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1. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ РЕЙТИНГ НА „АВТОРИТЕТ“ ЗА 
СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ 

Процесът за създаване на рейтинг на изкуствено формираните партии е съвкупност 
от множество малки процеси. Всеки един от тези малки процеси съдържа няколко 
основни етапа: 
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Етап 1. Създава се дирижиран процес за вдигане на рейтинга (скандал, 
инцидент, протест и пр.), като предварително е избран „герой“ или няколко 
„герои“, които да оглавят този процес. При възникване на това „случайно“ 
събитие, останалите участници в политическия живот също се опитват да 
прихванат процеса, като го оглавят. В края на краищата процесът се оглавява 
от тези „герои“, които бъдат обявени от медиите за ръководители. 

 

 

Етап 2. Процесът се документира с подходящ видео- и снимков материал от 
професионален екип. Главният герой дава интервюта на фона на събрано 
множество хора и се представя като техен лидер (в повечето случаи хората са 
в неведение, че биват използвани). 

 

 

Етап 3. Подготвените материали се разпространяват в медиите. Народът е 
известен, че вече има нов авторитет на хоризонта, нов спасител, който ще 
оправи нещата. 

 

 

Етап 4. Процесът се довежда до подходящ завършек. Новият авторитет 
извършва някакъв „подвиг“ (предлага промени в някой закон, създава партия 
и пр.) и/или обещава популярни в обществото, отдавна чакани промени. Като 
резултат от изпълнението на процеса, рейтингът на главния герой и на неговата 
партия е повишен. 
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2. РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА „ВДИГАНЕ РЕЙТИНГА НА ХРИСТО ИВАНОВ И 
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ 
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2.1. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА В ПРОЦЕСА 

12.04.2018 г. Създава се коалиция „Демократична България“. 

„Демократична България“ e центристко-дясна политическа коалиция, съставена от 
политическите партии „Да, България!“, „Демократи за силна България“ (ДСБ) и 
„Зелено движение“, учредена на 12 април 2018 г. 

Съюзът „Демократична България“ има двама съпредседатели – Христо Иванов („Да, 
България!“) и Атанас Атанасов („Демократи за силна България“). 

Източник:: https://bg.wikipedia.org/wiki/Демократична_България  

07.07.2020 г. Не допуснаха Христо Иванов до брега на имот, свързан с Доган. 

Сблъсъци на охранители с лидера на „Да, България“ Христо Иванов и общинския 
съветник от Бургас Димитър Найденов се разпространяват на видео в социалните 
мрежи. Повод за скандала е опит на двамата представители на партията да слязат 
на морския бряг до бившето яхтено пристанище в местността Отманли. Територията 
от години е недостъпна, тъй като на нея се намира големият почивен комплекс, 
свързван с почетния председател на ДПС Ахмед Доган.  

Инцидентът е станал в ранния следобед.  

С лодка Христо Иванов и Димитър Найденов са стигнали до морския бряг в 
местността, сега известна като Парк „Росенец“. 

Източник::https://bnr.bg/post/101306202/da-balgaria-atakuva-po-voda-imot-svarzan-s-
dogan 

04.08.2020 г. Христо Иванов настоява за свободен достъп до плажа в парк 
„Росенец“. 

Поредна акция в парк „Росенец“. Лидерът на „Да, България!“ Христо Иванов и 
симпатизанти на партията искат да осигурят достъп до плажа, който в момента е 
ограничен заради ограда, съобщи БНТ. 

Научихме вчера-онзи ден, че отново е преграден пътят. Това е изключително 
неприятно, ще отидем там, за да видим преграден ли е пътят, на какво основание е 
преграден и да поискаме този общински път до държавната собственост да бъде 
освободен, заяви Иванов. 

Източник::https://news.bg/bulgaria/hristo-ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-
plazha-v-park-rosenets.html 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Демократична_България
https://bnr.bg/post/101306202/da-balgaria-atakuva-po-voda-imot-svarzan-s-dogan
https://bnr.bg/post/101306202/da-balgaria-atakuva-po-voda-imot-svarzan-s-dogan
https://news.bg/bulgaria/hristo-ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-plazha-v-park-rosenets.html
https://news.bg/bulgaria/hristo-ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-plazha-v-park-rosenets.html
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04.08.2020 г. Плажът в Росенец вече със свободен достъп. 

Вече има свободен достъп до плажа в Росенец. Активисти на „Демократична 
България“ днес направиха изненадваща проверка дали огради препречват достъп 
до ивицата, но загражденията се оказаха преместени, съобщи БНР. 

Оградите с надпис „строителен обект“ са изместени, за да може да се преминава 
край тях от общинския път през държавен имот, част от който е бетониран.  

Христо Иванов отправи конкретни искания към кмета на Бургас, че ако тази ограда 
не бъде премахната или сложена по границата на имота с ясна табела, ще 
организират ново масово плажуване. 

Източник::https://news.bg/regions/plazhat-v-rosenets-veche-sas-svoboden-dostap.html 

14.03.2021 г. Христо Иванов: На Росенец издигаме пилон с българския флаг 

Демократична България ще издигне на плажа на Росенец пилон с българския флаг, 
след като Върховният административен съд определи, че ивицата трябва незабавно 
да бъде вписана в кадастралната карта като плаж, а не като земеделска земя. Това 
обяви съпредседателят на обединението Христо Иванов във видео, излъчено на 
живо от Росенец. 

Източник::https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-
balgarskia-flag-747765.html 

2.2. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА 

На парламентарните избори през 2017 г. партията „Да България“ не успява да 
прескочи прага от 4%. Ето защо за предстоящите през 2021 г. избори се стартира 
процес, целящ да популяризира личността на Христо Иванов сред обществото и 
съответно на бъдещата коалиция „Демократична България“.  

Етап 1. Създава се дирижиран процес за вдигане на рейтинга. 

На 07.07.2020 г. Христо Иванов и компания опитват да акостират на плаж „Росенец“ 
с една единствена цел – повишаване рейтинга му за предстоящите избори през  
2021 г. 

https://news.bg/regions/plazhat-v-rosenets-veche-sas-svoboden-dostap.html
https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-balgarskia-flag-747765.html
https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-balgarskia-flag-747765.html
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Етап 2. Процесът се документира с подходящ видео- и снимков материал от 
професионален екип. 

Акцията се заснема професионално, като за целта екипажът акостира с 2 лодки: 
първата е за главния герой и единия снимачен екип, а втората - за втория снимачен 
екип. Операторите правят професионална фотосесия и записват видео, което се 
излъчва на живо в интернет. Никой не им пречи да снимат. 

Пълна версия на спектакъла е налична в YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=BLWaKmz4COI. 

 
 

Снимка от сушата. 

 

 

 

Източник:  
заснетият от снимачния  

екип видеофилм. 

 

 

 

Снимка от втората лодка. 

 

 

 

Източник:  
заснетият от снимачния  
екип видеофилм. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLWaKmz4COI
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Христо Иванов държи 
българското знаме в ръка 
(вижте ме какъв патриот съм). 

 

 

Източник:  
заснетият от снимачния  

екип видеофилм. 

 

 

Българското знаме е поругано. 
Това е полезно за развитието 
на процеса, тъй като народът 
ще бъде възмутен. 

 

Източник:  
заснетият от снимачния  
екип видеофилм. 

 

 

Христо Иванов е оставен да 
дава интервюта пред 
камерата. Отново никой не 
пречи на оператора да снима. 

 

Източник:  
заснетият от снимачния  

екип видеофилм. 
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От време на време Христо Иванов бива блъскан, а операторите снимат. Операторите 
никой не ги блъска. 

 

Източник: заснетият от снимачния екип видеофилм. 

Етап 3. Подготвените материали се разпространяват в медиите. 

Самата акция се излъчва на 
живо в интернет. 

 

 

Източник:  
заснетият от снимачния 
екип видеофилм. 

 
Впоследствие всички телевизии излъчват кадри от видеоматериала. 

 

Източник: Телевизия БТВ Източник: Телевизия Евроком 
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Информация за скандала се разпространява и в онлайн медиите: 

• https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/hristo-ivanov-borisov-trjabva-da-
otgovori-zashto-nso-prodalzhava-da-ohranjava-dogan-i-peevski.html  

• https://www.24chasa.bg/novini/article/8785110  

• https://www.mediapool.bg/hristo-ivanov-debarkira-krai-saraya-na-dogan-
anonimni-gardove-go-izblaskaha-video-news309519.html  

• https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/07/4088026_redno_e_da_si_trugnete_c
ivilni_gardove_goniat_hristo/  

• https://www.168chasa.bg/article/8786828  

• https://www.dw.com/bg/с-гумена-лодка-срещу-пленената-държава-
българия/a-54124914  

Етап 4. Процесът се довежда до подходящ завършек. 

Почти месец по-късно (04.08.2020) медиите съобщават, че Христо Иванов настоява 
за свободен достъп до плажа в парк „Росенец“ (https://news.bg/bulgaria/hristo-
ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-plazha-v-park-rosenets.html). Няколко часа 
по-късно следва новината: „Плажът в Росенец вече е със свободен достъп“ 
(https://news.bg/regions/plazhat-v-rosenets-veche-sas-svoboden-dostap.html). На 
14.03.2021 г. (три седмици преди изборите) героят напомня за подвига си, като 
заявява, че ще издигне пилон с българския флаг на плажа на 
Росенец.(https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-
balgarskia-flag-747765.html). Процесът е приключен успешно  -  рейтингът на Христо 
Иванов се е покачил значително, както се вижда и от изборните резултати през 
април 2021 г. 

2.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕСА 

Преди този сценарий, на парламентарните избори през 2017 г. движение „Да, 
България!“ събира едва 2.96% от гласовете на гласувалите: 

https://results.cik.bg/pi2017/rezultati/index.html  

След успешно проведената акция, на изборите на 04.04.2021 г. коалицията 
„Демократична България“ събира цели 9.45% от гласовете на гласувалите, т.е. 
утроява предишния си резултат: 

https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/index.html  

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/hristo-ivanov-borisov-trjabva-da-otgovori-zashto-nso-prodalzhava-da-ohranjava-dogan-i-peevski.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/hristo-ivanov-borisov-trjabva-da-otgovori-zashto-nso-prodalzhava-da-ohranjava-dogan-i-peevski.html
https://www.24chasa.bg/novini/article/8785110
https://www.mediapool.bg/hristo-ivanov-debarkira-krai-saraya-na-dogan-anonimni-gardove-go-izblaskaha-video-news309519.html
https://www.mediapool.bg/hristo-ivanov-debarkira-krai-saraya-na-dogan-anonimni-gardove-go-izblaskaha-video-news309519.html
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/07/4088026_redno_e_da_si_trugnete_civilni_gardove_goniat_hristo/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2020/07/07/4088026_redno_e_da_si_trugnete_civilni_gardove_goniat_hristo/
https://www.168chasa.bg/article/8786828
https://www.dw.com/bg/с-гумена-лодка-срещу-пленената-държава-българия/a-54124914
https://www.dw.com/bg/с-гумена-лодка-срещу-пленената-държава-българия/a-54124914
https://news.bg/bulgaria/hristo-ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-plazha-v-park-rosenets.html
https://news.bg/bulgaria/hristo-ivanov-nastoyava-za-svoboden-dostap-do-plazha-v-park-rosenets.html
https://news.bg/regions/plazhat-v-rosenets-veche-sas-svoboden-dostap.html
https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-balgarskia-flag-747765.html
https://offnews.bg/politika/hristo-ivanov-na-rosenetc-izdigame-pilon-s-balgarskia-flag-747765.html
https://results.cik.bg/pi2017/rezultati/index.html
https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/index.html
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Въпреки че разгледаният пример не е единствената пиар акция за вдигане рейтинга 
на Христо Иванов, респективно „Демократична България“, тя е ключова за 
популяризирането им сред обществото. 

2.4. КОЙ УПРАВЛЯВА ТОЗИ ПРОЦЕС 

За да се установи кой управлява процеса, тоест чии интереси защитава Христо 
Иванов, следва да се разгледа наличната информация за него в интернет. Съгласно 
Уикипедия (https://bg.wikipedia.org/wiki/Христо_Иванов_(политик)): 

От 2006 г. до 2014 г. е програмен директор на Фондация „Български институт за 
правни инициативи“, където ръководи проекти в областта на съдебната реформа, 
предотвратяване на корупцията и утвърждаване на върховенството на закона. 

От сайта на фондацията (http://www.bili-bg.org/) може да се види кои са нейните 
партньори: Department of States – United States of America (Държавния департамент 
на САЩ), America for Bulgaria Foundation (Фондация „Америка за България“), The 
German Marshall Fund of the United States, The United States Department of Justice, 
Konrad Adenauer Stiftung (Фондация „Конрад Аденауер“) и др. 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
http://www.bili-bg.org/
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Също от Уикипедия страницата на Христо Иванов се вижда, че:  

През 2010-11 година, със стипендия на американската програма за културен обмен 
„Фулбрайт“, преминава специализация в областта на правото на национална 
сигурност и процедурите по съдебни назначения в Съединените щати в правното 
училище на Американския университет във Вашингтон. 

Повече информация за програмата Фулбрайт може да се намери на сайта на 
Fulbright Bulgaria (http://www.fulbright.bg). Целта на програмата е дадена чрез цитат 
на сенатор Джеймс Фулбрайт:  

Основната цел на програмата … е да обезсили вкорененото културно недоверие, 
което изправя нациите една срещу друга. Този образователен обмен не е панацея, 
а извор на надежда.  

С други думи, целта на програмата Фулбрайт е да обезсили културната идентичност 
на всеки народ, спрямо който се прилага. От страницата може да се видят и 
спонсорите ѝ: фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и 
др. 

 

От наличната публична информация се вижда кой е инвестирал пари в Христо 
Иванов. Това показва и кой е заинтересован от вдигане на рейтинга му, тоест кой 
управлява процеса - фондация „Америка за България“, Държавният департамент на 
САЩ и др. 

  

http://www.fulbright.bg/
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3. РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА „СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИЯТА „ИЗПРАВИ 
СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 
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3.1. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА В ПРОЦЕСА 

16.01.2020 г. Във фейсбук е създаден социалният клуб „Отровното трио“. 

