
Първа глава.  
Произход на енигмата

Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък 
скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве.1

1. Родовите корени

Иван Йорданов Костов е роден на 23 декември 1949 г. в София.2 
Бащата Йордан Генков е от Драгоман, роден е на 19.01.1923 г., а 

майката – Поликсена Димитрова – е от с. Блатино, община Дупница, 
и е родена на 22.05.1922 г.

Вижте тази кадрова справка от септември 1991 г. Там няма и по-
мен от това, че Иван Костов е бил идеологически работник (препо-
давател) в Центъра за идеологически дисциплини при ВМЕИ „Ле-
нин“. Буква няма за месеците, прекарани в Кременчуг през есента на 
1970 г. Нито пък за петте месеца обучение през 1981–1982 г. в ИПК 
в Москва. Няма буква за това, че е бил в екипа на чл.-кор. Иван Или-
ев, икономически помощник на Тодор Живков и съветник на Гриша 
Филипов. Нито че Костов е участвал в работна група, подготвяща 
доклади за Мако Даков в средата на 80-те. Няма помен от това, че 
Иван Костов е обучавал партийни пропагандисти към РК на БКП – 
район „В. Левски“. За всичко това подробно, месец по месец, година 
по година ще имате възможност да прочетете за пръв път в книгата, 

 1 Лук. 8:17.
 2 Цураков, А. Енциклопедия на правителствата на България. Хроноло-

гия на политическия живот 1879–2005 г., С., ИК „Петър Берон“ и изд. 
„Изток-Запад“, 2005 г., с. 409.



14 Антон Тодоров j иван костов ✳ том 1

която вече държите в ръцете си, както и да видите документите, кои-
то доказват всичко това.

Кадрова справка, изготвена и подписана от самия Иван Костов, като 
кандидат за народен представител на СДС през 1991 г. 

Източник: Архивен фонд на СДС

А сега да се върнем към родителите на Костов. И двамата след 9 
септември 1944 г. работят известно време в Държавната печатница.1 
Майка му след това започва работа като дезинфектор в ХЕИ2, а ба-

 1 Архив на КРДОПБГДСРСБНА, Дело за оперативна проверка на Иван 
Костов от Шесто управление на ДС (ДОП) „Самозванец“, Фонд III 
раз., а.е. 35248, л. 142.

 2 Работата на „дезинфектор“ означава, че се е занимавала с химическо 
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щата завършва в по-зряла възраст средно образование (вечерно), а 
след това и висше образование – икономика.1

Според свидетелствата на Поликсена Димитрова, нейният съ-
пруг е бил „на голяма работа, отговорна, но никога не е начетен...“2 
{Не са установявани липси при него като материалноотговорно 
лице.}3 Документи от архива на личния състав на ВИИ „Карл Маркс“ 
доказват, че бащата на Иван Костов е работил като снабдител в 
ЦИИТ (Централен институт по изчислителна техника). Институ-
тът е създаден на 01.03.1966 г. с Разпореждане №13/25.01.1966 г. на 
Министерски съвет, с експериментална база към Държавния коми-
тет за наука и технически прогрес (ДКНТП). В него са работили 
233 души, от които 101 специалисти с висше образование и 24 на-
учни сътрудници. Задача на ЦИИТ е да извършва проучвания, из-
следвания и проектантско-конструкторски дейности за създаване 
на технически и програмни средства в областта на изчислителната 
техника.4 Интересен факт е, че в същия институт през 80-те годи-
ни работи Левон Хампарцумян, който се занимава с адаптиране на 
западни технологии към нуждите на тогавашното производство на 
изчислителна техника в страната.5 И до ден-днешен съществуват не-
ясноти и съмнения около произхода на Иван Костов – дали Йордан 
Генков е неговият биологичен баща, какъв е бил родът на неговата 
майка и вярно ли е, че нейният баща е имал много тесни връзки с 
комунистически терористи, какво дете и ученик е бил Иван Костов 
и какъв е бил неговият успех. Информацията, която може да даде 

изтребване на бълхи, дървеници, хлебарки, въшки, мишки и плъхове в 
системата на ХЕИ (Хигиенно-епидемиологична инспекция).

