
През 2002 година журналистката Виза Недялкова първа пусна по радио “Нет” станалата по-
късно апокрифно явление секретна справка за лицето Бойко Борисов. Нито една печатна медия 
не си позволи да я публикува. Ставащите и лягащите тиражни медии с бат Бойко неглижираха 
плъзналата информация в публичното пространство, но Интернет пък отвърна на цензурата с 
тотално разпространиние на справката. Нека си припомним части от нея: “Бойко Методиев 
Борисов е роден на 13.06.1959 год. в София – гр. Банкя. Баща му - Методи Борисов, до 1987 
год. е служител на Софийско градско управление – МВР. Бил е началник на 2-ри сектор в 
столичната противопожарна охрана. Членувал в БКП. Уволнен заради извънбрачна връзка. 
Майка му - Венета Борисова е починала. Била е начална учителка в Банкя. Сестра му 
Красимира Методиева Иванова, род. 1956 год. и живуща в София, кв. Княжево, работи като 
лекар-педиатър в бившата ІІІ АГ-болница, Княжево. Болницата е приватизирана от акционерно 
дружество с нейно дялово участие. Съпругът й е адвокат. Имат син, студент по право. Бойко 
Борисов има дъщеря от разтрогнат брак – Венета, която учи в САЩ, Лос Анджелис. Бившата 
му съпруга Стела е лекарка. От 1988 г. съжителства с Цветелина Бориславова. Бойко Борисов 
завършва средно образование в гр. Банкя. Бил е секретар на комсомолската организация в 
училището. През 1977 год. кандидатства във Висшата специална школа на МВР в Симеоново, 
факултет "Държавна сигурност", но e пренасочен и приет във факултет "Противопожарна 
охрана" с оглед миналото на дядо му (разстрелян на 22.09.1944 год.). През 1982 г. се дипломира 
като инженер по специалността "Противопожарна техника и безопасност" с чин младши 
лейтенант. Редовната си военна служба отбива в ШЗО-Плевен през периода 1977-1978 год. 
Активен състезател по карате. Бил е треньор на националния отбор по карате. В системата на 
МВР започва работа като командир на взвод, а по-късно е командир на рота в СГУ-МВР - 
“Противопожарна охрана”. Впоследствие е преназначен в ЦУПО (Централно управление на 
противопожарната охрана). Известно време е физкултурник на Софийско градско управление - 
МВР. От 1985 г. до 1990 г. е преподавател и завеждащ катедра във Висшия институт за 
подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) на МВР. Има защитена 
докторска дисертация. През 1989 год. е командирован с курсантски взвод в района на 
Каолиново, Дулово и Разград за охрана на селскостопански обекти и оказване помощ по 
прибиране на реколтата след масовите изселвания на местните жители в Турция. (Неговите 
твърдения в интервюта от 2001 г., че в този период е командвал батальон не отговарят на 
истината.)”. През 1990 година Борисов отказва да подпише декларация за деполитизиране и 
напуска системата на МВР. По онова време тече деполитизация в МВР и всички, подписват 
декларации, че напускат БКП за да не са политически обвързани. Борисов обаче отказва да се 
деполитизира и излиза на пазара на частния охранителен бизнес. В справката за този му период 
пише: “установява сътрудничество и взаимодействие с публично компрометирани лица и 
фирми, занимаващи се рекет, връщане на пари от неизправни длъжници и други незаконни 
дейности. Показателно в тази насока е дългогодишната съобщна дейност, включително 
ползването на общ офис в парк хотел "Москва", с Младен Михалев "Маджо", Румен Николов 
"Пашата" и др. Налице са данни от много източници и публикации в пресата, че охранителната 
фирма на Бойко Борисов “Ипон” също е съпричастна криминални деяния, в т. ч. и към 
неразкритото убийство на лице на 05.12.1994 г. в “Зона Б-5” (фирмата е била наета като 
посредник за възстановяване на дължими от убития няколко десетки милиона лева на известна 
фирма). Не е разкрит и случаят с кражбата на 500 000 лв. от касата на “Ипон” и последвалото 
убийство на извършителя (служител във фирмата) и неговата приятелка в района на гр. Враца. 
