04.03.2013 г. / 19:35:37

Истинската история
КОЙ УБИВА БЪЛГАРИЯ ?! - 6-ТА ЧАСТ - ГЕРБ
СТАТИЯТА СЕ
ОТНАСЯ ЗА ПЕРИОДА
ДО 2010г.

-ГЕРБ – Ръководена от Бойко Методиев Борисов. Смята се,
че днес е един от най – богатите хора на България. През 1977г.
кандидатства в школата на МВР – Симеоново, факултет
“Държавна сигурност”, но е приет в “Противопожарна охрана”.
През 1990г. отказва да подпише декларация за
деполитизиране (т.е. остава си комунист, член на БКП),
напуска МВР и започва охранителна дейност. Участва в
управлението на фирмите: “Ипон-1” с баща си Методи
Георгиев (бивш служител на Софийско градско управление на
МВР); “Ипон-2” ; “Ипон-Агенция за сигурност и охрана”;
“Интербулпред”; “Тео Интернационал” АД с Румен Николов –
Пашата (фирмата е уличена в контрабанда с цигари и
необслужван кредит към ПЧБ в размер на 1.27 милиарда лева)
; “Джи & Би травъл къмпъни”, свързана със СИК; “Прахайм”
ООД; “Будоинвест”; “Цебра” ООД; “Ти Би Ай”; “Химтекс” АД и
т.н. . Влиза във връзка с бандитски структури, занимаващи се с
изнудване, връщане на пари от длъжници, побои, убийства и
т.н. Има данни за връзка на “Ипон” с нерзкрито убийство на
лице, при което тя е била наета за възстановяване на дължими

суми от в последствие убития. Не са разкрити и убийствата на
служител в “Ипон” и негова приятелка, които се случват
малко след крупна кражба от фирмата. Понастоящем “Ипон” е
една от най – големите фирми за охрана с около 900
служители. Те охраняват “Мобилтел”, тръбопроводите на
“Лукойл”, хазартната фирма”Ай Джи Ем”, алкохолната фирма
“Синхрон Инвест”, “Булинс”, къщите и вилите на Славчо
Христов, Николай Маринов “Маргина”, Младен Михалев
“Маджо” и др. Борисов има обща дейност с кредитни
милионери, бивши служители на МВР и ДС и лица от
престъпните силови структури, като: 1. Румен Николов
“Пашата” – съдружник в “Интербулпред”, бивш служител на
спецотряда за борба с тероризма, един от лидерите на
силовите групировки; 2. Младен Михалев “Маджо” – също в
охранителния и в хазартния бизнес (лидер е на СИК); 3.
Цветелина Бориславова – в “Ипон-2”, дъщеря на висш
служител на ДС, управителка на СИ банк, която е била
собственост на Славчо Христов, т.е. на Костов. Автомобилът й
е взривяван, при което е била тежко ранена; 4. Румен Цветков
– в “Будоинвест”, ръководил вътрешната охрана в Мултигруп;
5. Алексей Петров – в “Будоинвест”, участва в управлението на
застрахователните дружества “Аполо&Болкан”, “Спартак”,
“Левски Спартак” (заподозрян в наркотрафик, два пъти
прострелван); 6. Мирослав Дерменджиев – в “Химтекс”,
кредитен милионер, близък с Луканов; 7. Тодор Толев – в “Ти
Би Ай”, участвал в контрабанда с цигари, застрелян през юни
2003.; 8. Павел Алексиев – “Ипон-1”, кредитен милионер; 9.
Владимир Петев – “Ипон-Агенция за сигурност и охрана”, бивш
служител на ДС; 10. Младен Георгив – “Ипон-Агенция за
сигурност и охрана”, бивш служител на ЦСБОП, уволнен
заради връзки с престъпни групировки. Започва работа в
“Ипон”, отговарял за охраната на царица Маргарита; 11.
Евстати Гюров – в “Интербулпред”, бивш служител на ДС,
кредитен милионер, засичан във връзки с чеченски

групировки; 12. Чавдар Чернев – в “Интебулпред”, бивш
служител на ДС, директор на СУ на МВР през 90 – 91г.,
издавал масово разрешителни за оръжие на борческите
групировки; 13. Живко Делчев – “Ипон-1”, има съвместна
фирма с човека на СИК Рахмат Сукра, който заедно с Маджо е
в управителните органи на ПИМБ – “банката на мутрите”, чрез
която се перат пари и се участва масово в приватизационни
сделки; 14. Димо Кръстинов – съдружник в “Интебулпред”, о.з.
от ПГУ – ДС.