Page created - 16 януари 2020 г. 

Източник: https://www.facebook.com/otrovnototrio  

09.07.2020 г. Прокурори влязоха в президентството. 

Прокурори влязоха в сградата на президентската администрация, съобщи БГНЕС. 
Пред сградата са една полицейска кола и два автомобила, единият от които със 
синя лампа. 

Колите са спрени точно срещу сградата на Министерския съвет. На място пристигна 
и бус на „Бюро по защита“ към прокуратурата. 

Малко по-късно от президентската институция потвърдиха, че в 9.00 часа 
представители на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи, на 
Бюрото за защита на свидетелите и поемни лица са представили разпореждане от 
Софийски военен съд и определение от Специализирания наказателен съд за 
претърсване на кабинети в президентската институция. 

Източник: https://news.bg/crime/prokurori-vlyazoha-v-prezidentstvoto.html  

09.07.2020 г. Нов призив-протест в защита на демокрацията, пред Президентството. 

„Призоваваме всички граждани, които смятат себе си за демократи, независимо от 
политическите им разбирания, да защитят Президентската институция и опита 
всички центрове на властта да бъдат подчинени на действащия мутренски модел 
на управление“. Това пишат в съобщение до медиите адвокат Николай Хаджигенов, 
професор Велислав Минеков и Арман Бабикян. 

Източник: https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-
demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html  

09.07.2020 г. Възмутен от управлението, Радев излезе на протеста. 

Страхливият умира всеки ден, смелият само веднъж, заяви още президентът Радев 
и призова: „Не на страха.“ Ще си върнем България, категоричен бе той и настоя: 
„Мутри вън.“ Този му призив бе подет от събралите се хора. Заедно с 
вицепрезидентът Илияна Йотова двамата се сляха с протестиращите. 

Източник: https://news.bg/politics/vazmuten-ot-upravlenieto-radev-izleze-na-
protesta.html  

https://www.facebook.com/otrovnototrio
https://news.bg/crime/prokurori-vlyazoha-v-prezidentstvoto.html
https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html
https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html
https://news.bg/politics/vazmuten-ot-upravlenieto-radev-izleze-na-protesta.html
https://news.bg/politics/vazmuten-ot-upravlenieto-radev-izleze-na-protesta.html
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10.07.2020 г. „Отровното трио“ призова да спасим демокрацията с нов протест. 

Ние, Отровното трио, днес (10.07) в 15.00 ч. ще бъдем на фонтана пред 
президентството. За да е смислен и резултатен, протестът трябва да ескалира. Така 
че бъдете готови. Утре ще обявим следващите стъпки, пишат в общо писмо проф. 
Велислав Минеков, адв. Николай Хаджигенов и Арман Бабикян. Подобен призив те 
отправиха и вчера. „И за да не е напразно, днес, минавайки покрай държавни, 
съдебни или общински сгради, все едно къде, задръжте натиснат клаксона на 
автомобила, докато чакате на светофара или просто минавате покрай тях. Ако сте 
пеша, на велосипед, тротинетка, покажете им високо вдигнат пръст! 

Източник: https://www.actualno.com/politics/otrovnoto-trio-prizova-da-spasim-
demokracijata-s-nov-protest-news_1480143.html  

11.07.2020 г. „Отровното“ трио свиква нов протест в София днес. 

Днес се събираме отново, за да защитим мирно демокрацията в България.  

Това съобщиха организаторите на вчерашния протест в защита на президента 
Румен Радев - Арман Бабикян, Николай Хаджигенов и Велислав Минеков, нарекли 
се „Отровното трио“. 

Източник: https://offnews.bg/politika/otrovnoto-trio-svikva-nov-protest-v-sofia-dnes-
732569.htm  

13.07.2020 г. Изявление на Посолството на САЩ. 

Правото на мирно събиране е основна демократична ценност. Демонстрациите и 
протестите са знак за цветущо и жизнено гражданско общество. Мирните протести 
са играли ключова роля в 244-годишната демокрация на Съединените щати. Всяка 
нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и подвластна на 
върховенството на закона. Ние подкрепяме българския народ в стремежа му за 
повишаване на доверието в демократичната система и насърчаване на 
върховенството на закона в България. Никой не е над закона. 

Източник: https://bg.usembassy.gov/bg/statement-by-the-u-s-embassy-8-bg/  

14.07.2020 г. „Отровното трио“ започва национална стачка. 

Така нареченото „Отровно трио“ Арман Бабикян, Николай Хаджигенов и Велислав 
Минеков пишат във „Фейсбук“, че започват национална стачка. Те приемат всеки, 
който иска да се включи, да им пише. 

"...бъдещето ни се решава сега", пишат тримата в публикацията си в социалната 
мрежа. 

https://www.actualno.com/politics/otrovnoto-trio-prizova-da-spasim-demokracijata-s-nov-protest-news_1480143.html
https://www.actualno.com/politics/otrovnoto-trio-prizova-da-spasim-demokracijata-s-nov-protest-news_1480143.html
https://offnews.bg/politika/otrovnoto-trio-svikva-nov-protest-v-sofia-dnes-732569.htm
https://offnews.bg/politika/otrovnoto-trio-svikva-nov-protest-v-sofia-dnes-732569.htm
https://bg.usembassy.gov/bg/statement-by-the-u-s-embassy-8-bg/
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Днешният протест отново е с начален час 17.00 ч. и ще продължи до 23.00 ч., става 
ясно още от призива на триото. 

Източник: https://bnr.bg/post/101309778/trioto-babikan-hadjigenov-i-minekov-
zapochvat-nacionalna-stachka  

18.07.2020 г. От понеделник протестите минават в нова фаза. 

Протестите срещу правителството и главния прокурор минават в нова фаза от 
понеделник. В 7 ч. сутринта ще бъдат блокирани Народното събрание, където 
трябва да има дебати по вота на недоверие, и всички съдебни палати в страната. 

Тече организация всички желаещи от страната да пристигнат в София или да 
блокират общински сгради и публична собственост жп гари и шосета. 

Правото на гражданско неподчинение е записано в конституцията, обоснова се 
адвокат Николай Хаджигенов от „Отровното трио“, организатори на протестите. 
Надслова на протеста е „Всички вън“. 

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/ot-ponedelnik-protestite-minavat-v-nova-
faza.html  

02.09.2020 г. Обгазиха Мая Манолова на протеста в София. 

Прeдceдaтeлят нa грaждaнcкaтa oргaнизaция „Изпрaви ce.БГ“ Мaя Мaнoлoвa бeшe 
нaпръcкaнa c лютив cпрeй при cблъcъцитe мeжду пoлиция и прoтecтирaщи нa 
aнтипрaвителcтвeнитe дeмoнcтрaции в цeнтърa нa Coфия. 

Кадри от инцидента можете да видите в началото на 11-тa минута от приложения 
видеоклип, споделен във Facebook страницата на доскорошния политик. 

Източник: https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-
video  

07.02.2021 г. „Изправи се! Мутри вън!“ е коалицията на Манолова и „Отровното трио“. 

„Изправи се! Мутри, вън!“ е името на коалицията, с която ще се явяват на 
парламентарните избори на 4 април Мая Манолова и „Отровното трио“. Те събират 
подписи и ще ги внесат във вторник в ЦИК. 

„Озаглавили сме коалицията така, защото очакваме едно нещо - хората да се 
изправят и да изгонят мутрите“, коментира на брифинг Арман Бабикян. Това е „най-
краткото название, заради което се събрахме хората преди месеци на площада“, 
добави той. 

"Всеки опит да не бъдем регистрирани с названието „Изправи се! Мутри, вън!“ ще 
бъде произвол. Това значи, че ЦИК е бухалка на властта“, посочи Мая Манолова. Тя 

https://bnr.bg/post/101309778/trioto-babikan-hadjigenov-i-minekov-zapochvat-nacionalna-stachka
https://bnr.bg/post/101309778/trioto-babikan-hadjigenov-i-minekov-zapochvat-nacionalna-stachka
https://btvnovinite.bg/bulgaria/ot-ponedelnik-protestite-minavat-v-nova-faza.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/ot-ponedelnik-protestite-minavat-v-nova-faza.html
https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-video
https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-video
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обясни, че в листите на коалицията ще има само 30% участие на партийно 
ангажирани хора, а другата част – 70%, ще са безпартийни граждани. Приоритетите 
им ще са повишаване на доходите, преизчисляване на пенсиите, дълбока съдебна 
реформа, борба с монополите, борба за чиста природа и т.н. Предвиждат и ревизия 
на управлението на Бойко Борисов. „И ще кажем ясно на българите къде са отишли 
техните пари. Ще работим за създаване на мнозинство на почтените в 45-ото 
Народно събрание. Няма начин да подкрепяме правителство на ГЕРБ и ДПС, защото 
за нас те олицетворяват задкулисния модел, срещу който аз се изправих миналата 
есен в София“, обясни Манолова.“ 

Източник: https://www.24chasa.bg/novini/article/9490129  

3.2. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА 

Паралелно с аферата „Росенец“ се движи втори процес, целящ създаването на 
партия „Изправи се! Мутри вън!“, която да успее да влезе в следващия парламент.  

Етап 1. Създава се дирижиран процес за 
вдигане на рейтинга. 

 

 

 

 

 

 

На 16.01.2020 г. във фейсбук е  
създаден „социалният клуб“ 
@otrovnototrio „Отровното трио“ 
(https://www.facebook.com/otrovnototrio/). 

 

В периода от 16.01.2020 г. до 07.07.2020 г. се качват единадесет видеоматериала с 
участие на триото (заедно или поединично) в различни предавания на Сашо Диков, 
Веселин Дремджиев, Студио Хъ и др., целящи разработването на фейсбук 
страницата и набиране на последователи. През февруари и март 2020 г. се качват и 
няколко снимки.  

https://www.24chasa.bg/novini/article/9490129
https://www.facebook.com/otrovnototrio/
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На 09.07.2020 г. прокуратурата влиза в президентството, а няколко часа по-късно 
Николай Хаджигенов, от името на триото, призовава във Фейсбук за протест пред 
президентството. 

 

Източник: https://www.facebook.com/nikolay.hadjigenov/posts/3284853021534778  

Следва видеообръщение на триото пред президентството, което те излъчват на 
живо във фейсбук групата си: 

https://www.facebook.com/101796794703627/videos/1156971258011259  

Призивите им моментално се разпространяват от някои медии като frognews.bg, 
actualno.com, bgonair.bg, offnews.bg и др. След като пред президентството се събира 
огромна тълпа протестиращи, президентът Румен Радев излиза пред събралите се 
и изрича известната фраза „Мутри вън!“, която става и девиз на бъдещата партия. 
Трудно е да се каже дали президентът е част от този процес, или просто използват 
думите му.  

Веднага към протеста се присъединяват и други политически дейци, опитващи се да 
извлекат политически дивиденти: Корнелия Нинова, Христо Иванов и Мая Манолова 
(https://btvnovinite.bg/bulgaria/protesti-v-centara-na-sofija-sled-akcijata-na-
prokuraturata-v-prezidentstvoto.html).  

https://www.facebook.com/nikolay.hadjigenov/posts/3284853021534778
https://www.facebook.com/101796794703627/videos/1156971258011259
https://btvnovinite.bg/bulgaria/protesti-v-centara-na-sofija-sled-akcijata-na-prokuraturata-v-prezidentstvoto.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/protesti-v-centara-na-sofija-sled-akcijata-na-prokuraturata-v-prezidentstvoto.html
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Етап 2. Процесът се документира с подходящ видео- и снимков материал от 
професионален екип.  

Постановката продължава повече от 100 дни. Героите, заради които е създадена, 
започват да се изявяват веднага. Както се вижда от снимките, те са подходящо 
оборудвани с микрофон, тонколони и др. Големите телевизии взимат с охота 
интервюта от тях. 

 

Източник: https://offnews.bg/protesti/iskaniata-na-otrovnoto-trio-ostavki-na-kabineta-i-
geshev-vns-i-d-732639.html  

Друг паралелен участник извън „отровното трио“ е Мая Манолова – доскорошен 
омбудсман на България. Тя също се включва в протеста от първия ден с 
подходящия снимачен екип, който да отразява участието ѝ.  

 

Източник: https://offnews.bg/politika/maia-manolova-10-iuli-e-noviat-10-noemvri-
732709.html  

https://offnews.bg/protesti/iskaniata-na-otrovnoto-trio-ostavki-na-kabineta-i-geshev-vns-i-d-732639.html
https://offnews.bg/protesti/iskaniata-na-otrovnoto-trio-ostavki-na-kabineta-i-geshev-vns-i-d-732639.html
https://offnews.bg/politika/maia-manolova-10-iuli-e-noviat-10-noemvri-732709.html
https://offnews.bg/politika/maia-manolova-10-iuli-e-noviat-10-noemvri-732709.html
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За да бъде повишен нейният рейтинг, се организира допълнителен високочестотен 
процес – Манолова бива „обгазена“. Обгазяването е заснето на видео. 