Предвид връзките на Бойко Борисов с организираните престъпни структури през 1998-2000 г. е 
изучаван от Националната служба за сигурност (ОР Румен Йорданов) с цел привличането му за 
негласен сътрудник. В този период е давал регулярна информация за поведението и действията 
на лидери на престъпни силови структури и други криминално проявени лица. (Тогава, а в 
някаква степен и понастоящем, откриването на оперативна разработка или регистрирането на 
определени лица като агенти и нещатни сътрудници или кандидати за такива, се е използвало 



като форма за осигуряване чадър при осъществяване на незаконосъобразни действия в полза на 
конкретни управленски или корпоративни кръгове. Като пример – Поли Пантев, Косьо 
“Самоковеца”, Славчо Б. Христов и много други.) Папката със събраните за Бойко Борисов 
материали, заедно с постъпилите от него сведения са били докладвани на тогавашния директор 
на НСС ген. Атанас Атанасов и вербовката е била одобрена, но не е осъществена поради 
настъпилите кадрови и структурни промени в спецслужбата след парламентарните избори през 
2001 година”. “Ипон” бързо завзема огромни територии в охранителния бизнес. “Фирмата 
охранява редица обекти и лица, вкл. "Мобилтел", тръбопроводите на "ЛУКойл", хазартната 
фирма "Ай Джи Ем", Първа източна международна банка, "Булинс"; къщите и вилите на 
Славчо Христов, Николай Маринов "Маргина", Младен Михалев "Маджо" и др. През лятото на 
2000 год. "Ипон" поема физическата охрана на Общинска банка с протекциите на Стефан 
Софиянски, Сава Джендов (бивш началник на УБО) и др. От пролетта на 2001 год. "Ипон" 
охранява и алкохолната фирма "Синхрон инвест". След назначаването на Борисов за главен 
секретар на МВР, той прехвърля акциите си от фирмата на Д. Бадънков (бивш началник на 
направление "Охранителна полиция" към СДВР, чийто син е служител на ГКПП-Аерогара 
София).” Очевидно това е и периода, в който Борисов натрупва солиден първоначален 
финансов капитал. Колко е той не се знае, а и никоя институция не се е заинтересувала да 
провери поризхода на милионите на сегашния виден политик. Лицето в публичното 
пространство на Бойко Борисов за първи път лъсва по времето, в което той охранява бившият 
държавен глава Тодор Живков. По-късно като гард се изявява и покрай Симеон 
Сакскобурготски. Именно от Царя Борисов е лансиран и на длъжността главен секретар на 
МВР по времето на управлението на НДСВ. Според същата справка, натиск за влизането му в 
сферата на МВР изключително влияние са изиграли фигури като “- о. з. ген. Любен Гоцев, о. з. 
ген. Бриго Аспарухов и други, ориентирани към съхраняване и разширяване значението и 
участието си в управлението на обществено-икономическите и политически процеси; - кръга 
“Банкя” (контролиращ ключови властови структури - главно в МВР, МФ и МП, и с огромно 
влияние върху сенчестата икономика и организираните силови структури), включващ Чавдар 
Чернев, Димитър Събев, Максим Димов, Виктор Вълков, Ивайло Трифонов, Славчо Б. Христов 
и др., с цел избягване риска от трусово разграждане изградените и функциониращи сенчести 
финансово-икономически схеми.” След като идва на власт Симеон и главният му секретар на 
МВР Бойко Борисов, абсолютно нищо не се случва по отношение на изваждане на показ какво 
е свършило предишното правителство на Иван Костов. Въпреки потреса на огромна част от 
демократично настроеното общество от корупцията, която вилнее по времето на Костов, 
Симеон и Борисов прилагат очевадно закона за “омертата”. Каква е цената поне видимо не 
става ясно. Именно, когато Борисов става главен секретар, Симеон Сакскобурготски лично 
лансира Цветелина Бориславова като бъдещ главен акционер в “СИБанк”. И така банката е 
взета от Славчо Христов, близък до Иван Костов и харизана на приятелката на Бойко Борисов. 