На възловата длъжност в МВР Борисов е лансиран от
небезизвестните о.з. ген. Любен Гоцев, о. з. ген. Бриго
Аспарухов и от кръга “Банкя” (в който участва Славчо
Христов).
Като главен секретар на МВР Борисов е обвиняван не без
основание за спиране на вече заведени оперативни дела срещу
близки до него “бизнесмени”. Разкриваемостта на
поръчковите убийства през този период е едва 12% и нито
един представител на мафията не е вкаран в затвора. Той
осигурява чадър на бивши и настоящи ръководители в
системата на МВР, които са покровителствали контрабандата,
наркотрафика, трафика на хора, кражбите и задграничния
трансфер на автомобили (практически неосъществими без
протекцията им). Ето и част от доверените лица на Борисов,
свързани с МВР: 1. о.з. генерал Атанас Атанасов – запазил е
пълен контрол над НСС чрез назначени доверени лица (със
същите мрежи от свои хора в услуга на Борисов работят и
Богомил Бонев и Бриго Аспарухов). Имало е сигнали за
участието му в контрабанден канал на ГКПП-Русе.; 2. Генерал
Васил Василев – директор на ДНСП. Поддържал е тесни
връзки с Боян Петракиев “Барона” и Васил Илиев (ВИС).
Отстранен от длъжност през 1995г. поради сериозни слабости

в работата му. Възстановен като директор на РДВР – София от
Б. Бонев. Счита се, че един от организаторите на
контрабандата през ГКПП – Калотина.; 3. Генерал Красимир
Петров – директор на РДВР – Бургас. Бил е командир на СОБТ
(баретите) и е осигурявал охраната на трафика на цигари от
Бургас до Калотина. Издигнат за директор в Бургас от Б.
Борисов, на мястото на Георги Пенев, който е осигурявал
защита на производството на фалшиви цигари от фирмата на
Бойко “Тео Интернационал”-АД. След като Пенев е
пенсиониран, с почести е назначен за регионален директор на
“Ипон”.; 4. Полковник Иван Дражков – зам. директор на НСС,
близък с бизнес кръга “Банкя” и с ген. Атанасов.; 5.
Полковник Огнян Атанасов – директор на ДОИ-МВР и
използван от Борисов за проучване на интересуващи го лица.;

6. Полковник Стоян Велчев – зам. директор на СДВР,
съученик и много доверен на Борисов, засичан на срещи с
Косьо Самоковеца.; 7. Полковник Ботьо Ботев – началник
сектор “Тежки престъпления срещу личността” – ДНСП. Бил е
приближен на Иво Карамански. Участник в случая “Белите
брези”. Съпричастен в ликвидирането на трима иранци с цел
прикриване на обслужван от тях наркоканал.; 8. Полковник
Александър Василев – началник на 2 РПУ – София, свързан с
групировката на Д. Митрев “Богровеца”. Запазил длъжността
си, въпреки наличните данни за поддържани от него
нерегламентирани контакти и корупционни връзки, тъй като е
оказал съдействие за издаване на разрешителни за оръжие на
охранителите от “Ипон”. Списъкът е дълъг. След
назначаването на Борисов за главен секретар на МВР офисът
на “Ипон” често се посещава от бивши ръководни служители
на службите за сигурност.