 1 Архив на КРДОПБГДСРСБНА, Дело за оперативна проверка на Иван 
Костов от Шесто управление на ДС (ДОП) „Самозванец“, Фонд III 
раз., а.е. 35248, л. 142.

 2 Интервю на майката на Иван Костов, Поликсена Димитрова „Не ис-
кам втори мандат за сина ми“, в. „Труд“, 27 септември 2000 г., с. 9.

 3 Навсякъде в книгата вмъкванията на редактора са дадени в този тип 
скоби. Там, където вмъкванията са в квадратни скоби, те са от автора. 

 4 Справка „40 години Централен Институт по Изчислителна Техника“, 
изготвена от ст.н.с. Снежана Христова, изпълнителен директор на 
„БИЦ-ИЗОТ“ АД. Справката се намира в личния архив на автора.

 5 Митова, М., Петрова, У. „За Левон Хампарцумян успехът е 
способности, възможности и късмет“, в. „Монитор“, 5 май 2007 г.
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отговори на тези въпроси, е изключително оскъдна, но в тази книга 
ще имате възможност да се запознаете с отговорите на почти всички 
въпроси, които съм открил документално. В едно от интервютата си 
Иван Костов описва семейството, в което е израснал, така:

– А вие в какво семейство израснахте?
– Класическо, на среднозаможни земеделци. Още си спомням мно-
гото животни на дядо ми – волове, коне, десетки овце, свине, хам-
бари. Помня нашите как ходеха на нивата и на лозето. Около мен 
непрекъснато имаше хора, които ми се радваха и много ме обичаха. 
Сега това ми липсва.1

Бащата на Поликсена Димитрова е изключително богат, но и 
отрано ангажиран с политика човек. Родът му е много заможен, про-
изхожда от Дупница. Навремето притежават дюкяни, строят църк-
ви, имат огромни стада добитък. Дядото на Костов е много буден 
и любознателен от малък, но остава сирак. Неговата майка, бабата 
на Поликсена Димитрова, се жени повторно и вторият ѝ съпруг го 
отглежда. След като достига по-зряла възраст, бащата на Поликсе-
на продължава тези стопански занимания, които му носят немалко 
пари за онези години. В един момент обаче се захваща с политика и 
започва да си сътрудничи изключително близко с комунистически 
функционери. Според Поликсена Димитрова, нейният баща е бил 
голям приятел със Станке Димитров. Той му е дал необходимите 
пари, както и благословията си да замине за Съветския съюз. Ин-
формация за това, че родът на Иван Костов по майчина линия е чер-
вен, комунистически род, получаваме и от неговата леля, която също 
опис ва връзките на своя баща с комуниста и съветски агент Станке 
Димитров-Марек:

К. Кеворкян: Имате ли по-сериозни връзки в миналото с комунисти-
те?

Г. Ръжгева: Имаме, аз не го крия. И баща ми не го е криел, всич-
ки го знаят. Некога, когато Станке Димитров е треб-
вало да замине за Съветския съюз, гледай какво значи 
партия, преданост, комунист истински – ние сме били 

 1 „Иван Костов – иде ли“, интервю на Мон Дьо, сп. МАХ, януари 2009 г., 
с. 101.
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гладни, ние сме имали бобова чорба да ядем, а той за-
колва телето и... продава.

