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ОТ ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ” 
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 Г-Н МИНИСТЪР,  

      Като неправителствена организация, извършваща дейност в обществена полза и в качеството ни на 

представители на гражданското общество в Република България, ГД „БОЕЦ” представяме на Вашето 

внимание следните факти и обстоятелства, водещи до обосновани съмнения за незаконни и укрити 

доходи, неплатени данъци, финансови и други извършени престъпления от Георги Станков Йовчев, 

Борислава Георгиева Йовчева, Йордан Христов и други български граждани свързани с  българският 

премиер Бойко Борисов, за което е образувано разследване за пране на пари, финансови престъпления, 

недоказани доходи, укриване на данъци,  корупционни връзки и руско влияние от страна на испанската 

прокуратура и каталунската антикорупционна полиция по сигнал на БОЕЦ. Сигнала и разследването 

касаят съмнения за извършени данъчни и финансови престъпления на територията на Република 

България и Кралство Испания. Същият сигнал е подаван от БОЕЦ към НАП през февруари 2020г,  но до 

момента нямаме никакъв отговор, като вносители на сигнала за действията на НАП, дали изобщо са 

образували някаква проверка и за резултатите от нея. Настоящият сигнал допълваме с нова и актуална 

информация по казуса.  

  

mailto:gdboec@abv.bg


 

      На 07.07.2018г. в медийното пространство в България бе публикуван 

видео материал, в който се разкриват данни водещи до основателни 

съмнения за корупция, пране на пари, данъчни и финансови измами на 

територията на Република България и кралство Испания. От приложените 

документи могат да се направят обосновани съмнения за извършени тежки 

корупционни престъпления в които са замесени български политици и 

бизнесмени. Прилагаме линк към видеото: 

https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/21061202

63041725/?hc_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO_Yc1B6yfzTDGykOE9uC

lA0WwMgw_kSwYm424&fref=nf 

Страницата беше закрита, или изтрита, затова прилагаме и линк към 

телевизионно предаване на Сашо Диков „ЕвроДикофф” излъчено на 

10.07.2018г. и съдържащо видеото за „Къщата на Бойко Борисов в 

Барселона”. 

https://www.youtube.com/watch?v=t90oVtnBCns 

Във видеото се твърди, че на ул. Францеск Ривалта 8 в Барселона, има регистрирани две 

фирми - Numin Invest SL и Ema BGS SL. Собственици и управители са Борислава Георгиева Йовчева и 

нейния баща Георги Станков Йовчев.  Фирмите са с  активи за близо 5 млн. евро. И двете фирми 

нямат реална дейност и е неясен произхода на средствата им.  Самата къща находяща се 

на този адрес е собственост на една от фирмите.  

През ноември 2012 г. в Барселона е учредена фирмата Numin Invest Sl. Седалището съвпада с това 

на друго дружество, чийто бизнес е да регистрира компании. Капиталът е 3 хил. евро. През 

февруари 2013 г. Борислава Йовчева влиза в управлението на барселонската фирма Numin Invest 

Sl. Променя се и адресът на дружеството, който при проверка в google street view съвпада с 

показаната в клипа къща. 

На 31 май 2013 г. капиталът на дружеството е увеличен с 2.9 млн. евро, а то престава да бъде 

еднолично, т.е. в него влиза друг акционер. Според изпратените до медиите документи това е 

станало чрез апорт на къщата, а акционери са станали Александър Чаушев и Яна Горанова. След 

няколко месеца Борислава Йовчева излиза от управлението на Numin Invest Sl. и на нейно място е 

назначен баща ѝ. 

https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/2106120263041725/?hc_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO_Yc1B6yfzTDGykOE9uClA0WwMgw_kSwYm424&fref=nf
https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/2106120263041725/?hc_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO_Yc1B6yfzTDGykOE9uClA0WwMgw_kSwYm424&fref=nf
https://www.facebook.com/DaSpremRazgrabvanetoNaBulgaria/videos/2106120263041725/?hc_ref=ARSJIYeyARPo3bQrla6f5WmMFIJpTgO_Yc1B6yfzTDGykOE9uClA0WwMgw_kSwYm424&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=t90oVtnBCns


Другото дружество, визирано във видеото, е Ema Bgs SL. То е основано през юли 2013 г. и е на 

същия адрес, на който е къщата. Негов управител е бащата на Борислава Йовчева - Георги, а в 

документите за негов домашен адрес е записан този на къщата. През 2015 г. капиталът на 

дружеството в вдиган два пъти - веднъж с 1 млн. евро, а втория път - със 750 хил. евро, а в 

управлението му влиза жена с името Силвия Николова.   

