутатът е в упрвлението на "Тераинвест" 

АД за търговия на дребно и на "Динет" АД, което е собственост на 

гръцки граждани. Лабмовски е и зам.председател на "ТК-холд" АД, 

регистрирано през юли 2002 г. за консултации и други услуги по 

стопанската дейност и управлението. 

Депутатът е член на комисиите по икономическа политика и по 

енергетика: “Още с влизането ми в парламента съм подал заявление за 

освобождаване до абсолютно всички фирми, в чиито управителни тела 

съм бил. От функциониращите вече са ме извадили, но от дружествата, 

които са замразени или в ликвидация още не са го направили.” 

10. Илчо Георгиев Доганов от НДСВ е в съвета на директорите на 

бургаското "Товарни превози-1" АД. Той е в комисиите по бюджет и 

финанси и по транспорт и телекомуникации. Г-н Доганов не е подал и 

имуществена декларация пред Сметната палата: “Бях изпълнителен 

директор на фирмата, но още през 2001 г. излязох от нея и се взе 

решение за това от Съвета на директорите. Стара ви е информацията.” 

11. Исмет Яшаров Саралийски от ДПС е в съвета на директорите на 

"ИД Индустриален фонд" АД, което се занимава с финансово 

посредничество. Той е в комисиите по транспорт и по енергетика. 

Също не е подал имуществена декларация в законния срок. 

12. Йордан Николов Памуков от НДСВ е прокурист на "Маг-Пловдив" 

ООД, което се занимава с реклама. Депутатът е в комисиите по 

европейска интеграция и гражданско общество: “След регистрацията 

си тази фирма никога не е работила, няма и една стотинка печалба. 

Когато станах депутат се обадих на съдружниците си Красен Кралев и 

Георги Ненков да ме отпишат.” 

13. Камелия Методиева Касабова от НДСВ е в надзорния съвет на 

"Хафи" АД. Дружеството, в което участват австрийци, се занимава с 

търговско посредничество. Г-жа Касабова е зам.председател на НС и 

член на комисията по европейска интеграция: “През 1992-1993 г. бях 

правен консултант на това австрийско дружество и помогнах за 

регистрирането му в съда. Впечатлени от професионалното ми 

поведение те ме поканиха за член на Надзорния съвет и чисто 



формално бях вписана, но не съм взимала участие и година след това 

напуснах.” 

14. Камен Стоянов Влахов от НДСВ представлява "Ин-в" ООД. Той 

участва в комисиите по европейска интеграция и енергетика. Не е 

подал имуществена декларация: “От 1993 г. насам тази фирма не 

функционира. Не съм излязал от нея, защото съдружниците ми са в 

Англия и няма как това да се оформи юридически.” 

15. Константин Любенов Пенчев от НДСВ е в управата на кооперация 

"Балкан леге консулт" за юридически услуги. Той е в икономическата и 

правната комисия: “Тази кооперация е ликвидирана 1996-1997 г. и 

никога не е работила.” 

16. Кръстьо Илиев Петков от КБ е в управата на кооперативна 

организация "Популярна банка" в Кърджали. Депутатът е в комисиите 

по здравеопазване и по труд и социална политика: "Популярна банка" 

просто е регистрирана, без някога да е работила. Беше създадена не в 

Кърджали, а в Баните, Смолянско. Идеята беше да работи като 

популярна каса, но със закон после ги забраниха и тя не разви 

дейност.” 

17. Лютви Ахмед Местан е прокурист на момчилградската всестранна 

кооперация "Ахат баба" за производство на мляко и млечни продукти, 

без сладолед. Той е в комисите по образование и по гражданско 

общество. 

18. Люцкан Илиев Далакчиев от НДСВ представлява колективната 

фирма на граждани "Братя Далакчиеви" в Пазарджик. Той участва в 

комисиите по енергетика и по транспорт. 

19. Мариус Цаков Цаков от НДСВ е прокурист на ботевградското 

"Инсайт" ЕООД за търговия на едро. Той е в комисиите по 

самоуправление и околна среда: “Никога не съм участвал в такава 

фирма. Не мога да съм прокурист, защото съм лекар.” 