К. Кеворкян: Хайде де!
Г. Ръжгева: Продава 20 овце, взима парите, носи ги на Станке Ди-

митров да замине... На баща ми брат му скрил петима 
партизани. Той беше още по-силен ятак...1

След 9 септември дядото на Иван Костов става комунистически 
кмет на село Блатино, Дупнишко, където е живеел. „Баща ми беше 
такъв – с всичките еднакъв. У баща ми нямаше гордост, надменност, 
циганите и прошляците ги водеше вкъщи2.“ Наистина не е необ-
ходимо да цитирам от интервюто с началните учителки на Иван Кос-
тов как според тях са го наричали неговите съученици. И си давам 
сметка, че ако се позова на разговор с един от бившите кметове на 
Дупница, който има сериозни интереси и принос в историческото 
изследване на Дупница и региона, за съществуващи съмнения от-
носно това кой е истинският баща на Иван Костов, слизам на нивото 
на жълтите таблоиди. Затова ще се придържам само към неща, които 
могат да бъдат подкрепени документално.

Както част от функционерите на т.нар. българска компартия, 
така и дядото на Иван Костов утопично е приемал идеите на ко-
мунистическата идеология, което в определен момент води дотам, 
че връща партийната си книжка и заклева децата си никога да не се 
занимават с политика и партии. Лелята на Иван Костов, Гълъбина 
Димитрова (днес покойник), нарушава тази клетва. Тя е била се-
кретар на РМС в шивашкото държавно индустриално предприятие 
(ДИП) „Марек“ в Дупница. Била е дълги години платен партиен 
секретар на „Тютюнева промишленост“. Според нейно свидетел-
ство, майката на Иван Костов също е била някога член на РМС.3 
Поликсена Димитрова и Йордан Генов сключват брак през 1949 г. 
Ритуалът по венчавката им е извършен от двама свещеници в църк-
вата в „Надежда“. В края на същата година се ражда и Иван Костов, 
в изключително скромното им жилище на ул. „Самуил“ 68. На 40-ия 

 1 Всяка неделя. Легендата и нейните герои, т. 3, С., изд. „Захарий Стоя-
нов“, 2004 г., с. 318.

 2 Пак там.
 3 Пак там.
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ден, какъвто е християнският обичай, се извършва представянето 
на новороденото пред Господ. Ходи се на църква и свещеникът чете 
специални молитви на бебето и на майката. Поликсена Димитрова 
и Йордан Генов носят малкия Иван на свещеника в църквата „Света 
Неделя“, който го внася зад олтара.1 Поверието, че кръщенето тряб-
ва да се случи на 40-ия ден, е останало от далечното минало, преди 
век и повече, когато е имало много голяма смъртност при децата. 
Затова е бил този срок, в който се разбира ще живее ли новороде-
ното, или не. След 40-ия ден са бързали да кръстят бебетата, така 
че, ако починат в ранна възраст, да се представят пред Господа като 
християни. Религиозността на Иван Костов и Елена Костова често 
пъти е била обект на подигравки, но личното ми мнение е, че Иван 
Костов е получил своя религиозен опит в много ранните си години 
и това е оставило своеобразен отпечатък върху неговото мислене, 
което често има месиански характеристики. Не се наемам да твърдя 
как е повлияло това на неговия морал след всичко, което вече знам 
за неговия живот, кариера, решения, действия. Знам обаче, че ко-
гато асистентът във ВИИ „Карл Маркс“ Иван Костов пише отчет 
за стажа на студентите в Полша, за който отговаря, там присъства 
следният абзац:

Отчет за стажа на група от 10 студенти,  
специалност „Политическа икономия“,

проведен в Полска Н.Р. от 14.VII. до 6.VIII.1975 г.
Групата в състав... замина за Полша на 14.VII.1975 г. В гр. Познан 
пристигнахме на 16.VII.1975 година сутринта. Мероприятията по 
стажа започнаха на 17.VII.1975 год. с посещение в Икономическа-
та академия на Познан... През време на пребиваването си в Полша, 
в Познан се запознахме със „Стария пазар“, с музея на оръжието, 
посетихме стари църкви, катедралата, замъците в Курниг {Кур-
ник} и Рогалин, гр. Гнезис {Гнезно} – първата столица на Полша 
при Мешко I, там катедралата от 975 г. и парк Великополски. Във 
Варшава видяхме Старе место, замъците Лаженков {Лаженки} и 