Според изпратените документи и видеото вдигането на капитала е станало с вноски от кипърското 

дружество Palms Enterprises, чийто пълномощник е близкият до управляващата в България партия 

ГЕРБ бизнесмен Йордан Христов, който е в общи дружества със Силвия Николова. Palms Enterprises 

e съсобственик с община Приморско в дружеството "Спортни имоти Приморско" АД. В управлението 

на същото дружество от 2008 до 2011 г. е влизал близкият до Бойко Борисов (премиер на 

България) бизнесмен Иван Саздов. Представят се и данни, че Борислава Йовчева е любовница 

на бившият премиер Бойко Борисов, който е баща на детето и. Това поставя в 

изключително корупционно-криминална светлина целият казус.  

БОЕЦ считаме, че в така представената и станала публична информация, се съдържат данни за 

пране на пари, финансови, данъчни и други престъпления на територията на Република България и 

Кралство Испания. За установяване на цялата истина по случая, БОЕЦ сме сезирали и испанските 

институции и посолството на Кралство Испания в София. Считаме за необходимо да бъде 

образувано  производство и проведено задълбочено и пълноценно разследване, в хода на което да 

бъдат установени всички факти и обстоятелства.  В сигнала ни сме посочили наша електронна 

поща за контакт и отговор и заявяваме своята готовност за сътрудничество и желанието ни да 

бъдем информирани за развитието и резултатите от действията на институциите по този сигнал.  

Прилагаме документи и коментар към тях. 

Numin Invest SL се управлява от Борислава Георгиева Йовчева и нейния баща, Георги Станков Йовчев 



 

На 27 май 2013 година в Numin Invest SL е прехвърлен недвижимият имот – самата къща, оценена на 2 900 000 евро. 

Прехвърля я българския гражданин с постоянен номер на чужденец в Испания Александър Викторов Чаушев и съпругата 

му. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA2.jpg


 

През юни 2013г управител на Numin Invest SL става бащата на Борислава Йовчева и Станко Йовчев – Георги Станков 

Йовчев. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA3.jpg


 

Според регистрите Чаушев е купил имота само два месеца преди това, явно с цел да го апортира (без заплащане, само срещу 

дялове) във фирмата на Йовчева. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA4.jpg


 

Управител на другата фирма – Ema BGS SL e отново Георги Станков Йовчев. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA5.jpg


 

С дата 27 август 2013 година във фирмата са апортирани 1 750 000 евро от кипърската офшорка Palms Enterprises 

представлявана от Силвия Илиева Николова – съпруга на бизнесмена Йордан Христов. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA6.jpg


 

Близък план с имената на собствениците на фирмата 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA7.jpg


 

Номинален собственик на Palms Enterprises е Никос Михайлидис, 64-годишен гражданин на Кипър, класическа схема на 

подставено лице с цел укриване на истинският собственик.  

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA9.jpg


http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA100.jpg


 

Михайлидес упълномощава бизнесмена Йордан Христов да го представлява в България за всичко, свързано с основният им 

актив – „Спортни Имоти Приморско“ АД. Христов е смятан за близък до управляващата в България паертия ГЕРБ за 

Южното Черноморие. 



 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA11.jpg


Пълномощно за създаване на смесено дружество с община Приморско, в което общината първоначално има 51%. В момента 

фирмите на Христов имат близо 90%. 