С какви пари и как Бориславова става бос-банкер остава в аналите на банковата история. На 
Славчо Христов “му взимат душата”, Симеон се прави, че изобщо няма нищо общо с тази 
финансова операция, а Бойко Борисов громи бандитите. Справката, разпространена от Виза 
Недялкова, съпруга на Андрей Райчев потъва във файловете в Интернет, а всички медии 
вкупом хукват да правят тотален и смазващ захаросан пиар на Бойко Борисов. Всички те 
вкупом забравят тъмното минало. И фирмите, описани в справката: “1. Ипон-1"ООД, 
регистрирана на 13.09.1991 год. на адрес София, ул. "Раковски" 209. В тази фирма Бойко 
Борисов е съдружник с баща си (Методи Борисов Георгиев), Живко Делчев Делчев и Павел 
Методиев Алексиев. 2. "Ипон-2"-ООД, регистрирана в края на 1992 год. на същия адрес, в 
която е съсобственик с Цветелина Бориславова. 3. "Ипон-Агенция за сигурност и охрана"-ООД, 
регистрирана през м. април 1998 год. на адрес: София, ул."Гечкенли" 4. Съдружници и 
управители - Владимир Петев и Васил Калугеров. Изпълнителен директор - Младен Георгиев. 
4. "Интербулпред"-АД, регистрирана през есента на 1997 год. на адрес София, 



бул."Г.М.Димитров", бл.3, ет. 6. и уставен капитал 1 млн.лв. Съвет на директорите - Бойко 
Борисов, Евстати, Гюров, Чавдар Чернев, Румен Николов, Димо Кръстинов, Владимир Петев. 5. 
"Тео Интернационал"-АД, Бургас - до лятото на 1996 год. Бойко Борисов е член на Съвета на 
директорите заедно с Румен Николов "Пашата". Впоследствие са заменени от Иво Каменов 
Георгиев и Недялко Кирезиев. В периода 1994–1997 "Тео интернационал" е уличена в 
производство на фалшиви цигари "Марлборо" и "Мелник" във фабриката й в Крайморие. 
Борисов се оттегля от нея на 24.06.1996, след скандала и бягството на третият собственик – 
Емил Райков. Аферата е разкрита още на 25.03.1995 г., но тогава делото било смачкано и 
фабриката продължила да произвежда още 2 г. Налице е информация, че Бойко Борисов и 
Румен Николов “Пашата” изобщо не са разпитвани за разбитата фабрика. Има данни, че 
доверен информатор от I РПУ-Бургас е предупреждавал фирмата за предстоящите проверки. 
По това време шеф на РПУ-то е Георги Пенев - пенсиониран от Бойко Борисов с почести и 
назначен през м. ноември 2001 г. за регионален директор на охранителната фирма “Ипон”. 6. 
"Джи енд Би травъл къмпани", регистрирана през есента на 1994 год. и свързана със СИК. 
Съдружници са Бойко Борисов, "София Делта"-ООД и др. През април 1996 год. фирмата е 
одобрена за купувач на 55 % от акциите на грандхотел "София" за 595 млн.лв. (8,5 млн. долара). 