 

Източник: https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-
video  

Етап 3. Подготвените материали се разпространяват в медиите  

Веднага след призива на „Отровното трио“ за протест, още от първия ден няколко 
медии започват да повтарят „Това е протест на „Отровното трио“:  

• https://frognews.bg/novini/organizatorite-protesta-pred-prezidentstvoto-tova-
borba-svoboda-video.html  

• https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-
demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html  

• https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/198277-protest-sled-nahluvaneto-na-
prokuraturata-v-prezidentstvoto  

• https://offnews.bg/politika/dosegashni-protivnitci-na-radev-se-sabirat-na-protest-
v-negova-podkrep-732448.html  

• https://news.bg/society/aktsiyata-v-prezidentstvoto-opit-za-prevzemane-na-
vlastovi-teritorii.html  

 

 

 

https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-video
https://fakti.bg/bulgaria/507035-obgaziha-maa-manolova-na-protesta-v-sofia-video
https://frognews.bg/novini/organizatorite-protesta-pred-prezidentstvoto-tova-borba-svoboda-video.html
https://frognews.bg/novini/organizatorite-protesta-pred-prezidentstvoto-tova-borba-svoboda-video.html
https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html
https://www.actualno.com/politics/nov-priziv-protest-v-zashtita-na-demokracijata-pred-prezidentstvoto-news_1479905.html
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/198277-protest-sled-nahluvaneto-na-prokuraturata-v-prezidentstvoto
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/198277-protest-sled-nahluvaneto-na-prokuraturata-v-prezidentstvoto
https://offnews.bg/politika/dosegashni-protivnitci-na-radev-se-sabirat-na-protest-v-negova-podkrep-732448.html
https://offnews.bg/politika/dosegashni-protivnitci-na-radev-se-sabirat-na-protest-v-negova-podkrep-732448.html
https://news.bg/society/aktsiyata-v-prezidentstvoto-opit-za-prevzemane-na-vlastovi-teritorii.html
https://news.bg/society/aktsiyata-v-prezidentstvoto-opit-za-prevzemane-na-vlastovi-teritorii.html
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Водещите телевизии се 
надпреварват да интервюират 
триото още от втория ден, а на 
третия ден Бабикян е в студиото 
на БТВ. 

 

 

 

 

 

Източник: https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/babikjan-nikoj-ne-mi-
e-plashtal-za-da-organiziram-protesta-pri-prezidentstvoto.html  

Бабикян в студиото на Нова: https://www.mediapool.bg/babikyan-ironizira-borisov-v-
studioto-na-nova-tv-predovolni-hora-protestirat-news309755.html  

Етап 4. Процесът се довежда до подходящ завършек  

Представлението приключва успешно за неговите режисьори с формирането на 
коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ между Мая Манолова и „Отровното трио“ 
(https://www.24chasa.bg/novini/article/9490129). 

3.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕСА 

На парламентарните избори, проведени на 04.04.2021 г., коалицията „Изправи се! 
Мутри вън!“ събира 4.72% от гласовете: 

https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/index.html  

И въпреки че резултатът не е впечатляващ, новоизлюпената коалиция става една от 
само шестте партии, преминали границата от 4%. 

3.4. КОЙ УПРАВЛЯВА ТОЗИ ПРОЦЕС 

За да се установи кой стои зад този процес, следва да се разгледа наличната 
информация за „Отровното трио“ в интернет пространството. Съгласно фейсбук 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/babikjan-nikoj-ne-mi-e-plashtal-za-da-organiziram-protesta-pri-prezidentstvoto.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/babikjan-nikoj-ne-mi-e-plashtal-za-da-organiziram-protesta-pri-prezidentstvoto.html
https://www.mediapool.bg/babikyan-ironizira-borisov-v-studioto-na-nova-tv-predovolni-hora-protestirat-news309755.html
https://www.mediapool.bg/babikyan-ironizira-borisov-v-studioto-na-nova-tv-predovolni-hora-protestirat-news309755.html
https://www.24chasa.bg/novini/article/9490129
https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/index.html
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страницата им (https://www.facebook.com/otrovnototrio/), триото се състои от Арман 
Бабикян, Николай Хаджигенов и Велислав Минеков. 

От „Информационен портал за неправителствените организации в България“ 
(https://www.ngobg.info/) се вижда, че Бабикян е член на управителния съвет на 
„Клуб Отворено общество – Варна“. 

 

Основател на фондация „Отворено общество“ е Джордж Сорос 
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Джордж_Сорос). Към момента фондацията 
осъществява своята дейност на територията на България чрез НПО-то „Институт 
Отворено Общество“ (https://osis.bg/?p=664), което финансира мрежата си по 
различните градове. Например, съгласно годишния отчет на „Института“ за 2005 г. 
„Клуб Отворено Общество - Варна“ е получило „стабилизиращ грант“ от 25 000$ 
(https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Annual_Report_2005_Bulgarian.pdf). 

 

 

https://www.facebook.com/otrovnototrio/
https://www.ngobg.info/
https://bg.wikipedia.org/wiki/Джордж_Сорос
https://osis.bg/?p=664
https://osis.bg/wp-content/uploads/2018/04/OSI_Annual_Report_2005_Bulgarian.pdf
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Арман Бабикян също така е изпълнителен директор на „Манира“ ЕООД 
(https://manirabg.com/bg/team.html). От сайта се вижда, че: 

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин 
Кирил Философ“ в гр. София и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Специализирал е „Радио мениджмънт“ в университета „Фредония“ в щата Ню Йорк, 
САЩ. През 2012 г. получава награда за граждански принос, присъдена му за 20-
годишнината на клуб „Отворено общество“ – Варна. 

Дълги години е работил като журналист в Българското национално радио и Радио 
„Свободна Европа“. Бил е програмен мениджър „Публицистика и новини“ на първото 
частно радио „Канал Ком“ и програмен мениджър на Радио „Атлантик“. 

От сайта на радио „Свободна Европа“ (https://www.svobodnaevropa.bg/p/6970.html) 
се виждат спонсорите на радиото: 

RFE/RL е регистрирана като частна корпорация с нестопанска цел, която се 
финансира от грант от Конгреса на САЩ чрез Американската агенция за глобални 
медии (USAGM). Редакционната независимост на RFE/RL е гарантирана от 
законодателството на САЩ. 

За втория от триото (Николай Хаджигенов) отсъства публична информация, 
свързваща го с чуждестранни агенти. Но съществува достатъчно информация за 
споделяните от него ценности. Например (https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-
blok/71532-nnatsionalizam-i-homoseksualizam-za-ili-protiv-gey-parada): 

Гей-парадът е политически ориентирана манифестация, която цели да се провокира 
дебатът за еднополовите бракове и осиновяването на деца от еднополови двойки. 
Това каза Любомир Милошев от ВМРО в студиото на „България сутрин“. 

Негов събеседник бе адвокат Николай Хаджигенов, който се противопостави на 
това твърдение и заяви, че правата, свободите и правосъдието не могат да имат 
цена. 

„Всички граждани трябва да имат еднакви права – всеки трябва да може да се 
бракосъчетае. Националистическите формации могат само да мразят. 
Еднополовите бракосъчетавания и осиновяването на дете от гей-двойка са основни 
човешки права“, обясни Хаджигенов. 

Що се отнася до Велислав Минеков, той членува в чуждестранния агент 
„Атлантически съвет на България“ (НПО) в периода от март 2018 г. до 11.08.2020 г. 
(https://www.24plovdiv.bg/novini/article/8901343).  

От наличната публична информация се вижда, че основният инвеститор в 
„отровното трио“ е фондация „Отворено Общество“ на Джордж Сорос.  

https://manirabg.com/bg/team.html
https://www.svobodnaevropa.bg/p/6970.html
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/71532-nnatsionalizam-i-homoseksualizam-za-ili-protiv-gey-parada
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/71532-nnatsionalizam-i-homoseksualizam-za-ili-protiv-gey-parada
https://www.24plovdiv.bg/novini/article/8901343
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4. РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА „ВДИГАНЕ РЕЙТИНГА НА „ИЗПРАВИ СЕ! 
МУТРИ ВЪН!“ (КОМИСИЯТА „МАНОЛОВА“) 
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4.1. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА 

06.04.2021 г. Мая Манолова: Първото решение, което ще внесем, е за комисията по 
ревизията. 

Първият проект на решение, който ще внесем, ще е за създаване на Комисия по 
ревизията, която първо да се заеме с черните каси на властта – „Автомагистрали“, 
Монтажи, ДКК, държавният ВиК холдинг, Държавната петролна компания, 
Държавното предприятие за управление на язовирите. 

Това заяви Мая Манолова от коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ на брифинг днес. 

Ще проверим Националната програма „Енергийна ефективност“ и решенията на 
Министерския съвет за раздаване на пари. Само за последните месеци Борисов 
похарчи 5 млрд. лв. с решения на Министерския съвет, каза още Манолова. 

Ще проверим големите обществени поръчки и ще предложим промени в Закона за 
обществените поръчки. Освен концесията на летище София, ще проверим и 
концесиите, свързани с добив на подземни богатства – злато, цветни метали, както 
и кариерите. В работата на тази комисия ще са всички скандални сделки и теми, 
предложени от българските граждани, категорична бе тя. 

Източник: https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-
koeto-shte-vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata  

16.04.2021 г. Мая Манолова оглави комисията, която ще ревизира управлението на 
Борисов. 

Депутатите одобриха създаването на временна комисия, която ще ревизира 
управлението на Бойко Борисов. 214 депутати подкрепиха предложението. 
Депутатката от ИМВ Мая Манолова ще оглави комисията. За нея гласуваха 147 
народни представители. Комисията ще ревизира период от 10 години. За зам.-
председател бе избран Георги Георгиев от „Има такъв народ“. 

В срок от 3 месеца Комисията ще проверява последните четири години от 
управлението на премиера Бойко Борисов. 

Към първоначално предвидените дружества, органи и ведомства, обект на 
проверката ще бъдат и предложени от различни парламентарни сили. 

"Всички, които са вземали и давали, трябва да носят своята отговорност", заяви 
Манолова, която е вносител на решението за създаване на комисията и добави  

"Изваждането на мутрите от управлението върви с доказателствата за техните 
престъпления. С това ще бъдат ангажирани, след приключване работата на 
Комисията, съответните правораздавателни органи". 

https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-koeto-shte-vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata
https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-koeto-shte-vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata
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От ГЕРБ-СДС в комисията влизат Дани Каназирева, Маноил Манев, Тома Биков, от - 
ИТН Георги Георгиев, Иван Хиновски, Пламен Абровски, от БСП - Румен Гечев, Явор 
Божанков, Пламен Милев, от ДПС - Йордан Цонев, Сергей Кючюков, Адлен Шавкед, 
от ДБ -  Иван Димитров, Борислав Сандов, Калоян Янков, от ИМВ Мая Манолова,. 
Драгомир Ошавков, Андрей Вълчев. 

Източник: https://bnr.bg/post/101454510/obsajdat-sazdavaneto-na-komisia-koato-
shte-revizira-upravlenieto-na-borisov  

01.05.2021 г. БСП ще върне мандата, следват нови избори (обновена). 

Националният съвет на БСП реши в събота да върне веднага третия мандат за 
съставяне на правителство, който президентът предстои да връчи на 5 май. 
Решението бе взето след няколкочасови обсъждания със 108 гласа "за", без "против" 
и петима "въздържал се". Така и трите мандата няма да бъдат реализирани и се 
върви към назначаване на служебно правителство от президента и нови избори 
през юли. Вероятните дати за парламентарните избори са 11 или 18 юли. 

Източник: https://www.mediapool.bg/bsp-shte-varne-mandata-sledvat-novi-izbori-
obnovena-news321418.html  

05.05.2021 г. ГЕРБ провали заседание на комисията „Манолова“, в което бизнесмен 
разказваше за рекет и „Мата Хари“. 

Депутати от ГЕРБ провалиха изслушване на зърнопроизводител, който пред 
комисията за проверка на злоупотребите при управлението на ГЕРБ започна да 
свидетелства за схеми, при които кръг около Бойко Борисов чрез институциите 
преразпределя пазари, диктува цени и използва прокуратурата за заплахи и за 
разправа с неудобни. 

Бизнесменът, пожелал анонимност, се представи като крупен земевладелец в 
Северозападна България и разказа, че е бил принуждаван от близки до Борисов, да 
не купува земеделски земи, да продава продукцията си на занижени цени, а 
"Напоителни системи" го били изнудвали да плаща рекет, ако иска да получи вода 
за насажденията си. 

Медии разпознаха в анонимния свидетел агробизнесмена Светослав Илчовски, 
който в началото на тази година обяви, че мести бизнеса си в САЩ. Преди време той 
беше основен свидетел в процеса срещу бившия депутат от ГЕРБ, а после и от ДПС 
Димитър Аврамов. 

Източник::https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedan
ie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/   

 

https://bnr.bg/post/101454510/obsajdat-sazdavaneto-na-komisia-koato-shte-revizira-upravlenieto-na-borisov
https://bnr.bg/post/101454510/obsajdat-sazdavaneto-na-komisia-koato-shte-revizira-upravlenieto-na-borisov
https://www.mediapool.bg/bsp-shte-varne-mandata-sledvat-novi-izbori-obnovena-news321418.html
https://www.mediapool.bg/bsp-shte-varne-mandata-sledvat-novi-izbori-obnovena-news321418.html
https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedanie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/
https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedanie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/
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07.05.2021 г. ГЕРБ отчаяно опитва да заглуши комисията за кюлчетата и Мата Хари. 

Крупният бизнесмен в земеделието Светослав Илчовски е за втори път в комисията 
по ревизиите, оглавявана от Мая Манолова. Той се опитва да говори за корупционни 
схеми в сектора и овладяването му от близки до властта фигури. Илчовски твърди 
и че има запис, който показва коя е Мата Хари и как са правени снимките в спалнята 
на премиера в оставка Бойко Борисов. Кюлчетата, заснети в шкафчето на Борисов, 
са истински и са му подарък за рождения ден от крупни бизнесмени, твърди още 
Илчовски. 

Източник: https://segabg.com/hot/category-bulgaria/gerb-otchayano-opitva-da-
zaglushi-komisiyata-za-kyulchetata-i-mata-hari  

4.2. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА 

На проведените на 04.04.2021 г. избори за парламент на Република България 
коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ събира едва 4.72%. Същевременно разпадът 
на ГЕРБ вече е видим и необратим, поради което за запазване на статуквото е 
целесъобразно гласоподавателите на ГЕРБ да бъдат „прехвърлени“ към подходящи 
системни партии, за да нямат възможност да се ориентират към несистемни.  

Етап 1. Създава се дирижиран процес за вдигане на рейтинга 

На 06.04.2021 г. Мая Манолова заявява: „Първият проект на решение, който ще 
внесем, ще е за създаване на Комисия по ревизията“ 
(https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-koeto-shte-
vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata). Десет дни по-късно Комисията е създадена и 
оглавена именно от нея, като първото заседание на комисията е на 21.04.2021 г. 