 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA12.jpg


Никос Михайлидес назначава директорите на „Спортни Имоти Приморско“ АД. Веднага след Йордан Христов идва името 

на Иван Саздов, собственик на тенис клуба в Банкя и доверено лице на премиера Борисов, който тогава е главен секретар 

на МВР. 



 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA133.jpg


По-близък план на предния документ, с който става ясно името на управителя и собственик на фирмата – Борислава 

Йовчева. 

 

Никос Михайлидес назначава директорите на „Спортни Имоти Приморско“ АД. Веднага след Йордан Христов идва името 

на Иван Саздов, собственик на тенис клуба в Банкя и доверено лице на премиера Борисов, който тогава е главен секретар 

на МВР. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA14.jpg


 

Протокол от заседание на „Спортни Имоти Приморско“, собственост на Palms Enterprises, с подписите на Йордан Христов и 

Иван Саздов. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA150.jpg


 

Англиийската версия на документа, с който собственик на Palms Enterprises назначава Йордан Христов и Иван Саздов за 

директори на българското си дружество в Приморско. 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA16.jpg


 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA17.jpg


 

 

На 27.07.2018г. БОЕЦ сезирахме чрез испанското посолство институциите и 

Прокуратурата в Испания за тези факти и съмненията ни за извършени 

престъпления! Прилагаме линк” 

https://www.boec-bg.com/archives/732 

http://afera.bg/wp-content/uploads/2018/07/KA18.jpg
https://www.boec-bg.com/archives/732


На 21.11.2018г. БОЕЦ сезирахме и българската антикорупционна комисия КПКОНПИ за същият казус, като до 

момента НЯМА отговор и публично огласена информация за извършената проверка! Това за нас е ясен знак 

за замитане и покриване на нашият сигнал и зависимостите, в които работи тази комисия. Нейната основна 

дейност е да „изпира” корумпираните мафиотски босове облечени с политическа власт, а не да се бори с 

корупцията. За разлика от КПКОНПИ испанските власти работят независимо и за тях установяването на 

истината е водеща цел. Прилагаме линк: 

https://www.boec-bg.com/archives/1051 

През март 2019г. БОЕЦ сезирахме и Каталунската антикорупционна Полиция. 

На 21.02.2020г. в един от най-сериозните испански вестници „El Periodiko” са публикувани няколко статии 

посветени на разследванията на испанската прокуратура и каталунската антикорупционна полиция за   

„Къщата на Бойко Борисов в Барселона”  по сигнала на БОЕЦ и връзките на премиера на България с Валентин 

Златев, Лукойл,  руски зависимости, пране на пари и финансови измами! Прилагаме линк към статията: 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/primer-ministro-bulgaria-mossos-investigacion-blanqueo-

7848274?fbclid=IwAR09iD3zye8WD12jXpqTJ3PLavtFtcOR5O9naO25LuXvS8xUQgR9AgV3nDA 

Както и статията: 

https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/mossos-conexion-rusia-red-blanqueo-barcelona-

7856808?fbclid=IwAR2uj3GMJj8jRw8JlF7yIVsoDNg69CZ6Tqr9CVprPNYZQB1eIrU4PXjNPuI 

На 21.02.2020г. БОЕЦ сезирахме и Върховна касационна прокуратура, както и главният прокурор на 

Република България за казуса. До момента няма отговор и реакция по нашите сигнали, което е категорично 

потвърждение, че българските институции и прокуратура заради своята зависимост от изпълнителната власт 

са неспособни да проведат обективно разследване по този казус. Вместо да разследват данните за пране на 

пари и корупция, усилията и репресиите на българските служби са насочени срещу вносителите на сигнала и 

журналистите разкрили престъпните схеми.  

Описаната схема за пране на пари придобити по престъпен начин, в която е замесен българския премиер е 

само една от многото схеми. Българската политическа мафия, която от над 10 години се оглавява от Бойко 

Борисов ежегодно източва милиарди евро чрез корупционни  и измамни схеми, реализирани от свързани с 

премиера и депутата Делян Пеевски обръчи от фирми. Огромна част от тези средства са източени от 

реализацията на европроекти и „усвояването” на европейските фондове. В продължение на над 10 години 

ЕС сочи България, като най-корумпираната държава в съюза, в която липсва върховенство на закона и 

разделение на властите. 