20. Мария Иванова Спасова-Стоянова представлява "Една българка" 

ЕООД за рекламна дейност. Г-жа Спасова е в комисиите по външна 

политика, права на човека и европейска интеграция: “От 7 години тази 

фирма няма никаква дейност. Ако се направи справка в данъчната 

служба, тя ще покаже приход 0.000 лв.” 

21. Младен Петров Червеняков от КБ е в управлението на "Рока 

България" АД за производство на санитарна керамика. Той е в 

комисията по евроитеграция: “Не съм в управлението на "Рока 

България". Адвокат съм на "Лауфен" - Швейцария, един от големите 

концерни за санитарен фаянс. Той е първият собственик на "Фаянс"- 

Каспичан. През 1999 г. "Рока"- Испания купува цялото дружество 



"Лауфен" и става собственик на завода. Член на съвета на директорите 

е юридическото лице "Лауфен", което аз имам пълномощно да 

представлявам. Като адвокат имам принцип да не участвам нито в 

управление на дружества, нито като акционер в тях. А най-важното е, 

че Законът за адвокатурата ми забранява да съм в управителните 

органи на търговски дружества.” 

22. Моньо Христов Христов от ОДС е в управата на потребителска 

кооперация "Александър Димитров" в Стара Загорат за отглеждане на 

зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури. Г-н Христов 

е в комисиите по земеделието и по труда: “Напълно съм забравил, че 

съм в управата на тази земеделска кооперация, не съм ходил на общи 

събрания от 6-7 години. Нищо чудно и да са ме изключили. Дори не 

съм си търсил полагаемите ежегодни дивиденти, не знам добре ли се 

развива дейността на кооперацията или запада. Благодаря, че ми 

напомняте, ще проверя какво е положението и ще си подам молба за 

напускане.” 

23. Николай Симеонов Николов от ОДС е председател на управата на 

"Юридент" - амбулатория за спациализирана медицинска помощ. Той е 

в комисията по труда и по децата и младежта. 

24. Недялко Иванов Калъчев от НДСВ представлява събирателното 

дружество "Калъчев-Доков и с-ие" за търговско посредничество с 

разнообразни стоки. Той е в комисиите по бюджет и по здравеопазване. 

Не е подал имуществена декларация: “Това дружество беше прекратено 

физически и няма дейност от 2000 г. насам. Дали е прекратено 

юридически обаче не знам. Не съм давал молба за напускането му, 

защото то не е имало дейност. Едноличен собственик съм единствено 

на МДЛ "Цибалаб" ЕООД, но не съм в управата още отпреди да стана 

депутат.” 

25. Никола Богданов Николов, председател на НИЕ, е в надзорния 

съвет на "Дженерал контракторс" АД и представлява "ИГ-АТМ" ООД. 

Депутатът е също прокурист на "Никроуд строй" АД и на "Никрус" 

ООД. Той е и управител на "Никроуд 2000". Всички фирми се 

занимават със строителство и архитектура. Г-н Николов е в комисията 

по петициите и жалбите на гражданите, както и в комисията по 

регионална политика. Също не е подал имуществена декларация в 

изисквания от закона срок: “От 2 години нито съм акционер, нито 

участник в "Дженерал контракторс". В "ИГ-АТМ" бях малък 

съдружник и преди 4-5 г. излязох. Два месеца преди да стана депутат 

напуснах и "Никроуд строй" и не съм нито собственик, нито управител. 

"Никрус" е учредена преди изборите и веднага след това е прекратена, 



не е имала никаква дейност. "Никроуд 2000" е регистрирана в Стара 

Загора, никога не е имала дейност и е прекратена.” 

26. Нина Христова Радева от НДСВ е прокурист на пловдивския клон 

на "Хирон-мениджмънт консултинг" ООД. Тя е в комисиите по бюджет 

и по местно самоуправление: “Била съм управител, но този клон 

отдавна е в ликвидация и го напуснах още 2-3 г. преди да стана 

депутат. Не знам защо не съм заличена от регистрите и ще взема 

мерки”. 