На 01.05.2021 г. става ясно, че БСП ще върне третия мандат, тоест парламентът ще 
бъде разпуснат и ще има предсрочни избори (https://www.mediapool.bg/bsp-shte-
varne-mandata-sledvat-novi-izbori-obnovena-news321418.html). Като евентуални дати 
за новите избори се спрягат 11 или 18 юли - остават около два месеца и половина. 
Необходими са спешни действия, за да бъдат изпълнени поставените пред процеса 
цели - да се прехвърли голяма част от гласовете на ГЕРБ именно към „Изправи се! 
Мутри вън!“, както и да се привлекат допълнителни гласоподаватели. Това би 
позволило в следващия парламент да бъде формирано ново, по-послушно 
антибългарско правителство с подкрепата на „Демократична България“ и „Изправи 
се! Мутри вън!“. 

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/gerb-otchayano-opitva-da-zaglushi-komisiyata-za-kyulchetata-i-mata-hari
https://segabg.com/hot/category-bulgaria/gerb-otchayano-opitva-da-zaglushi-komisiyata-za-kyulchetata-i-mata-hari
https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-koeto-shte-vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata
https://www.novinite.bg/articles/200142/Maya-Manolova-Parvoto-reshenie-koeto-shte-vnesem-e-za-Komisiyata-po-reviziyata
https://www.mediapool.bg/bsp-shte-varne-mandata-sledvat-novi-izbori-obnovena-news321418.html
https://www.mediapool.bg/bsp-shte-varne-mandata-sledvat-novi-izbori-obnovena-news321418.html
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По тази причина процесът минава в активна фаза и на 05.05.2021 г. (първият работен 
ден след 1 май) бизнесмен прави скандални разкрития 
(https://frognews.bg/novini/biznesmen-pred-komisiiata-reviziia-mata-hari-
pleimeitka.html). Светослав Илчовски казва, че от 2012 г. насам е трябвало да плаща 
„данък спокойствие“, като през 2020 г. са му поискали 50% от продукцията, 
възлизаща на 40 милиона лева. По това време получил и предупреждение по 
телефона от министър Петя Аврамова, за да спре да купува земя. Светослав 
Илчовски разказва и как премиерът Бойко Борисов се е сдобил с кюлчетата злато 
(https://bg-voice.com/след-скандалния-запис-скандални-сним/), едно от които 
дарено от собственика на „Градус“. Също така заявява, че разполага с клип на 
момичето, заснело нощното шкафче на премиера. Стъписани от случващото се, 
депутати от ГЕРБ прекъсват заседанието. 

Етап 2. Процесът се документира с подходящ видео- и снимков материал от 
професионален екип.  

Тъй като събитията се случват в парламентарна комисия, всички необходими 
технически и медийни средства са налице. Освен че „свободните“ медии веднага 
кръщават Комисията за проверка на злоупотреби с подходящото наименование 
„Комисията Манолова“, техните репортажи и статии са придружени с работни 
снимки на председателя на комисията - Мая Манолова. Второто заседание на 
комисията се излъчва на живо в интернет, което предизвиква голям обществен 
отзвук. 

 

Източник::https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedan
ie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/   

https://frognews.bg/novini/biznesmen-pred-komisiiata-reviziia-mata-hari-pleimeitka.html
https://frognews.bg/novini/biznesmen-pred-komisiiata-reviziia-mata-hari-pleimeitka.html
https://bg-voice.com/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC/
https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedanie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/
https://www.dnevnik.bg/politika/2021/05/05/4206473_gerb_provali_zasedanie_na_komisiiata_manolova_v_koeto/
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Етап 3. Подготвените материали се разпространяват в медиите. 

Основните телевизионни медии премълчават скандала от 05.05.2021 г., с което още 
повече засилват интереса на хората към него (https://fakti.bg/bulgaria/576643-
babikan-vchera-chovek-razkaza-kak-se-zadovolava-premier-dnes-mediite-razkazvat-kak-
agnetata-pridobivat-korichka). За подобряване ефекта от процеса, следващото 
заседание на комисията, проведено на 07.05.2021 г., вече се излъчва на живо 
(онлайн). 

След като свидетелят Светослав Илчовски прави своите разкрития, за кратко става 
основна медийна фигура. Но това не е проблем, тъй като медиите продължават 
удобно да държат отговорна за разкритията т.нар. „Комисия Манолова“, тоест оттук 
нататък колкото и скандални разкрития да се направят, населението ще ги свързва 
с Мая Манолова и „Изправи се! Мутри вън!“. 

За по-добър обществен отзвук, документите от комисията се изпращат и до 
европейската прокуратура, до министерството на правосъдието, до МВР и др. 

Етап 4. Процесът се довежда до подходящ завършек. 

На практика този процес все още не е завършил, тъй като след изборите на 11 юли 
2021 г. се създадева нова временна комисия по ревизия, която отново е 
председателствана от Мая Манолова. 

4.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕСА 

За резултатите от този процес може да се съди по изборните резултати от 4 април 
(https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/) и за изборните резултати от 11 юли 
(https://results.cik.bg/pi2021_07/rezultati/index.html). „Изправи се! Мутри вън!“ събра 
в абсолютна стойност по-малко гласове на последните избори, което се дължи на 
по-ниската избирателна активност в сезона на отпуските. Процентно обаче 
гласоподавателите на тази партия са се увеличили от 4.72% през месец април до 
5.01% през месец юли. 

4.4. КОЙ УПРАВЛЯВА ТОЗИ ПРОЦЕС 

За да се установи кой управлява този процес и чии интереси защитава Мая 
Манолова, респективно „Изправи се! Мутри вън!“, отново следва да се използва 
наличната публична информация в интернет пространството. 

https://fakti.bg/bulgaria/576643-babikan-vchera-chovek-razkaza-kak-se-zadovolava-premier-dnes-mediite-razkazvat-kak-agnetata-pridobivat-korichka
https://fakti.bg/bulgaria/576643-babikan-vchera-chovek-razkaza-kak-se-zadovolava-premier-dnes-mediite-razkazvat-kak-agnetata-pridobivat-korichka
https://fakti.bg/bulgaria/576643-babikan-vchera-chovek-razkaza-kak-se-zadovolava-premier-dnes-mediite-razkazvat-kak-agnetata-pridobivat-korichka
https://results.cik.bg/pi2021/rezultati/
https://results.cik.bg/pi2021_07/rezultati/index.html
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В периода от 30.07.2015 г. до 03.09.2019 г. Манолова заема длъжността омбудсман 
на Република България. По това време тя е един от основните защитници на 
Истанбулската конвенция. Манолова изразява позицията си на 04.01.2018 г.: 

Можем ли да замълчим при тези тревожни факти? Убедена съм, че не! Като 
застъпник за правата на българските граждани заявявам, че насилието не може и 
не трябва да бъде толерирано. Затова настоявам, че конвенция, която осигурява 
защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола, трябва да бъде в 
сила и за България. 

Истанбулската конвенция е важен инструмент на Съвета на Европа срещу 
насилието над жени и домашното насилие. Тя задава европейски стандарт, 
подкрепян от държавите-членки на ЕС и от самия ЕС, който я подписа на 13 юни 2017 
г. От 28 държави-членки на ЕС всички са подписали Истанбулската конвенция, а 17 
са я ратифицирали. От всички 47 държави-членки на Съвета на Европа, Конвенцията 
не е подписана единствено от три държави – Русия, Армения и Азърбайджан. 

Подкрепата към нея от страна на европейските държави е обяснима, защото тя 
осигурява завършена правна рамка и цялостна политика с конкретни мерки за 
превенция, защита на жертвите и преследване на насилниците. 

Затова кампанията срещу Истанбулската конвенция, която се развива в момента, е 
трудно обяснима – дали тези, които се обявяват против Конвенцията толерират 
домашното насилие? Да разбираме ли, че тези, които са против ратифицирането на 
Истанбулската конвенция, са съгласни жени и деца да бъдат бити и насилвани, да 
няма строги санкции за насилниците или да не се изграждат кризисни центрове в 
подкрепа на жертвите? 

Източник: https://www.ombudsman.bg/news/4588  

В обръщението си Мая Манолова не споменава и дума за действителните проблеми 
в Истанбулската конвенция: въвеждането на понятия като „социален пол“, 
„идентичност, основана на пола“ (gender identity) и др. чужди за българската култура 
„ценности“. Именно тези проблемни текстове са причината на 27.07.2018 г. 
Конституционният съд на Република България да реши, че Истанбулската конвенция 
противоречи на конституцията: 

В Конвенцията чрез дефинирането на „пол“ като социален конструкт всъщност се 
релативизират границите на двата пола – мъж и жена като биологично 
детерминирани. Ако обаче обществото загуби способността да прави разлика 
между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но 
неизпълним ангажимент. 

Конституционният съд счита, че Конвенцията, поради разпоредбите на чл. 3, буква 
„в“ и на чл. 4, § 3, които са носещи за смисъла на международния договор в неговата 

https://www.ombudsman.bg/news/4588
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цялост, не съответства на Конституцията. Тъкмо по отношение на тези разпоредби, 
Конвенцията не допуска резерви. Съгласно чл. 78, § 1 от международния договор: 
„Не се допускат резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата 
Конвенция, с изключение на резервите, посочени в параграфи 2 и 3.“. 
Конституционният съд подчертава, че веднъж ратифициран, обнародван и влязъл в 
сила за Република България този международен договор, в съответствие с чл. 5, ал. 
4 от основния закон, се инкорпорира във вътрешното право и се прилага с 
предимство пред националното законодателство, което му противоречи (решение 
№ 7 от 02.07.1992 г. по к. д. № 6/1992 г.). 

Източник: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-
a064-6ffd6f997310  

Възгледите на Мая Манолова се виждат и от други нейни действия. Така например 
на 19.11.2018 г. се провежда събрание на омбудсманите на балканите, на което 
Манолова е председател и инициатор (https://webcafe.bg/bulgaria/2032655561-maya-
manolova-se-sabra-s-ombudsmanite-na-balkanskite-strani.html). На това събрание са 
поканени „Институт Отворено общество“, „Български Хелзинкски комитет“, „Център 
за изследване на демокрацията“, „Център за либерални стратегии“ и др. 
неправителствени организации с финансиране от едни и същи източници. 

От наличната публична информация се вижда, че Мая Манолова поддържа добри 
взаимоотношения с представителите на фондация „Отворено общество“ на 
Джордж Сорос и напълно споделя техните идеали. Като се добави и че коалицията 
„Изправи се! Мутри вън!“ е комбинация от Мая Манолова и Отровното трио, това 
недвусмислено показва кой управлява този процес. 

 

  

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310
https://webcafe.bg/bulgaria/2032655561-maya-manolova-se-sabra-s-ombudsmanite-na-balkanskite-strani.html
https://webcafe.bg/bulgaria/2032655561-maya-manolova-se-sabra-s-ombudsmanite-na-balkanskite-strani.html
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5. РАЗВИТИЕ НА СЛОЖНИЯ ПРОЦЕС „СЪЗДАВАНЕ НА БОЙКО БОРИСОВ 
И ГЕРБ“ 

Примерът от близкото минало е по-комплексен и включва множество свързани 
малки процеси, които имат обща цел – създаване рейтинг на бъдещия (става дума 
за началото на хилядолетието) авторитет и лидер на ГЕРБ – Бойко Борисов. 

5.1. ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА 

31.08.2001 г. Борисов шеф в МВР заради дисертация. 

 
Източник: Вестник „24 часа“, 31.08.2001 г. 
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03.09.2001 г. Вътрешният министър назначи официално Бойко Борисов за главен 
секретар. 

Министър Петканов издаде заповед за назначаването на Бойко Борисов за главен 
секретар на вътрешното министерство, съобщи БНТ. От днес Борисов има звание 
полковник. Новият главен секретар на МВР беше представен днес пред директорите 
на националните и централни служби и пред журналисти от вътрешния министър 
Георги Петканов. Главният секретар не възнамерява на този етап да назначава 
хора, с които е работил досега. Ще огледаме с министър Петканов всички колеги, за 
да разберем какви резултати са постигнали в работата си, каза Борисов. 
Министерството подготвя програма за промени в закона за МВР и Правилника за 
приложението му. Тази седмица се очакват предложения за промени и в Закона за 
движение по пътищата, каза Георги Петканов. На въпрос за мерките с борбата с 
корупцията, вътрешният министър каза, че ще бъде изготвена специална програма, 
която ще се обсъди с директорите на РДВР от цялата страна. Срещата с шефовете 
на регионалните дирекции ще бъде след десетина дни, информира Петканов. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/09/03/111294_vutreshniiat_ministur_
naznachi_oficialno_boiko_borisov/  

29.11.2001 г. Вежди Рашидов е в ареста за побой над полицай. 

Общинските съветници Вежди Рашидов от групата "Другите за София" и Емил Додов 
от ОДС са задържани за 24 часа в ареста на Пето столично РПУ за побой над 
служителя от Общинска полиция сержант Венцислав Павлов, съобщи МВР. 

Главният секретар на ведомството Бойко Борисов потвърди новината и заяви, че 
общинските съветници могат да бъдат задържани и за 72 часа, а със случая е 
ангажиран директорът на правния отдел на министерството. Адвокатът на 
известният скулптор отрече клиентът му да е задържан и заяви, че няма нищо 
притеснително около случая. Според свидетели по време на разпита в РПУ Додов 
крещял: "Не ме пипайте! Аз съм общински съветник!". 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/11/29/107086_vejdi_rashidov_e_v_ar
esta_za_poboi_nad_policai/  

22.12.2001 г. Трагедия в дискотека "Индиго" отне живота на седем деца. 

Седем са загиналите в петък вечер деца пред дискотеката "Индиго", съобщи 
говорител на МВР. 

………. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/09/03/111294_vutreshniiat_ministur_naznachi_oficialno_boiko_borisov/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/09/03/111294_vutreshniiat_ministur_naznachi_oficialno_boiko_borisov/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/11/29/107086_vejdi_rashidov_e_v_aresta_za_poboi_nad_policai/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/11/29/107086_vejdi_rashidov_e_v_aresta_za_poboi_nad_policai/
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В "Пирогов" бяха и председателят на парламента Огнян Герджиков, премиерът 
Симеон Сакскобургготски, избраният за президент Георги Първанов, министърът на 
вътрешните работи Георги Петканов, главният секретар на МВР Бойко Борисов. 

Президентът Стоянов, който бе на мястото на инцидента, а после в Първа градска 
болница и "Пирогов" каза че, в 

прерогативите на Министерския съвет е това дали ще бъде обявен ден на 
национален траур, но той самият смята, че такъв ден трябва да бъде обявен, 
съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Главният секретар на МВР Бойко Борисов издаде заповед всички дискотеки да 
бъдат затворени, съобщи бТВ. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/12/22/123083_tragediia_v_diskoteka
_indigo_otne_jivota_na_sedem_deca/ 

08.01.2002 г. УКАЗ № 32 ОТ 18.01.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК БОЙКО 
МЕТОДИЕВ БОРИСОВ - ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ, СЪС ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ 
РАБОТИ 

Обн. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г. 

На основание чл. 203, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи 

ПОСТАНОВЯВАМ: 

Удостоявам полковник Бойко Методиев Борисов - главен секретар на 
Министерството на вътрешните работи, със звание "генерал-майор" от 
Министерството на вътрешните работи. 

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи. 

Издаден в София на 18 януари 2002 г. 

Подпечатан с държавния печат. 

Източник: https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-
1622666224/issue/1648  

13.09.2002 г. Полицията потвърди, че в София се води война за разпределяне  
пазара на дрога. 

Столичната дирекция на вътрешните работи обяви официално, че покушението 
срещу наркодилъра Илиян Варсанов е заради подялба на пазара за дрога в София. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/12/22/123083_tragediia_v_diskoteka_indigo_otne_jivota_na_sedem_deca/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2001/12/22/123083_tragediia_v_diskoteka_indigo_otne_jivota_na_sedem_deca/
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1622666224/issue/1648
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/-1622666224/issue/1648
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Разследването за атентата срещу Варсанов е водено в тясно сътрудничество с 
Прокуратурата и под постоянния контрол на главния секретар на МВР.  

................ 

„Достатъчно ясна е схемата, достатъчно доказателства имаме - за схемата, за 
поръчителите, за помагачите. Надяваме се тези доказателства да бъдат достатъчни 
и за следствието, съда и прокуратурата“, каза ген. Бойко Борисов, главен секретар 
на МВР. 

С 22-годишният неуспял килър, задържаните за тази престрелка стават 6. Предстоят 
още арести, казват от МВР.  

„Става дума за 30-40 човека, въоръжени, със страхотен опит, които се возят на по 9-
10 коли из София. Тези всички лица трябва да бъдат задържани, спешно да им се 
издадат присъди и за дълго време да бъдат в затвора. Ако това не се случи, ще 
ходим на огледи на много хора“, заяви генерал Бойко Борисов. 

Източник: https://btvnovinite.bg/9686-Politsiyata_potvardi_che_v_Sofia_se_vodi_voyna_
za_razpredelyane__pazara_na_droga.html  

21.09.2002 г. Генералите Борисов и Василев заминават за Бавария. 

Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов и директорът на Дирекция 
национална служба “Полиция” генерал Васил Василев заминават на четиридневно 
посещение в Бавария, съобщи пресцентърът на МВР. 

Визитата е по покана на баварското вътрешно министерство и е организирана от 
фондация "Ханс Зайдел". 

Програмата предвижда срещи с ръководни служители на баварското МВР и 
получаване на дарение за българската полиция. 

В делегацията е и директорът на ДОТИ - МВР Цветан Иванов, който ще обмени опит 
с баварските си колеги и ще получи специализирана техника за нуждите на 
службата, съобщават от МВР. 

Десет служители от СОБТ преминават в Бавария курс за обмяна на опит в борбата с 
тероризма. 

Източник: https://news.bg/bulgaria/generalite-borisov-i-vasilev-zaminavat-za-
bavariya.html  

08.11.2002 г. Бойко Борисов откри R’n’B Club-а на Мишо Шамара в Търново. 

Главният секретар на МВР ген. Бойко Бориксов откри във Велико Търново R’n’B Club, 
собственост на Мишо Шамара, режисьорът на рап-клипове Еди Багдасярян и Конса. 
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Клубът е профилиран изцяло за младежки партита, като всяка вечер ще има ранна 
дискотека за тийнейджъри и по-късна за студенти, а по-време на тийн-партито няма 
да се продава алкохол, охраната ще бъде повишена и през цялото време на 
разположение на забавляващите се деца, ще има безплатен телефон за връзка с 
родителите им. 

Целта на тези предохранителни мерки е нищо да не помрачава радостта, а по 
думите на самия Мишо Шамара тази дискотека е първия клуб насочен изцяло към 
младежката аудитория и предназначен единствено за чисто забавление. От своя 
страна ген. Борисов заяви, че се е съгласил да открие клуба, защото когато преди 
година е посетил в “Пирогов” ранените в дискотека “Индиго” деца, те го помолили 
да им доведе Мишо Шамара. 

Източник: https://news.bg/culture/boyko-borisov-otkri-r-n-b-club-a-na-misho-shamara-v-
tarnovo.html  

29.11.2002 г. Бойко Борисов - „Мъж на годината 2002“. 

Без никакво съмнение Бойко Борисов е най-популярният главен секретар на МВР в 
историята на министерството. През 2002 година той получи наградата "Мъж на 
годината" именно в това си качество. Най-активни в Интернет гласуването тогава 
бяха дамите, които са на мнение, че Борисов притежава невероятно мачовско 
излъчване. Останалите възприемаха главния секретар на МВР като човек на делата, 
а не на приказките. И това - въпреки че той говореше всеки ден, по всякакви 
въпроси. Което пък го превърна и в любимец на медиите. 

Източник: https://www.manoftheyear.bg/majete/?year=11  

08.03.2003 г. Илия Павлов е застрелян показно в София. 

Президентът на "MG корпорация" Илия Павлов беше прострелян с един изстрел в 
сърцето десет минути преди 20 часа на излизане от централата на корпорацията на 
кръстовището на булевардите "Г.М.Димитров" и "Драган Цанков". “Той най-вероятно 
е починал на място”, каза главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов. 

Охраната на бизнесмена го е закарала веднага в института "Пирогов". Според 
вътрешния министър Георги Петканов той е починал в 20.15 часа в 
противошоковата зала. 

Илия Павлов вече е бил мъртъв, когато е закаран в "Пирогов", каза пред журналисти 
доктор Юлий Ванев, дежурен в хирургията на института. “Той е бил докаран в 
"Пирогов" в 20.05 часа”, каза Ванев. При първоначалния оглед е била установена 
прострелна рана в гърдите. Други наранявания не са открити. Направен е бил опит 
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за реанимация - възстановяване на сърдечната дейност и дишането, диагностика не 
е правена веднага. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2003/03/08/57048_iliia_pavlov_e_zastrelia
n_pokazno_v_sofiia/  

13.03.2003 г. Убийството на Зоран Джинджич увеличава версиите за атентата 
срещу Илия Павлов. 

Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов заяви преди отпътуването си за 
Хага, където ще има срещи на най-високо ниво в Европол, че версиите за атентата 
срещу Илия Павлов стават повече след убийството на сръбския премиер Зоран 
Джинджич. 

Ген. Борисов цитира експерти, според които и двете убийства са извършени по 
идентичен начин - с почеркът на сръбските наемни убийци. Той заяви, че се 
проверява дали сръбският почерк може да свърже убийствата на Джинджич и 
Павлов.  

„И двете са по идентичен начин - в сърцето. Сърбите имат една поговорка, ако сте я 
чували – „У серце““, каза главният секретар на МВР.  

Борисов потвърди за Би Ти Ви, че една от версиите, по които се работи, е свързана 
с газовия бизнес: „Вносът на газ - пропан-бутан. По наши сведения, той е бил 
длъжник.“ 

Източник: https://btvnovinite.bg/15146-Ubiystvoto_na_Zoran_Djindjich_uvelichava_
versiite_za_atentata_sreshtu_Iliya_Pavlov.html  

25.04.2003 г. Главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов подаде оставка. 

Това стана ясно няколко часа след завръщането му от Москва. От МВР и от 
Министерския съвет потвърдиха факта, но не назоваха мотивите за оставката. Ген. 
Борисов не беше открит за коментар.  

Премиерът Симеон Сакскобургготски ще реши дали да я приеме след като получи 
повече информация. 

Главният секретар на МВР е отишъл в Министерския съвет веднага след 
пристигането си от Русия. 

След това - до 16 часа, ген. Борисов е бил в кабинета си заедно с директора на 
Полицията ген. Васил Василев и служители на министерството. 

Телефоните на главния секретар бяха изключени от момента на оповестяването на 
новината за оставката му. 
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В три часа заместник-министърът на вътрешните работи Румен Стоилов каза, че не 
знае за оставката. Той заяви, че научава за нея от медиите. Запитан дали, ако 
информацията е вярна, мисли, че оставката трябва да бъде приета, Стоилов 
отговори „не“. 

Източник: https://btvnovinite.bg/16433-Glavniyat_sekretar_na_MVR_general_Boyko_
Borisov_podade_ostavka.html  

30.04.2003 г. Премиерът не прие оставката на генерал Борисов. 

Правителствената информационна служба оповести, че премиерът Симеон 
Сакскобурготски не е приел оставката на генералния секретар на МВР Бойко 
Борисов, съобщи "Инфо радио". 

Министър-председателят е изпратил писмо до главния секретар, с което го 
уведомява за решението си. 

В писмото премиерът заявява, че високо цени чувството за отговорност и лоялност, 
които са подтикнали ген Борисов, осъзнавайки, че изявленията му от 20-ти април са 
алармирали обществеността, да си подаде оставката. „Това е достоен жест, 
необичаен за политическия ни живот“, пише в писмото до генерала. Публичното 
оповестяване на сензационни "разкрития" и съответните необмислени заключения 
от множеството заинтересовани лица водят до напрежение в обществото и пречат 
на сериозното анализиране на фактите, добавя премиерът. Често шумните 
"скандали" по медиите нямат нищо общо със същностните резултати, от които се 
нуждаем всички. Подобни изяви дават повод за безкрайни тълкувания, "експертни" 
анализи и изводи, лишени от реална основа", се допълва в писмото. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2003/04/30/46466_premierut_ne_prie_osta
vkata_na_general_borisov/  

16.06.2003 г. Застрелян е човекът на Чорни в България. 

Бизнесменът Тодор Толев бе застрелян с четири куршума тази сутрин пред офиса 
си на ул. "11 август" № 40 в София. Срещу него е стреляно от движещ се червен 
"Фиат". 59-годишният мъж е бил ударен в гърдите и врата. 

Преди месец Толев е бил прострелян в главата и се движел с превръзка, съобщи 
съседка на убития бизнесмен. През месец май е бил извършен неуспешен опит за 
убийство, потвърди главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов. Тогава той е бил 
прострелян в окото. Генералът допълни, че няма информация Толев да се е 
занимавал с нелегална дейност, като уточни, че преди години убитият е бил в много 
близки отношения с бившия директор на столичната полиция Емил Танев и шефа на 
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служба "Полиция" към СДВР Емил Миланов. По-късно пред БТА ген. Танев отрече да 
е познавал убития. 

………. 

Убитият е имал за съдружници ген. Борисов, Румен Николов-Пашата, Гриша Ганчев, 
Славчо Христов и Младен Червеняков. 

Източник: https://www.mediapool.bg/zastrelyan-e-chovekat-na-chorni-v-bulgaria-
news21580.html  

26.06.2003 г. Тази година 26 Юни – международният (ден) за борба с наркотиците и 
нелегалния трафик на наркотици ще бъде отбелязан под мотото „нека да говорим за 
наркотиците“. 

В съответствие с темата на Международния ден министърът на здравеопазването 
доц. д-р Божидар Финков, министърът на младежта и спорта г-н Васил Иванов и 
главният секретар на МВР г-н Бойко Борисов ще отправят по БГ Радио кратки 
послания към младите хора в България, като по този начин ще помогнат за 
разрешаването на проблема с употребата на наркотици и ще бъдат едни от 
лидерите, които ще поемат отговорността за бъдещи действия. 

Източник: https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/tazi-godina-26-iuni-
mezhdunarodniiat-za-borba-s-na/  

07.11.2003 г. Побой и престрелка в столичната дискотека „Ескейп“. 

Побой и престрелка между представители на известни групировки от подземния 
свят стана тази нощ в столичната дискотека "Ескейп" пред очите на около 2 000 
души, информира Би Ти Ви. Четирима бяха ранени. 

Малко след полунощ в дискотека "Ескейп" на улица "Ангел Кънчев" в столицата 
започва бой между групировките на Косьо Самоковеца и негови съперници. От 
счупените стъкла има четирима пострадали, откарани във военна болница. Според 
очевидци на ретро партито в заведението са били Косьо Самоковеца, Антон 
Милтенов-Клюна, Красимир Маринов Маргина, приближен до бившата силова 
групировка СИК и други хора, свързани с подземния бизнес. 

След тях в заведението влязъл Дмитрий Минев, известен като Димата-Руснака. 
Тогава започва боят, който секунди след това прераства в стрелба. Според 
очевидци, хората се изплашили от изстрелите и легнали на земята. Не е имало 
стрелба, контрираха от полицията. От столичното първо управление на МВР 
уточниха, че на мястото на инцидента не са намерени гилзи. 

…….. 
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22-ма души са задържани, заради престрелката в дискотека "Ескейп", заяви 
главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов в "Блиц". Според него с намесата си 
полицията е предотвратила разрастването на побоя и стрелбата. Свидетел разказа, 
че хора на Георги Пехливанов също са участвали в боя и престрелката. Пехливанов 
е близък до убития Евгени Стефанов-Женята. Според работна версия на полицията 
стрелбата има връзка с убийството на Женята, съобщи пък "Дарик радио". 