БОЕЦ сезирахме и българският Парламент, като сигнала ни е препратен към прокуратурата.  

https://www.boec-bg.com/archives/1051
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/primer-ministro-bulgaria-mossos-investigacion-blanqueo-7848274?fbclid=IwAR09iD3zye8WD12jXpqTJ3PLavtFtcOR5O9naO25LuXvS8xUQgR9AgV3nDA
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/primer-ministro-bulgaria-mossos-investigacion-blanqueo-7848274?fbclid=IwAR09iD3zye8WD12jXpqTJ3PLavtFtcOR5O9naO25LuXvS8xUQgR9AgV3nDA
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/mossos-conexion-rusia-red-blanqueo-barcelona-7856808?fbclid=IwAR2uj3GMJj8jRw8JlF7yIVsoDNg69CZ6Tqr9CVprPNYZQB1eIrU4PXjNPuI
https://www.elperiodico.com/es/politica/20200221/mossos-conexion-rusia-red-blanqueo-barcelona-7856808?fbclid=IwAR2uj3GMJj8jRw8JlF7yIVsoDNg69CZ6Tqr9CVprPNYZQB1eIrU4PXjNPuI


От следните приложени по-долу публично достъпни документи става ясно, че  вдигането на 

капитала на дружеството Ema Bgs SL. през 2015 г. на  два пъти - веднъж с 1 млн. евро, а втория 

път - със 750 хил. евро е станало, като  Георги Станков Йовчев и кипърското офшорно дружество 

Palms Enterprises (описано по-горе в сигнала) внасят равни вноски и при двете вдигания на 

капитала. Palms Enterprises и Георги Станков Йовчев внасят първият път през 2015г. по 500 000 

евро и при второто вдигане на капитала на Ema Bgs SL.  Георги Станков Йовчев и Palms Enterprises 

внасят по 375 000 евро. Общо при двете операции Георги Станков Йовчев е внесъл, като физическо 

лице в дружеството Ema Bgs SL 875 000 евро, или около 1 750 000 (един милион седемстотин и 

петдесет хиляди) лева. 



 



 



 



 

  



БОЕЦ считаме, че за въпросното лице има обосновани съмнения, че не може да бъде доказан 

произхода на тези средства, както и че върху тези доходи не са платени задължителните по закон 

данъци. От публично достъпните регистри не става ясно от къде и как Георги Станков Йовчев, баща 

на Борислава Йовчева е придобил средства в размер на 1 750 000 лева.  В случая, както и по 

отношение на останалите лица  и фирми свързани с тези сделки и финансови операции има 

съмнения за данъчни и финансови престъпления, както и за схема за пране на пари придобити по 

престъпен начин.  

   БОЕЦ изискваме от НАП да извърши съответната проверка касаеща всички предоставени от нас 

факти и обстоятелства, като извърши необходимите ревизии и проверки на всички описани в 

сигнала фирми и лица, като физически такива, както по отношение на декларираните от тях 

доходи, така и за произхода на средствата за извършените сделки и финансови операции и 

дължимото плащане на съответните данъци.  

Тук може да се запознаете с всичко известно до момента по темата: 

https://drive.google.com/file/d/1_lb5JHh8v_fYX16HqJUZITUtgWWZGrW6/view?usp=sharing 

 

   

28.05.2021г.                Георги Георгиев – председател на УС  на ГД „БОЕЦ”  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1_lb5JHh8v_fYX16HqJUZITUtgWWZGrW6%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2BuExUooGfSqAbt00Bb7uLAv63VkLZ93gGqo7bk2K-u-htDZdE4eKKmto&h=AT0drjOHQku2mah87Ak7joVIV8iRxAh3AUobhEJZ9fmyNIavKRMFDfOSAmckI-ZjcdhVF7jH7L95aDOoATYDjd40iOe8Vw9lhlj9vrVgpAk0Nfbx29L6oo2R1uG0y2kZIhAd