27. Петко Димитров Ганчев от НДСВ е прокурист на събирателно 

дружество "Наследници на Васил Стефанов Гергов и с-ие" в с. 

Староселци. Той е в комисиите по образованието и по околната среда: 

“Изобщо не съм се занимавал с това дружество, само го регистрирах. 

То не работи, но още като станах депутат организирах събрание, 

подадох си оставката и на мое място бе избран инж. Тодор Тодоров.” 

28. Сергей Дмитриевич Станишев, председател на Висшия съвет на 

БСП, е управител на "Проком" ЕООД, което се занимава с търговско 

посредничество с разнообразни стоки. Г-н Станишев е в Комисията по 

външна политика, отбрана и сигурност. Не е подал имуществена 

декларация: “Това не е действаща фирма. Виси от години само като 

регистрация - от 1995-а, ако не се лъжа.” 

29. Стойко Илиев Танков от КБ е в съвета на директорите на 

"Профисионален футболен клуб Черноморец" АД в Бургас. Той е в 

комисията по образовонието. 

30. Теодора Владимирова Литрова от НДСВ представлява русенската 

колективна фирма "Естима" за търговия на дребно с хранителни 

продукти, напитки и тютюневи изделия. Тя е в комисите по околна 

среда и по енергетика: “Подала съм заявление за напускане на фирмата 

още през 1994 г. Тя не е функционирала и никога не е имала дейност.” 

31. Христо Атанасов Механдов от НДСВ представлява старозагорското 

"Монарх" ООД за производство на памучни тъкани: “Фирмата е 

семейна собственост. Законът ме задължава да изляза от управата и аз 

съм го направил.” 

32. Цветан Петров Ценков от НДСВ е прокурист на видинския 

"Медицински център Биомед" ЕООД. Той е в комисиите по 

здравеопазване и по земеделие: “Аз съм основател и бивш собственик 

на фирмата. По настоящем 100% собственик и директор е жена ми. 

Глупост е, че съм прокурист”. 

Месец след разследването ми парламентът прие законови поправки, 

които задължиха фирмите да освобождават не по-късно от определен 



срок от ръководството си хората, които подадат съответна молба за 

това.  

Ще направя обаче ново разследване, за да видя колко от 32-та са се 

възползвали от тези поправки, за да спазят закона. И дали няма някои 

депутати, решили да опитат късмета си в ръководството на частни 

фирми, предвид все по-напрегнатата ситуация в парламента. 

 

 

 

ВЗЕМАТ ЛИ ЖУРНАЛИСТИТЕ ПОДКУПИ 

 

Да, на журналистите се предлагат подкупи, а някои от тях ги приемат. 

Лично на мен са ми предлагали неведнъж – и индиректно, и в съвсем 

пряк текст. 

Трябва да приемем, че това е нормално, като се има предвид, че едно 

журналистическо разследване може да засегне, а понякога да разруши 

цял един бизнес и да причини поражения за милиони долари. 

В този смисъл подкупите трябва да се възприемат като нормален 

продукт на заобикалящата ни среда, тоест без излишен драматизъм. 

Едно е сигурно – приемането на подкупи от журналиста не може да 

остане скрито дълго време. То няма да доведе до забогатяването му, но 

със сигурност ще го изхвърли от разследващата журналистика, защото 

тя се основава именно на неподкупност и почтенност. 

Използват ли бизнесът и политиката журналисти, за да се справят по-

лесно с конкуренцията? Да, и това е един от големите проблеми,  които 

стоят пред разследващата журналистика. Сега мнозина я отъждествяват  

именно с поръчковата журналистика и това допринася за нейната 

непрестижност в обществото. 

А защо обществото не може да направи разликата между разследване и 

поръчка? Причината трябва да се търси първо при журналистите. Ако 

те свършат работата си действително професионално – тоест съберат 

много факти и дадат думата на всички засегнати страни – тогава трудно 

някой може да се усъмни, че това е журналистическо разследване.  

Колкото е по-професионална работата им, толкова обществото ще бъде 

по-подготвено да я оцени. 