Източник: https://www.vesti.bg/novini/pri-incidenta-sa-raneni-chetirima-dushi-
nastaneni-sa-vyv-voenna-bolnica-413945  

07.12.2003 г. Самоковеца убит в Амстердам, вероятно заради наркотици. 

Константин Димитров - Самоковеца бе застрелян в събота на площад Дам в центъра 
на Амстердам пред десетки очевидци. Манекенката Цеци Красимирова, която е 
била заедно с него, е ранена между очите от рикоширал куршум и има всички 
шансове да оцелее. 

Убийството на Самоковеца става две седмици след като МВР е внесло в 
прокуратурата искане за образуване на следствено дело срещу него заради 
незаконен износ на 153 хиляди евро, но от прокуратурата са преценили, че по случая 
трябва да бъде направено митническо дознание, което не предвижда арест, както 
съобщи пред БНР главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов. 

Най- вероятният наследник на Самоковеца е Антон Милтенов - Клюна, каза още 
Борисов. 

Източник: https://www.mediapool.bg/samokovetsa-ubit-v-amsterdam-veroyatno-zaradi-
narkotitsi-news23890.html  

11.12.2003 г. Убиха Чакъра след 20-часова престрелка. 

В 8.30 часа тази сутрин е намерен трупът на Тодор Димов - Чакъра, съобщи подп. 
Иван Петров, началник на РДВР - Хасково. Засега не е ясно от какво е настъпила 
смъртта му, каза той. 

Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов заяви пред "Нова телевизия", че след 
продължилите многочасови преговори и опасността за живота на двама от 
полицаите, които са били под прекия обстрел на Димов, спецполицаи са изстреляли 
над 15 ракети с гранатомети срещу вилата на Чакъра. 

••Решихме, че повече не е целесъобразно да рискуваме живота на полицаите и на 
отряда, след като бяха изчерпани всички опити за неговото задържане. Заради един 
човек, който оказва яростна съпротива и стреля с автомат по полицаи, няма да 
рискувам живота на хората си цяла нощ заради това, че той иска да ни убива, 
подчерта ген. Борисов.•• 
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https://www.vesti.bg/novini/pri-incidenta-sa-raneni-chetirima-dushi-nastaneni-sa-vyv-voenna-bolnica-413945
https://www.mediapool.bg/samokovetsa-ubit-v-amsterdam-veroyatno-zaradi-narkotitsi-news23890.html
https://www.mediapool.bg/samokovetsa-ubit-v-amsterdam-veroyatno-zaradi-narkotitsi-news23890.html
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Източник: https://news.bg/regions/ubiha-chakara-sled-20-chasova-prestrelka.html  

22.01.2004 г. Варненската печатница „бълвала“ фалшиви евро за ЕС. 

Фалшивите банкноти евро, иззети при вчерашната акция на полицията във Варна, 
са били пласирани в страни от Европейския съюз - в Испания, Холандия, Германия, 
Белгия, и други, съобщи главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов на специален 
брифинг в РДВР - Варна. 

Става въпрос за голяма печатница за пари, която не е виртуална, както ме обвиниха 
някои, подчерта генерал Борисов. 

Според него от 6 месеца насам доклади на службите на Европейския съюз България 
е споменавана в челните места на страните производителки на фалшива валута. 

Източник: https://news.bg/bulgaria/varnenskata-pechatnitsa-balvala-falshivi-evro-za-
es.html  

31.03.2004 г. 4-ма арестувани за отвличането на варненския бизнесмен. 

Четирима души са задържани във връзка с отвличането на варненския бизнесмен 
Рубин Коцев, съобщи БНР. Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов призова 
обявеният по същия повод за национално издирване Петър Петров да се предаде 
на органите на реда. 

Началникът на РДВР-Варна ген. Веселин Петров потвърди, че четирима 
заподозрени са задържани за отвличането на Коцев тази сутрин. Трима от тях са 
варненци, а единият е чужденец. Извършват се обиски по домовете и офисите на 
задържаните лица. 

Ген. Борисов отказа да даде подробности за самоличността на задържаните, 
позовавайки се на следствената тайна. Той бе категоричен, че събраните 
доказателства са достатъчни за тежка осъдителна присъда. 

Източник: https://www.vesti.bg/novini/rubin-kocev-be-osvoboden-ot-pohititelite-si-bez-
otkup-493616  

04.04.2004 г. Баретата бай Добри оцеля в атентат, Клюна е сред заподозрените. 

Бившият служител на Специализирания отряд за борба с тероризма Николай 
Добрев, известен като бай Добри, се размина на косъм със смъртта сред неуспешен 
атентат в събота вечер. Според непотвърдена информация от полицията зад опита 
за убийство стои Антон Милтенов-Клюна, а причината е разпределение на 
наркопазара в София. 

https://news.bg/regions/ubiha-chakara-sled-20-chasova-prestrelka.html
https://news.bg/bulgaria/varnenskata-pechatnitsa-balvala-falshivi-evro-za-es.html
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https://www.vesti.bg/novini/rubin-kocev-be-osvoboden-ot-pohititelite-si-bez-otkup-493616
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Срещу 44-годишния Добрев е стреляно от преминаващо "Ауди", а той излизал от 
блок в столичния кв. "Стрелбище". Бившата барета е ранен в лявото бедро и сам е 
отишъл до "Пирогов". С него е била и 38-годишна жена, която също е леко ранена в 
крака. Според очевидци нападателите са били двама, а автомобилът им е открит по-
късно от полицията опожарен в кв. "Драгалевци". Пресцентърът на МВР съобщи, че 
за разследване на престъплението е сформирана работна група начело с главния 
секретар на МВР ген. Бойко Борисов. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2004/04/04/73452_baretata_bai_dobri_oce
lia_v_atentat_kljuna_e_sred/  

04.07.2004 г. Генерал Бойко Борисов беше повишен в генерал-лейтенант. 

Службата за сигурност на НАТО е изпратила благодарствено писмо за добрата 
контраразунавателна дейност на българските служби и за опазването на 
класифицираната информация. 

Това обяви главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов след церемонията, на 
която президентът Георги Първанов обяви повишаването в звание на трима 
генерали и един полковник. 

С новата звезда генерал Бойко Борисов стана първият генерал лейтенант в 
историята на МВР. 

"С особено удоволствие връчих пагоните на генерал Бойко Борисов. Във времето, за 
което вече генерал- лейтенант Борисов е на поста главен секретар, наистина успя 
да завоюва признанието на голяма част от обществото", посочи президентът Георги 
Първанов. 

Бойко Борисов благодари за новата нашивка на лидера на ДПС Ахмед Доган, на 
бившия президент Петър Стоянов, на министъра на МВР Георги Петканов, на 
премиера Симеон Сакскобургготски и на президента Георги Първанов: "Мога да 
обещая, че ще се стараем да събираме по-годни доказателства, за да може съдът 
по-лесто на арбитрира. Дали ще успеем, един господ знае, но мога да обещая голямо 
старание. Още веднъж, благодаря, г-н президент." 

Източник: https://btvnovinite.bg/33704-General_Boyko_Borisov_beshe_povishen_
v_generalleytenant.html  

29.07.2004 г. Разстреляха Бай Миле и още петима в столичен ресторант. 

Шестима души бяха убити на място в ресторант-градина “Славия” на ул. “Коломан” 
№1 в столицата.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2004/04/04/73452_baretata_bai_dobri_ocelia_v_atentat_kljuna_e_sred/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2004/04/04/73452_baretata_bai_dobri_ocelia_v_atentat_kljuna_e_sred/
https://btvnovinite.bg/33704-General_Boyko_Borisov_beshe_povishen_v_generalleytenant.html
https://btvnovinite.bg/33704-General_Boyko_Borisov_beshe_povishen_v_generalleytenant.html


 
 

Група за разработване на обучителни материали  

44 

Говорителят на СДВР Никола Николов съобщи, че са убити Милчо Бонев, известен 
като Бай Миле, както и петима души от неговата охрана. 

Двама са убити пред входа на заведението, останалите - вътре в градината. 

Всичко е станало буквално за секунди, маскираните нападатели са спрели пред 
ресторанта с две коли и веднага със слизането си са започнали да стрелят, като 
убили веднага двама от гардовете, стоящи до Мерцедес-а на Бонев.Те са били 
въоръжени с автомати "Калашников". 

След това влезли в заведението с викове "Легни на пода, полиция!". Мъжете вътре 
се подчинили и били разстреляни, без да окажат съпротива. 

Източник: https://news.bg/bulgaria/razstrelyaha-bay-mile-i-oshte-petima-v-stolichen-
restorant.html  

10.09.2004 г. Заловиха хърватина Иван Мозе. 

Иван Мозе е хърватският гражданин, задържан за убийството на главен сержант 
Кирил Живков в столичния кв. "Княжево". Това заяви главният секретар на МВР 
генерал-лейтенант Бойко Борисов. Вчера главният секретар на МВР каза, че има 
ДНК-проби, които категорично доказват съпричастността на задържания към 
убийството на полицая от столичното VI - то РПУ Кирил Живков. 

Иван Мозе е един от 12-те хърватски граждани, чиито снимки МВР разпространи и 
за които обяви, че се издирват за извършването на редица тежки престъпления. 

Източник: http://www.factor-news.net/index_.php?cm=2&ct=1&id=3369  

01.10.2004 г. НСБОП разби група „дедесари“, завлекли милиони от бюджета. 

Организирана престъпна група, извършвала финансови и данъчни измами в 
особено големи размери, е разкрита при съвместна акция на служители от НСБОП и 
Столична следствена служба. 

Операцията е наблюдавана и ръководена от прокурори от Върховна Касационна 
прокуратура и Софийска градска прокуратура, съобщи пресцентърът на МВР. 

Установено е, че ръководител на групата е 34-годишният икономист-счетоводител 
Пламен Калчев. 

По случая общо петима са задържани, двама от които са данъчни служители - 
директорът на данъчната служба към община “Витоша” Марио Камишев и Борис 
Давидов, който заемал отговорна длъжност в териториално данъчно 
подразделение “Овча купел”. 

https://news.bg/bulgaria/razstrelyaha-bay-mile-i-oshte-petima-v-stolichen-restorant.html
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Според главния секретар на МВР Бойко Борисов много е важно да бъде приет 
Закона за конфискацията, тъй като всички заподозрени в тази афера карали скъпи 
автомобили, офисите им стрували над 160 хил. евро, а джобните пари на една от 
задържаните по случая - съпругата на Калчев, били 38 хил. лева и 8 хил. евро. 

Източник: https://news.bg/bulgaria/nsbop-razbi-grupa-dedesari-zavlekli-milioni-ot-
byudzheta.html  

04.10.2004 г. Данъчната злоупотреба се редуцира от 15 на 3 млн. лв., предстоят 
съдебни експертизи. 

Без да е ясно как, но обвинението срещу фабриката за ДДС е било редуцирано от 15 
млн. лв. на 3 млн. лв. Първоначално по-високата сума беше обявена лично от 
главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов и главния прокурор Никола Филчев, но 
в искането за задържане на прокурора се търси сметка за сума, 5 пъти по-ниска. 
Тепърва предстои да се извършат съдебно-счетоводни експертизи, проверка на 
данъчните досиета и обобщаване на уликите. Въпреки това адвокатите смятат, че 
дори източването на въпросните 3 млн. лв. не може да бъде доказано. Очаква се 
днес следователи да започнат изземване на данъчни досиета, предстои проверка 
на всяко платежно нареждане, чрез които е извършвана измамата. Това беше 
потвърдено и от данъчните. На въпрос ще има ли дисциплинарни производства 
срещу уличените, шефът на Главна данъчна дирекция Николай Попов отговори: Вие 
откъде знаете, че са уличени, чакаме материалите от МВР. 

Източник: https://econ.bg/Новини/Данъчната-злоупотреба-се-редуцира-от-15-на-3-
млн-лв-предстоят-съдебни-експертизи_l.a_i.70072_at.1.html  

15.11.2004 г. Б. Борисов: „Много вождове, а кои са индианците?“ 

"Искам да имам един заместник, казвал съм го и преди", така коментира днес в 
Пловдив главният секретар на МВР генерал-лейтенант Бойко Борисов 
предложението на БСП Министeрството на вътрешните работи да има няколко 
главни секретари. "Аз лично не разбрах каква е целта на занятието. БСП е сериозна 
партия и ако отива на подобни решения, трябва най-малкото да направи един 
разговор с нас. Не е обидно, винаги съм уважавал политическите партии", поясни 
главният секретар на МВР. Той добави, че ако се разболее , отсъства или е в отпуск, 
неговият заместник ще може да разписва документи. "Сега има един министър с 
трима заместници. Ако има секретар с трима заместници, стават много вождове, а 
кои са индианците. Целта на едно ръководство е да бъде опростено и да има по-
малко бюрокрация", категоричен бе Бойко Борисов. Информацията е на 
Actualno.com. 
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Източник: https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/B-Borisov-Mnogo-vozhdove-a-koi-
sa-indiancite-3029  

16.11.2004 г. Детекторът на лъжата - главно доказателство пред съда, поиска ген. 
Борисов. 

Експертизата от детектора на лъжата да се използва като доказателство в съда и 
да има важна тежест в процеса. Това поиска във вторник главният секретар на МВР 
ген. Бойко Борисов, по време на международната конференция "Правни и 
практически аспекти на използването на полиграфа (детектора на лъжата)". Тя бе 
организирана от българската полиграфска асоциация под егидата на ген. Борисов. 

Източник: https://www.mediapool.bg/detektorat-na-lazhata---glavno-dokazatelstvo-
pred-sada-poiska-gen-borisov-news11271.html  

31.07.2005 г. Работи се по три версии за убийството на Антон Милтенов – Клюна. 

Във връзка с убийството на Антон Милтенов - Клюна и двамата му придружители 
снощи, се работи по три версии, свързани с наркотици, съобщи БНР, цитирайки 
директора на СДВР генерал Румен Стоянов. Вече приключи втория оглед на мястото 
на тройното убийство, но от МВР не съобщават подробности. 