39 от кандидатите за кметове на ГЕРБ са били агенти на ДС.
Това са само част от имената: Айдън Исмаилов – агент “Пешо”;
Ангел Сотиров – агент “Гунди”; Бончо Бонев – “Вила”, бил е
явочник; Боян Бояджиев – “Филип”; Ваньо Танов – “Геров”,
кандидат за кмет на Русе, бил е в VI-то управление ДС, бивш
директор на полицията в Русе, а после на ГДБОП.; Велин
Мочовски – “Сашо”; Виктор Добринов – “Васил”; Георги
Тодоров – “Арсов”; Димитър Петков – “Георгиев”; Ибрахим
Ахмедов – “Андреев”; Иван Иванов – “Филипов”, бил е
осведомител в 3-то упр. на ДС; Иван Лесков – щатен служител;
Йордан Тодоров – “Кестен”; Йордан Великов – “Янко”
(кандидат кмет от коалиция “ГЕРБ, ЗНС, НДСВ, СДС, ДСБ,
ВМРО); Йордан Михтиев – кандидат кмет на Горна Оряховица;
Марин Шентов – “Орлин”; Неделчо Тодоров – “Сергей”;
Реджебали Хасан – “Славков”; Христо Иванов – “Дончо”;
Христо Христов – “Мир”; Цено Иванов – “Русев” и т.н.

В областните ръководства и сред листите за общински
съветници на ГЕРБ също има много бивши служители на
репресивните служби, например:

- Павел Димитров, който е координатор за Варна и е бил
офицер от ДС; - Данчо Симеонов, който е областен
организационен секретар за Варна и е работил като ВКР в
Морско училище, щатен служител на ДС (изгорил много
курсантски души); - Бойко Боев – агент “Реката”, общински
съветник в Пловдив, бил е явочник в ДС; - Константин Тилев –
агент, секретен сътрудник “Първан”, общински съветник в
София (преди това е бил съветник от ССД); - Александър
Кехайов – агент “Здравец”; - Ангел Рангелов – “Желязков”.
Издигнат е от ГЕРБ и ВМРО; -Валентин Георгиев – агент
”Октавиян”; - Виолета Йончева – “Елха”; - Георги Янъков –

“Панчев”; - Златко Нотев – щатен служител; - Константин
Гребенаров – щатен; - Недялко Либчев – “Стоянов”,
осведомител; - Александър Коцов – “Буляка”; - Бончо Бончев –
щатен служител от ДС-УБО; - Валентин Върбанов – “Гочев”,
издигнат за общински съветник в Шумен; - Валерий Василев –
щатен служител; - Веселин Цонев – “Лагуна”; Георги
Николов – “Коко”; Данчо Йонков – агент осведомител
“Димитров”; - Данчо Данев – “Християн”; - Димитър Банков –
щатен служител; - Емануил Кирилов – агент “Генов”; - Иван
Младенов – “Тасев”, бил е осведомител; - Иван Мирчев –
“Колчо”; - Красимир Герасимов – агент “Искърски”; Красимир Георгиев – агент “Ком”; - Любомир Димитров –
щатен служител, издигнат за общински съветник в Бургас; Людмил Иванов – секретен сътрудник “Велко”, издигнат в
Плевен; - Людмил Лалев – “Петров”; - Марин Кавръков – щатен
служител, издигнат за общински съветник в Сливен; - Марин
Дамгов – “Яков”; - Михаил Михайлов – щатен служител,
издигнат в Русе; - Наско Чилев – “Петър”; - Николай Ненчев –
“Колев”; - Нонко Харалампиев – “Трайчо”, бил е осведомител; Павел Петров – агент “Иванов” от III-то управление на ДС; Петко Пешлейски – “Альоша”; - Петьо Тодоров – “Христозов”; Рени Байкова – “Виктория”; - Румен Радулов – “Радецки”; Румен Костичков – агент “Генов”; - Саво Недков – агент
“Петров”; - Цветан Маджарски – агент “Денев” и още много
други.
Ето и списък на факти, свързани с Бойко и ГЕРБ,
показващи какво всъщност представляват:
-Намерението на кмета да въведе такса при събирания и
митинги на граждани;
-Активното му участие при кървавото потушаване на протеста
пред парламента на 14.01.2009г. (включително и един смъртен
случай), когато си измисли повода, че имало бомба на площада
и тръгна да спасява властта на БСП (въпреки “бомбата”