А предлаганите подкупи и други стимули -  най-правилната позиция е 

журналистът да се прави, че не забелязва, когато му предлагат. Това 

може да промени и отношението на предлагащата страна – тоест тя да 

подходи към журналиста с по-голяма сериозност и той да спечели 

уважението й. Така той може да получи повече от “стоката”, която 



всъщност го интересува и трябва да бъде винаги на първо място – 

информацията. 

Всеки журналист, който откаже да изслуша очевидно информиран 

човек, само защото се явява страна в някакъв спор, е просто глупак. 

Умният журналист изслушва всеки, за когото прецени, че има какво 

важно да каже. Независимо от моралните или материалните му 

подбуди. 

В този смисъл не е грешка едно журналистическо разследване за даден 

бизнес, който върши нарушения или престъпления, да започне по 

сигнал на конкуренцията. Та кой, ако не опонентът на даден бизнесмен, 

знае повече за тъмните страни на бизнеса му. 

При такива случаи обаче работата на журналиста трябва да се отличава 

с още по-голяма прецизност и задължително присъствие на засегнатата 

страна.  

По същата логика не бива да се пренебрегва желанието на политици да 

изнесат информация за опонентите си. Ако действително става въпрос 

за престъпления, не е толкова важно, че ще пострада имиджът на 

дадена политическа сила. Важното условие в такива случаи е 

журналистът да не си поставя ограничения спрямо естеството на 

политическата сила. Той трябва да е готов да разследва както БСП, така 

и СДС, ДПС, НДСВ и всяка друга партия. Това е друг проблем, който 

стеснява броя на истински разследващите журналисти – част от 

колегите са ефективни, но само когато разследват определена 

политическа сила. А престъпленията, които други, близки, до тях сили 

извършват, остават незабелязани. 

В случая не говоря за хора като Явор Дачков, които просто не 

причислявам към журналистическата гилдия. 

Говоря по-скоро за хора като Виза Недялкова, която стана автор на 

поредица силни разкрития срещу управлението на Иван Костов, но 

никога не започна да разследва престъпленията на “червените 

мобифони”, ако не броим атаките срещу приятелския кръг “Орион”. Но 

с него безобразията в БСП нито започват, нито свършиха. 

Говоря и за хора като Георги Коритаров, от чийто професионализъм 

дълго време съм се възхищавал, преди да се убедя, че той е твърде 

едностранчив. Тоест  той отново ще стане за мен пример за 

професионализъм когато започне да разследва СДС със същата 

агресивност, с която го прави спрямо БСП, НДСВ и т.н. 

Правилната позиция на един разследващ журналист е винаги да 

поставя фактите над партийните си пристрастия, освен ако не е решил 

да се впусне в политическа дейност. Това не значи задължително да 



бъде аполитичен - в този смисъл аз не крия както десните си 

пристрастия, така и факта, че винаги гласувам за СДС. Това обаче не 

ми пречи да разследвам безобразия на синьото управление и 

приятелския кръг “Олимп” със същия хъс, с който разследвах през 

1995-1997 г. престъпленията на приятелския кръг “Орион” около 

правителството на Жан Виденов.  

Немалко неща от управлението на НДСВ смятам за правилни и добре 

изпълнени. В същото време не съм се притеснявал да изнеса факти за 

нередности, свързани с жълтото управлението – например за 

проблемите с рафинерията “Плама”, безобразията с Варненската 

корабостроителница и др. 

Да, шефът “Мултигруп” Илия Павлов, Бог да го прости, искаше да ме 

даде на адвокатите си.  Размина ми се, а години  по-късно хора от 

“Мултигруп” ми помагаха с информация при други мои разследвания. 

Така стана и с гръцката групировка “Интраком”, а и с немалко други 

фирми. 

Казвам това, за да може на разследващите журналисти да се гледа с 

цялата сложност, в която ги поставят различните ситуации. Тяхната 

работа не е избор между черно и бяло, а заиграване в един многоцветен 

спектър, което изисква както здрави нерви, така и упоритост, познания 

по различни теми и готовност да се рискува, когато обстоятелствата го 

налагат. 

Казано  обобщено, всичко в разследващата журналистика е позволено, 

стига да не е противозаконно и, в крайна сметка да служи на истината и 

на обществото. 