Антон Милтенов-Клюна и двамата му съдружници Иван Тодоров-Призрака и 
Николай Добрев-Цайко бяха простреляни от упор в главите снощи към 21.20 часа в 
центъра на София пред сладоледена къща "Джимис" на ъгъла на улиците "Ангел 
Кънчев" и "Солунска". Смъртта им е настъпила веднага. Тримата мъже са седели на 
маса пред заведението, когато двама неизвестни са стреляли по тях. Убийците са 
избягали с бял "Опел-Вектра". Няма други пострадали при инцидента. 

Градският прокурор Бойко Найденов изрази възмущението си, че на територията на 
една европейска столица се извършват подобни показни убийства пред хора и деца. 
Той заяви, че има информация за вероятния брой на извършителите и за техните 
имена. 

Опожареният автомобил "Опел-Вектра", открит призори в столичния квартал “Света 
Троица”, е на убийците на Антон Милтенов, заяви пред "Хоризонт" главният секретар 
на МВР генерал Бойко Борисов, който припомни, че предполагаемите извършители 
на убийството са били задържани от полицията в миналото. Те, както и убитите 
снощи, имат сериозни досиета за участие на пазара на наркотици. 

Проблемът обаче, според него, е в устройството на съдебната система, която 
позволява тези хора да бъдат освобождавани под гаранция или заведените срещу 
тях дела да се отлагат с години. Бойко Борисов поясни, че в България няма 
изградена класическа вертикална структура в престъпния свят. 

https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/B-Borisov-Mnogo-vozhdove-a-koi-sa-indiancite-3029
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Източник: https://www.dnes.bg/crime/2005/07/31/raboti-se-po-tri-versii-za-ubiistvoto-
na-anton-miltenov-kliuna.11274  

26.08.2005 г. Георги Илиев беше убит в Слънчев бряг. 

Президентът на ВАИ холдинг и футболен клуб "Локомотив" (Пловдив) Георги Илиев 
беше убит в четвъртък около 23.30 ч. пред около 30 свидетели в Слънчев бряг. 
Бизнесменът е бил застрелян със снайпер в сърцето, докато говорил по мобилния 
си телефон в "Буда Бар" в своя увеселителен комплекс "Мултиплейс". Илиев е бил 
откаран от охраната си в поликлиниката на Слънчев бряг, където само са 
констатирали смъртта му. 

Повече от два часа продължиха разпитите на свидетели на убийството, а огледа на 
мястото продължи и в петък сутринта. Предполага се, че охранителните камери на 
заведението са заснели инцидента и полицейски екипи от Бургас и Несебър 
прибраха записите от тях. Той е седял в обичайно заеманото от него сепаре. 
Полицаите ще прегледат внимателно записите, за да уточнят подробности около 
инцидента. 

…….. 

На въпрос свързан ли е убития Георги Илиев с организираната престъпност и с 
трафика на наркотици, главният секретар на МВР генерал Бойко Борисов каза, че по 
оперативни данни на полицията има връзки, които водят към него. Той добави, че 
куршумът, с който е прострелян Илиев, е 22 калибър. 

Борисов информира, че към 24 полунощ в нощта срещу петък при министъра на 
вътрешните работи се е състояло оперативно съвещание с директорите на 
национални служби в МВР и с участието на главния прокурор Никола Филчев, 
провокирано от убийството. Съвещанието е завършило към 4 часа сутринта. 

Източник:.https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/08/26/92656_georgi_iliev_beshe_ubit
_v_slunchev_briag/  

14.09.2005 г. Бойко Борисов излиза от МВР, влиза в политиката. 

Главният секретар на МВР ген. Бойко Борисов e подал официално рапорт до 
вътрешния министър Румен Петков да бъде освободен от длъжност. Още в 
четвъртък министърът ще внесе в правителството оставката на генерала, 
потвърдиха от пресцентъра на МВР. След това освобождаването на генерала трябва 
да стане с указ на президента. 

Източник: https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-izliza-ot-mvr-vliza-v-politikata-
news108971.html  

https://www.dnes.bg/crime/2005/07/31/raboti-se-po-tri-versii-za-ubiistvoto-na-anton-miltenov-kliuna.11274
https://www.dnes.bg/crime/2005/07/31/raboti-se-po-tri-versii-za-ubiistvoto-na-anton-miltenov-kliuna.11274
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/08/26/92656_georgi_iliev_beshe_ubit_v_slunchev_briag/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/08/26/92656_georgi_iliev_beshe_ubit_v_slunchev_briag/
https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-izliza-ot-mvr-vliza-v-politikata-news108971.html
https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-izliza-ot-mvr-vliza-v-politikata-news108971.html
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19.10.2005 г. Разговор с независимия кандидат за кмет на София Бойко Борисов. 

Независимият кандидат за кмет на София Бойко Борисов бе на двудневно работно 
посещение в Мюнхен. Визитата беше по покана на фондация "Ханс Зайдел" и 
кметството на баварската столица. С генерал Бойко Борисов разговаря Даря 
Попова-Вицел. 

Бойко Борисов: Вижте, по покана и на издръжката на фондация "Ханс Зайдел" 
направихме това посещение, тъй като за тези 4-5 години, през които с немските и 
баварски колеги спряхме тонове наркотици, десетки печатници за фалшиво евро, те 
се убедиха в моята искреност, в моето желание да помагаме и на държавата си, а и 
в случая и на държавите от ЕС. И тъй като така или иначе съм в едно ново поприще, 
където безспорно никой няма вроден опит, те поеха ангажимент да ме срещнат тук 
с кметската администрация, с хората, които са се справили и с бездомните кучета. 
А сега излизаме от администрацията, отговорна за преработка и събиране на 
боклуци. Разказаха ни проблемите преди 10 години, как са решили въпроса към 
момента, как изгарят, как прибират компоста, колко работници има в чистотата, 
колко кофи, колко камиони излизат на ден да чистят. Тъй като и навремето аз така 
работех в МВР, първо виждам как са нещата в ФБР, в Бундескриминаламт, наемам 
хора от там, които да дойдат да работят в нашите щабове, съответно ние изпращаме 
хора при тях и няма нужда да откриваш колелото. След като Мюнхен е един от най-
сигурните, един от най-хубавите градове в Германия, просто ще прекопираме техния 
маниер и начин на работа и ще превърнем и София в един подобен град, така че и 
ние да може след време да вземем световното първенство по футбол, да речем. 

Източник: https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-
софия-бойко-борисов/a-2594642  

27.10.2005 г. Бойко Борисов: Доклад на Интерпол води към убийците на Кюлев. 

Доклад на Интерпол от преди 3 - 4 години, който се намира в МВР, ще даде насоки 
за разследване на убийството на банкера Емил Кюлев, заяви днес по Нова 
телевизия бившият главен секретар на МВР генерал Бойко Борисов. 

Генералът, сега кандидат за кмет на София, препоръча на бившите си колеги да 
прочетат този доклад, защото "има две - три версии, на които съм убеден, че те вече 
са стъпили, източниците са външни". 

По повод нападките на бившия министър-председател Иван Костов, че генерал 
Борисов е оставил наследство от 50 гангстерски убийства бившият главен секретар 
на МВР контраатакува и напомни, че "Богомил Бонев и Иван Костов трябва да 
отговорят на хората защо са излъгали, че са се справили със силовите групировки". 

https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-софия-бойко-борисов/a-2594642
https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-софия-бойко-борисов/a-2594642
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"А Петър Стоянов и Иван Костов трябва да кажат на хората какво ги накара тогава - 
като президент и премиер - да не разсекретят досиетата. Коя сила им попречи?", 
заяви генерал Борисов. 

Източник: https://www.vesti.bg/novini/ot-dzi-protestirat-zaradi-koshtunstvo-s-pametta-
na-pokojniia-795331  

05.11.2005 г. Бойко Борисов е новият кмет на София. 

Бившият главен секретар на МВР ген. Бойко Борисов е новият кмет на София. 
Според прогнозните данни на различни социологически агенции, той печели с близо 
68% от гласовете срещу кандидата на левицата Татяна Дончева, която взема около 
31 процента. 

Източник: https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-e-noviyat-kmet-na-sofiya-
news110798.html  

12.2005 г. „Дарик радио“ връчи отличието „Политик на годината“ на кмета Бойко 
Борисов. 

Днес в сградата на Столична община изпълнителният директор на "Дарик радио" 
Радосвет Радев връчи на кмета на столицата Бойко Борисов отличието "Политик на 
2005-та година". Слушателите на радиото са избрали Борисов пред останалите 
номинирани : премиерът Сергей Станишев, министърът по европейската интеграция 
Меглена Кунева, председателят на СДС Петър Стоянов, председателят на ДПС 
Ахмед Доган и лидерът на "Атака" Волен Сидеров. 

Източник: http://www.bulphoto.com/image.php?img=27047  

02.12.2006 г. Бойко Борисов - „Мъж на годината 2006“. 

През 2006 Бойко Борисов става "Мъж на годината" за втори път. И това след като 
главният прокурор Борис Велчев и Станимир Стоилов, по онова време треньор на 
"Левски" /и двамата номинирани за "Мъж на годината/, изненадващо се отказват от 
участие в надпреварата. Случилото се е абсолютен прецент. Бойко Борисов 
настоява да няма бляскава церемония и получава наградата си в сградата на 
Столичната община. Неизразходваните за церемонията около 20 000 лева 
генералният спонсор Johnnie Walker на конкурса дарява на Дома за ветерани на 
културата в квартал "Захарна фабрика". 

Източник: https://www.manoftheyear.bg/majete/?year=16  

 

 

https://www.vesti.bg/novini/ot-dzi-protestirat-zaradi-koshtunstvo-s-pametta-na-pokojniia-795331
https://www.vesti.bg/novini/ot-dzi-protestirat-zaradi-koshtunstvo-s-pametta-na-pokojniia-795331
https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-e-noviyat-kmet-na-sofiya-news110798.html
https://www.mediapool.bg/boiko-borisov-e-noviyat-kmet-na-sofiya-news110798.html
http://www.bulphoto.com/image.php?img=27047
https://www.manoftheyear.bg/majete/?year=16
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03.12.2006 г. Учредиха партия ГЕРБ. 

В София беше учредена политическата партия ГЕРБ, а за неин официален 
председател беше избран бившият заместник-кмет на София Цветан Цветанов. 
Неформален лидер на новата политическа формация е софийският кмет Бойко 
Борисов. 

3478 души от цяла България учредиха политическата партия ГЕРБ, а предложенията 
за неин лидер бяха две – на Бойко Борисов и на Цветан Цветанов. 

Борисов обаче е кмет и по закон няма право да застане начело на партия. Цветанов 
вече не е заместник-кмет, след като още в петък Борисов го е освободил от поста. 
Преди избирането на Цветан Цветанов за председател на партията кметът каза: 

Аз поемам ангажимент, ако не съм кмет, един ден да си заема мястото като лидер 
на тази партия, която създадох. Искам да се съобразите с моето мнение да 
гласувате за председателя Цветанов, да слушате и да знаете, че това, което той ви 
казва, ви го казвам аз. 

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/uchrediha-partiq-gerb-102498  

15.12.2007 г. Бойко Борисов е „Политик на 2007 година“. 

Слушателите на Дарик радио определиха Бойко Борисов за Политик на 2007 година. 
45% от гласувалите дадоха своя вот за него. В класацията участваха 62 000 
слушатели. Грамотата за „Политик на годината” Бойко Борисов получи лично от 
изпълнителния директор на Дарик радио Радосвет Радев. 

„Мисля, че слушателите на Дарик радио проявиха зрелостта си отново. Бойко 
Борисов е победител два пъти в избори през тази година. Мисля, че първия път, 
когато стана политик на годината, беше победител в първите частични избори за 
кмет на София. От тази гледна точка смятам, че зрелостта на нашата аудитория 
показва, че онези, които успяват в политиката, те са и оценените”, каза 
изпълнителният директор на Дарик радио при връчването на наградата на Борисов. 

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bojko-borisov-e-politik-na-2007-godina-
208013  

20.12.2008 г. Борисов е „Политик на 2008 година“. 

Борисов е Политик на 2008 г. / снимка: Sofia Photo Agency 

Бойко Борисов е Политик на 2008 година. Това сочат резултатите от класация сред 
слушателите на Дарик радио и читателите на DarikNews. 6810 души са гласувалите 
в анкетата, 49% от тях посочват на първо място столичния кмет с 3332 гласа. 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/uchrediha-partiq-gerb-102498
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bojko-borisov-e-politik-na-2007-godina-208013
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bojko-borisov-e-politik-na-2007-godina-208013
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Останалите номинирани политици бяха: Меглена Кунева, Меглена Плугчиева и 
Сергей Станишев. Тази година за първи път беше предложена и опцията "няма 
политик на 2008 г.”. 

Бойко Борисов е за трети път „Политик на годината”. Според регламента на 
класацията столичният градоначалник няма право да бъде номиниран повече. 

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-e-politik-na-2008-g-315157  

06.07.2009 г. ГЕРБ със 116 депутати в новия парламент. 

ГЕРБ печели изборите за 41-вото Народно събрание с 39,71% от гласовете на 
пропорционалния вот при 100 процента обработени секционни избирателни 
протоколи в страната и чужбина, съобщи Бисер Троянов, говорител на Централната 
избирателна комисия, в предаването "Дарик кафе" на Дарик. За ГЕРБ са гласували 
1 624 371 българи. 

Източник: https://dariknews.bg/novini/parlamentarni-izbori-2009/gerb-sys-116-deputati-
v-noviq-parlament-372223  

5.2. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА 

На 03.09.2001 г. тогавашният вътрешен министър (Георги Петканов) в 
правителството на Симеон Сакскобургготски назначава Бойко Борисов за главен 
секретар на МВР, при което му се дава и звание полковник.  

В следващите месеци единственото, в което Борисов се проявява, са чести 
изказвания пред медиите, например относно ареста на Вежди Рашидов и 
трагедията в дискотека „Индиго“. Въпреки липсата на каквито и да било видими 
резултати, само четири месеца по-късно (на 08.01.2002 г.) той е повишен в чин 
генерал-майор. 