Впоследствие сделката е разтрогната, поради неизплащане на първата вноска. 7. "Прахайм"-
ООД - Червен бряг, учредена през 1996 год. Дейност – производство на сапуни и миещи 
препарати. Съдружници - Бойко Борисов, Цветелина Бориславова и "Прайм инвестмънт 
тръст"(един от учредителите и основните акционери на ТСБанк,). Управители – Цветелина 
Бориславова и Алипи Алипиев. 8. "Будоинвест"-ООД Съдружници: Румен Цветков, Алексей 
Петров, Бойко Борисов (до м.август 1998 год.) 9. "Би енд Пи Комерс"-ООД, регистрирано през 
м.май 2001 год. на адрес: София, ул. "Любен Каравелов" 83, ет. 2. Съсобственици - Бойко 
Борисов и Пламен Тачев Петров. 10. "Цебра"- ООД, регистрирано през 1994 год. Съдружници - 
Бойко Борисов, Цветелина Бориславова, Живко Делчев. 11. Ти Би Ай - 97". Съдружници - 
Бойко Борисов, Тодор Толев. 12. "Сириус-2"- ООД, регистрирано през 1992 год.Собственици – 
Бойко Борисов и Цветелина Бориславова. 13. "Химтекс"- АД. Членове на съвета на директорите 
Бойко Борисов, Цветелина Карагьозова и Мирослав Дерменджиев до 1997 год. Впоследствие в 
СД на дружеството влиза майката на Цветелина. Участие във фирми и други стопански 
организации на Цветелина Бориславова: - "Бентонит" - Кърджали (собственост на СИБанк - 
пряко и чрез офшорни фирми) - собственик и управител. Предприятието е закупено в периода 
1998 – 1999 г. от РМД с участието на частни фирми, като сделката е финансирана от свързаната 
със Славчо Б. Христов БРИБ. Понастоящем има назначена прокурорска проверка за произхода 
на парите за неговата приватизация като част от разследването на кръга “Капитал”. 
"Консорциум каучукова индустрия"- АД, София - член на Съвета на директорите; - "Ай Ти Пи - 
България"- ЕООД - собственик и управител; - "Интерпрайм тобако"- ООД - съдружник и 
управител. Във фирмата участва Румен Николов “Пашата” чрез фирмата си “Арена 95”. - 
“Ипон-2"-ООД – съсобственик; - “Прахайм"-ООД - Червен бряг – съуправител; - "Цебра"- ООД 
(която от своя страна е съдружник в "ИПОН - Агенция за сигурност и охрана" – ООД) – 
съдружник; - "Сириус-2"- ООД – съсобственик; - "Химтекс"- АД - член на Съвета на 
директорите - "Трол", Лихтенщайн (офшорна фирма) - управител на търговското 
представителство на фирмата в България. Представителството се помещава на адреса на 
"Ипон"; - председател на фондациите “Екофонд-Ра” и “Българска медицина” (свързана със 
Славчо Б. Христов). Двете фондации” държат 9.87% от акционерния капитал на СИБанк. От 
м.октомври 2001 год. Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на СИБанк 
(според договореност от проведена среща в Гърция през пролетта на 2001 год., на която 
присъства и Бойко Борисов). На 27.03.1997 год. е взривен джипа й, вследствие на което е тежко 
ранена и претърпява няколко операции”.  