депутатите си останаха в сградата. Защо ли?). Това бе ясен
пример за съдействието между Станишев и Борисов.
-Теливизионният дебат между Борисов и Станишев бе
абсолютен фарс, в който се тигна дотам, че двамата започнаха
да си правят комплименти. В икономическия екип на ГЕРБ на
дебата имаше човек, който тогава и в момента работи в ДАНС нещо абсолютно недопустимо за служител на органите за
сигурност, това е Тошко Тодоров.
-В предизборната програма на ГЕРБ е залегнало продължаване
на масовата приватизация, т.е. на разграбването на
Българската икономика.
-В евролистите на ГЕРБ рамо до рамо бяха педерастът Дим
Дуков и братът на Петър Стоянов – Емил Стоянов,
компрометиран бизнесмен, бивш агент на ДС.
-Борисов подкрепи гей парада в София и смаза брутално
протестите против провеждането му.
-На много места ГЕРБ използват активно циганската
подкрепа. Фрапиращ пример представителя на партия ДРОМ и
общински съветник от ГЕРБ в София Илия Илиев. Той успя да
прокара решение за разрешаване на просията на обществени
места в столицата. Това е начинът ГЕРБ да си подсигури
циганския електорат. Същия съветник предложи в общинските
жилища да се настанят голям процент цигански семейства “за
да можели да се интегрират с българите” (вие си представете
да живеете със съседи цигани). Този индивид е забогатял от
контрола на групи от джебчии (които имат български
паспорти) в различни европейски градове и кара автомобил за
над 1 000 000 лева.
-Войната за боклука на София, която не е нищо повече от
сблъсък на икономически интереси, от който страдат
обикновените хора.
-Според един секретен доклад, публикуван в авторитетното
американското списание „Конгрешънъл куотърли“,

партньорството с българския бандит е пореден пример за
политическата търговия, водена от Буш. Докладът посочва, че
Борисов е съратник на някои от най – големите мафиоти.
Споменава се вълната от 28 неразкрити убийства, последвали
възкачването му като главен секретар на МВР, с което е
помогнал на своите партньори за ликвидирането
конкуренцията в подземния свят (същото става и след като
стана министър - председател).
-От изводите на европейски наблюдатели става ясно, че
Борисов е тясно свързан с ФБР и ЦРУ, и е съдействал за
откриване на таен американски затвор в България. Има среща
с висш служител на ЦРУ в САЩ през май 2006г., на която се
потвърждават твърденията. Активна е и помощта му за
създаване на американски военни бази на наша територия, с
което България ще бъде тотално заробена. Тези бази ще се
използват за бъдещата война срещу Иран, което ще ни
направи военни цели на държава, разполагаща с ракети,
биологично, химическо и може би дори ядрено оръжие
(разстоянието до нея е около 800 мили). Очевидно е защо едно
от първите посещения на примиера в чужбина бе при
основния съюзник на САЩ в Близкия изток Израел.

И тук примерите могат да продължават доста. Повече е от
ясно е, че този човек е поредния коз, използван от генералите
кукловоди, както бяха Симеон, Костов и Ф. Димитров. Не
случайно е лансиран непрекъснато от платените медии. Той
също няма да служи на Българския народ, а на своите
господари от чужбина и на техните резиденти за България.

П. П.: Ярък пример за добрите „търговски отношения”
между Борисов и американските служби е една от първите
стъпки предприети от неговото правителство, а именно

изнасянето на Българските охранителни части около летището
в Кабул на първа линия, където риска за тях е многократно по
– голям. Премиерът също така открито заяви, че ще увеличи
контингента ни в Ирак и Афганистан. Да, точно това е
„стоката” с която МУТРАТА си плаща поверената му
власт – живота на Българските войници.

Вие сами можете да се “наслаждавате” на
престъпленията на ГЕРБ (ГРОБ), които ще продължат
във времето, докато не подготвят почвата за поредния
“месия” с неговата партия.
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