През следващите години в България се извършват множество убийства, престрелки, 
отвличания, например:  

• Убит е наркодилъра Илиян Варсанов (13.09.2002 г.); 
• Убит е президентът на корпорация Мултигруп Илия Павлов (08.03.2003 г.); 
• Убит е бизнесменът Тодор Толев (16.06.2003 г.); 
• Престрелка между групировките на Косьо Самоковеца и негови съперници 

(07.11.2003 г.); 
• Убит е Косьо Самоковеца в Амстердам (07.12.2003 г.); 
• След многочасови преговори полицията убива с гранатомети Тодор Димов – 

Чакъра (11.12.2003 г.); 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-e-politik-na-2008-g-315157
https://dariknews.bg/novini/parlamentarni-izbori-2009/gerb-sys-116-deputati-v-noviq-parlament-372223
https://dariknews.bg/novini/parlamentarni-izbori-2009/gerb-sys-116-deputati-v-noviq-parlament-372223
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• Отвлечен е варненският бизнесмен Рубин Коцев (17.03.2004 г.); 
• Неуспешен атентат срещу Николай Добрев – бай Добри (04.04.2004 г.); 
• И още десетки други. 

При всички тези престъпления Борисов редовно се изявява, като дава интервюта 
пред телевизии, радиа и др. медии. Единственият по-значим успех на полицията е 
разбиване на печатница за фалшиви евро банкноти във Варна на 22.01.2004 г. 
Олицетворение на успехите на МВР са думите на Борисов през 2002 г. „ние ги 
хващаме, те ги пускат“, които той казва във връзка с освобождаването под парична 
гаранция на Борис Борисов – Белята 
(https://www.standartnews.com/balgariya/13_kurshuma_za_ortak_na_taki_obzor-
275030.html). Въпреки очевидната липса на прогрес в борбата с организираната 
престъпност, на 04.07.2004 г. Бойко Борисов е повишен в генерал-лейтенант. За 
първи път секретар на МВР получава толкова висок чин. 

Убийствата продължават и след това: 

• Шестима души са убити в ресторант, сред които Милчо Бонев – Бай Миле 
(29.07.2004 г.); 

• Убит е Антон Милтенов – Клюна (30.07.2005 г.); 
• Убит е президентът на ВАИ холдинг (наследник на ВИС-2) и ФК „Локомотив 

Пловдив“ Георги Илиев (25.08.2005 г.). 

В материал на новинарския сайт informiran.net 
(https://www.informiran.net/ексклузивно-вижте-колко-души-бяха-уби/) е даден 
списък от 28 убийства, извършени по времето когато Бойко Борисов заема 
длъжността главен секретар на МВР (от септември 2001 до 2005 г). 

За сметка на липсата на професионални успехи Бойко Борисов реализира сериозни 
медийни „успехи“. Например: 

• Открива R’n’B клуба на Мишо Шамара в Търново (08.11.2002 г.); 
• Отправя кратко послание по БГ Радио в рамките на Международния ден за 

борба с наркотиците и нелегалния трафик на наркотици (26.06.2003 г.); 
• По време на конференция „Правни и практически аспекти на използването на 

полиграфа (детектора на лъжата)“, Борисов настоява детекторът на лъжата 
да се използва като доказателство в съда (16.11.2004 г.); 

• Редовни участия в предавания на националните телевизии, и още десетки 
други изяви. 

Междувременно, за да се гарантира политическото бъдеще на секретаря на МВР, а 
по-късно и кмет на София, той получава две награди „Мъж на годината“ (през 2002 и 
2006 г.) на еротичното списание „Клуб-М“ (от 2008 г. наградата се дава от Дарик 

https://www.standartnews.com/balgariya/13_kurshuma_za_ortak_na_taki_obzor-275030.html
https://www.standartnews.com/balgariya/13_kurshuma_za_ortak_na_taki_obzor-275030.html
https://www.informiran.net/ексклузивно-вижте-колко-души-бяха-уби/
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радио). Сред другите лауреати на престижната награда са Желю Желев (1990 и 1992), 
Стефан Софиянски (1995), Петър Стоянов (1996 и 1997), Иван Костов (1998) и др.  

Източник: https://manoftheyear.bg/za-nas  

Аналогично Дарик радио връчва три пъти на Бойко Борисов наградата „Политик на 
годината“, съответно през 2005, 2007 и 2008 г., готвейки го за голямото му 
включване през 2009 г. Други победители в класацията на Дарик радио са Петър 
Стоянов (1996), Иван Костов (1997, 1998, 1999), Надежда Михайлова (2000), Симеон 
Сакскобургготски (2001), Георги Първанов (2002, 2003, 2004), Сергей Станишев 
(2006), Цветан Цветанов (2009, 2010), Росен Плевнелиев (2011, 2012) и т.н. 

Източник: https://darikradio.bg/politik-na-2018-g-sa-protestirastite-maiki.html  

5.3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЦЕСА 

В резултат от управляемия процес и с огромното съдействие на медиите е създаден 
авторитетът „Бойко Борисов“. След успешното му популяризиране в периода 2001-
2005 той спечелва кметските избори на София, а през 2009 г. и парламентарните 
избори чрез ПП ГЕРБ.  

5.4. КОЙ УПРАВЛЯВА ТОЗИ ПРОЦЕС 

На 21.09.2002 г. Бойко Борисов заминава на четиридневно посещение в Бавария, 
организирано от фондация „Ханс Зайдел“. 

Източник: https://news.bg/bulgaria/generalite-borisov-i-vasilev-zaminavat-za-
bavariya.html  

На 19.10.2005 г. Дойче Веле излиза със статия относно посещение на кандидата за 
кмет на София Бойко Борисов в Мюнхен, по време на което той заявява: 

Вижте, по покана и на издръжката на фондация „Ханс Зайдел“ направихме това 
посещение, тъй като за тези 4-5 години, през които с немските и баварски колеги 
спряхме тонове наркотици, десетки печатници за фалшиво евро, те се убедиха в 
моята искреност, в моето желание да помагаме и на държавата си, а и в случая и на 
държавите от ЕС. 

Източник: https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-
софия-бойко-борисов/a-2594642  

https://manoftheyear.bg/za-nas
https://darikradio.bg/politik-na-2018-g-sa-protestirastite-maiki.html
https://news.bg/bulgaria/generalite-borisov-i-vasilev-zaminavat-za-bavariya.html
https://news.bg/bulgaria/generalite-borisov-i-vasilev-zaminavat-za-bavariya.html
https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-софия-бойко-борисов/a-2594642
https://www.dw.com/bg/разговор-с-независимия-кандидат-за-кмет-на-софия-бойко-борисов/a-2594642
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В друго интервю за Дойче Веле от 07.07.2006 г. Бойко Борисов потвърждава, че 
представителите на фондация „Ханс Зайдел“ подпомагат развитието на ГЕРБ: 

Аз много добре го казах, и то пред представителите на фондация „Ханс Зайдел“, 
които помагат в нашето развитие. Нищо не налага, виждате, че и без изобщо да има 
партия, само това, че ние като субекти стоим достатъчно добре сред българските 
граждани, ни нарежда на второ място, някои агенции ни дават и първо място като 
политическа сила. В момента нищо не налага да се бърза с изграждането на 
партията, тъй като до 1 януари 2007 г. не трябва да се правят движения в 
политиката, за да не попречим за присъединяването ни в ЕС. Веднага след това аз 
съм твърдо решен да работим за предсрочни избори. В същото време това са 
златни месеци за изграждането на структурите по страната, за изграждането на 
нашите регионални ръководства, обучението на хората, проверката на тези хора. 
Всичко това изисква едно технологично време и ние го използваме много 
рационално в момента. 

Източник: https://www.dw.com/bg/бойко-борисов-и-перспективите-на-герб/a-
2594372  

От сайта на фондацията (https://bulgaria.hss.de/bg/) се вижда, че към лятото на 2021 
г. основните партньори на фондацията в България са ГЕРБ, Министерство на 
вътрешните работи на Република България и подчинените му служби, Министерство 
на правосъдието и Прокуратурата на Република България, Софийски университет и 
различни НПО-та: 

 

https://www.dw.com/bg/бойко-борисов-и-перспективите-на-герб/a-2594372
https://www.dw.com/bg/бойко-борисов-и-перспективите-на-герб/a-2594372
https://bulgaria.hss.de/bg/partnori/
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От основния сайт на фондацията (https://www.hss.de/en/) може да се види каква е 
целта ѝ: „Democracy can survive only with a democratically-minded population“, тоест 
целта ѝ е да промени манталитета на населението според собствените разбирания 
на ръководството на фондацията. 

На 10.04.2007 г. Дойче Веле публикува статия, в която се вижда, че друга немска 
фондация („Конрад Аденауер“) също се интересува от Бойко Борисов и ГЕРБ. 

Източник: https://www.dw.com/bg/германската-фондация-конрад-аденауер-не-е-
спряла-помощта-си-за-сдс/a-2594034  

От сайта на фондация „Конрад Аденауер“ 
(https://www.kas.de/bg/web/bulgarien/linkove) личи кои са нейните партньори към 
лятото на 2021 г.: Младежката организация на ГЕРБ, Жени ГЕРБ, Софийски 
университет и др.  

В статия за Дойче Веле от 20.11.2020 г. Гудрун Щайнакер (бивша зам.-посланичка на 
Германия в България в периода 2006-2009 г.) направо заявява:  

Бойко Борисов с право напомни неотдавна, че през 2006 година неговата партия 
ГЕРБ бе създадена със солидна помощ от Германия - предимно от страна на 
фондация „Ханс Зайдел“, която е свързана с баварския ХСС. Дори името на партията 
бе измислено от съветниците на ХСС.  

Източник: https://www.dw.com/bg/абсурд-е-да-се-твърди-че-македонският-език-е-
просто-диалект-на-българския/a-55672477  

От публично наличните материали се вижда, че Бойко Борисов и ГЕРБ са създадени 
с пълното съдействие на фондация „Ханс Зейдел“, като първите им контакти 
започват почти веднага, след като той става главен секретар на МВР – още през 
2002 г. Фондацията осъществява дейност в полза на баварския Християнсоциален 
съюз (ХСС), който е част от управляващата коалиция на Ангела Меркел. 

  

https://www.hss.de/en/
https://www.dw.com/bg/германската-фондация-конрад-аденауер-не-е-спряла-помощта-си-за-сдс/a-2594034
https://www.dw.com/bg/германската-фондация-конрад-аденауер-не-е-спряла-помощта-си-за-сдс/a-2594034
https://www.kas.de/bg/web/bulgarien/linkove
https://www.dw.com/bg/абсурд-е-да-се-твърди-че-македонският-език-е-просто-диалект-на-българския/a-55672477
https://www.dw.com/bg/абсурд-е-да-се-твърди-че-македонският-език-е-просто-диалект-на-българския/a-55672477
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6. КАКВА Е СИТУАЦИЯТА С БСП, ДПС И „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 

Гореописаната техника за повишаване разпознаваемостта на нови политически 
лица се използва предимно за партии и сдружения, създавани конвейерно, 
поддържани и ръководени директно от евроатлантическите посолства, фондации и 
т.н. Изключение правят евроатлантически ориентираните БСП и ДПС, разчитащи на 
изначално натрупан и здраво прикрепен твърд електорат, който засега ги задържа 
във властта. По тази причина към момента двете партии са извън обхвата на 
настоящия обучителен материал. 

Подобна е ситуацията и със Станислав (Слави) Трифонов, респективно партията 
„Има такъв народ“, при които се вкарва в употреба съществуващ медиен рейтинг, 
който бива преобразуван в политически. Трифонов е широко известен като певец, 
водещ на телевизионно шоу, комик и др. - популярност, систематично изграждана в 
течение на десетилетия. В последните години тя бива използвана за създаването на 
политическия проект „Има такъв народ“. На практика се наблюдава трансформация 
на медиен продукт в политически. 

Целта на настоящата записка е да представи нагледно управляемото изграждане 
на политически рейтинг, а не преобразуването на рейтинг от един вид в друг. Ето 
защо към момента проектът „Има такъв народ“ е извън обхвата на тази разработка. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящия обучителен материал, без да се претендира за изчерпателност, е 
представен един от най-употребяваните методи на политическия маркетинг за 
създаване на нови политически фигури и партии. Този метод е трайно установена 
практика за производството на политици, защитаващи интереси на международни 
организации и корпорации, които са в пълно противоречие с интересите на 
българския народ. Методиката показва как чрез създаване на управляеми процеси 
се манипулира и отвлича вниманието на обществото от съществените проблеми и 
опасности, като същевременно му се предлага илюзия за промяна. 

За успешно противодействие е необходимо да се научим да разпознаваме тези 
процеси за изкуствено създаване рейтинг на политически фигури, които, бивайки 
избрани, не действат в очаквания от избирателя български обществен интерес. Това 
би могло да стане чрез извършване на фактологични проверки в няколко 
направления: 

1. Каква е предисторията на налагания авторитет - в кои държави и университети е 
учил, връзки с НПО-та, награди на фондации, мнение по важни за България теми 
(чужди военни бази, чуждестранна експлоатация на национални ресурси), мнение по 
чужди за българската културна идентичност теми (джендър идеология, гей паради, 
Истанбулска конвенция), участия в предишни събития и/или телевизионни 
предавания и др. Тази фактология е изключително важна, тъй като такъв тип 
процеси се управляват от хора, заинтересовани да заблудят/манипулират 
българското общество. По тази причина, те залагат именно на маргинални личности 
с белязано минало. 

2. Кои медии първи започват да разпространяват информацията за даден „скандал“. 
Четейки/гледайки дадена медия, човек може сравнително бързо да се ориентира 
каква политическа линия се поддържа от главния редактор и какво е мнението му 
по болните за България теми. 

3. Съществува ли последователност от логически свързани събития, които, взети 
заедно, създават цялостна картина на процеса. 

Описаната в този материал методика продължава да се използва, като дори и в 
момента се създават нови политически обекти, които да гарантират устойчивото 
запазване на статуквото. 

*       *       * 

28.07.2021 г. 