 
 



======================================================================== 
 
Вътрешният министър Цветан Цветанов, Физкултурникът, или Цецко Вътрешния – както ви 
харесва, призна, че имал слабост към съдебната система и реформирането и. Цецко хабер няма 
от право. Обаче по стечение на обстоятелствата като овчарчето Калитко е вицепремиер, шеф на 
управляващата партия и вътрешен министър. Цецко превърна МВР в злокобна киностудия за 
поръчкови екшъни – бързи, светкавични и пропагандни. А когато МВР бърза да ги ражда 
слепи, „безспорните доказателства” са като кучето на нивата. Цецко Вътрешния обаче това не 
го интересува. Той си вади, размахва и мери ... рейтинга. Важното е арестите да са пълни. Пък 
после ще търсим доказателствата. Прокуратурата, която иначе е независима власт, е станала 
проститутка на изпълнителната и коленичила прави виртуозни движения. А след като 
прокуратурата е държанка на МВР, докато едно дело влезе в съда – Европа и обществото е 
излъгано и облъчено, че бандитите са хванати. Дали са бандити, дали просто попълват бройката 
за да лъжем Европа, че се борим с организираната престъпност и корупцията, не е ясно. Това 
обикновено го казва на финала съдът. И тъй като все по-често се случва така, че съдът 
зашлевява „европейските упражнения” на МВР и прокуратурата, заради откровеното им 
скалъпване, Цецко Вътрешния и Боко решиха да си направят свой съд. Съдебните трибунали 
ще започнат работа след 1 януари 2011 година, оповести Бойко Борисов, като че ли предстои 
откриването на бакалия. То, всъщност прилича на бакалия, защото специализираните съдилища 
ще бъдат извезани от ПРАВИЛНИ, ПОСЛУШНИ, И ВЕРНИ НА ГЕРБ СЪДИИ. Тях ще са ги 
проверявали вече от Драшково-Цецковия ДАНС и колкото повече бакии и компромати са им 
открили – толкова по-добре, защото така още по-силно ще ги държат за топките за да отсъждат 
това, което е угодно на Бойко и Цецко Вътрешния. Така ще ЛЪЖЕМ Европа още по- ярко и 
нагло! И цикълът ще е завършен – МВР, прокуратура като фризирина мишка и поръчков 
спецсъд. Цинизмът, ЗАВИСИМОСТТТА и лицемерието на главният прокурор Борис Велчев е 
впечатляващо.Докато пляска на Цветанов заради доклада на Европейската комисия и мънка как 
щял да поправи работата на прокуратурата като и наредял да не извършва дълги проверки, а 
направо да образувала досъдебни производства, пък „дори и после да се налагало да ги 
прекратява”, Велчев БЕЗОБРАЗНО мълчи за пробитите си прокурори. За некадърниците, 
продажниците и обвързаните с бандити негови подопечни. Велчев знае например каква гнилоч 
вони от „мега” прокурорите във Варна, но в същото време ЦИНИЧНО прокурорката Стефка 
Якимова на 11 юли бе наградена с грамота на конкурса /забележете, какъв потрес!/: " 
Страхливият умира всеки ден, смелият - самоведнъж " в памет на магистрата Джовани 
Фалконе. Прокурката е номинирана от ВКП.Наградите бяха връчени от италианския посланик. 
Кой излъга италианския посланик? Как ВКП ЛЪЖЕ НАГЛО, когато за тази прокурорка има 
масиви от записи и документи как скалъпява показания, нарушава скандално закона и пие и яде 
с бандити? Така ли лъжете и Европйската комисия, господин Велчев? В България не всички 
ядат доматите с колците. И прекрасно знаят как се прави „дело от обществено значим 
характер”, когато трябва да излъжеш Европа, че хващаш мафията. С поръчкови показания. С 
лъжи. С монтирани СРС-та. Със зависими свидетели, защитени уж, пък понякога едно и също 
лице с три номера. Европа може и да ви ръкопляска. Може и да си пляскате сами, и да се 
пляскате по задниците, кой знае – това може да е новият поздрав в прокуратурата за добре 
свършена работа. Може и да излъжете, че борите някаква си организирана престъпност. Но в 
тази организирана престъпност и корупция, която борите я НЯМА властта, няма ги олигарсите, 
няма ги ония, които събират парите за новите управляващи, няма ги онези, които носят 
куфарчетата. Няма ги новите велможи. Има фалшива игра. Която трябва да замаже очите както 
на Европа, така и на народа, че има битка срещу мафията. Голата истина е – че парите трябва да 
са в ръцете на върхушката, която управлява страната. И всеки, който не се отчита е под ножа. 
Истината е, че на почит са пробитите прокурори, ченгета и съдии – колкото по-пробити - по-
удобни за Цецко Вътрешния и Боко. Възможно е съдебните трибунали да набутат всички, 



които ТРЯБВА в затвора. Но, колелото се върти. И да не стане така, че гробът, който копаят да 
ги поеме вкупом по-късно. По очи. Същите тези, които днес тръбят, че са блюстителите на 
реда. А всъщност, са просто шмекери. 