 1 Фактите са от интервюто на майката на Иван Костов, Поликсена Ди-
митрова „Не искам втори мандат за сина ми“, в. „Труд“, 27 септември 
2000 г., с. 1.
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Виланов, парка Лаженков {Лаженки}, известни църкви, паметни-
ците на Шопен, Коперник и др. забележителности...“1

Тези, които помним времето на комунистическата диктатура, 
знаем, че да проявиш интерес към църква, особено пък ако си на слу-
жебно посещение в католическа страна, би могло да доведе до сери-
озни проблеми. Както показват архивните документи, Иван Костов 
е поел риска. Но този факт няма никакво отношение към това дали 
оценяваме положително, или не, бившия премиер.

Според бившия офицер и психолог в ПГУ-ДС Илия Илиев Иван 
Костов дори е имал роднински връзки с комунистическия функцио-
нер Станке Димитров-Марек:

Костов си е част от оная схема, за която говорим – той е един от 
най-доверените хора на Москва – издънка на рода Станке Дими-
тров-Марек, който пък беше едно от най-доверените лица на Ста-
лин у нас.2

Същата информация споделиха в разговор с мен и негови колеги 
от ЦИД (Център за идеологически дисциплини) към ВМЕИ „В. И. 
Ленин“, където от 1979 г. Иван Костов започва да преподава полити-
ческа икономия. Връщайки се назад във времето, тези негови колеги 
си спомниха, че по времето на тоталитаризма Костов дори е изтък-
вал тази своя роднинска връзка като преимущество. Кой е Станке 
Димитров-Марек или Стефан Димитров Тодоров, както са истин-
ските му имена? Син е на обущар, завършил педагогика, учител с 
крайнолеви, силно просъветски възгледи и убеждения, терорист и 
висш комунистически функционер на БКП (организационен секре-
тар на ЦК на БКП), който през 1925 г. е сред основните автори на 
атентата в църквата „Св. Крал“ („Св. Неделя“).3 След атентата, кой-
то е най-големият терористичен акт в българската история както по 
броя на жертвите, така и по последиците, Станке Димитров-Марек 

 1 Архив на ВИИ „К. Маркс“, факултет „Общоикономически“, катедра 
„Политическа икономия“, ДА-София, ф. 1643, оп. 3, а.е. 28, л. 7–10.

 2 „Илия Илиев: БГ мафия няма, има представители на чужди мафии!“, 
Информационна агенция „Блиц“, 5 декември 2009 г., http://www.blitz.
bg/news/article/65381

 3 Благов, К. 60-те най-големи атентата в българската история, С., 2007 г., 
изд. „Репортер“, с. 7–18.
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успява да се укрие от справедливо възмездие и бяга в Съветите. Там 
става член на ВКП (б). Преподава в комунистическия университет, 
както и в международното ленинско училище. Умира на 26 август 
1944 г. при самолетна катастрофа край руския град Брянск на път за 
България.

Лелята на Иван Костов, Гълъбина Ръжгева, е важен източник на 
информация за произхода на бившия премиер – въпреки опитите 
да бъде омаловажавана или дори сведена до гротескни измерения. 
Истината е, че тя е почти единственият източник на информация за 
ранните години на Иван Костов, за неговата родова история, за ко-
мунистическата му мая. Когато е посетена от журналисти от вест-
ник „Марица“ през 2004 г., те забелязват, че на видно място в хола на 
двустайното си панелно жилище в дупнишкия квартал „Бистрица“ е 
закачила портрет на съветския диктатор и масов убиец Йосиф Ста-
лин. До него се мъдри и портрет на тогавашния президент Георги 
Първанов. Днес партията на Иван Костов, ДСБ, е в коалиционен ка-
бинет с партията АБВ на Георги Първанов – агент Гоце. Това е повод 
за размисъл и доказателство на поговорката: „Всяка крушка си има 
опашка.“ Ето едно от важните свидетелства на лелята на Костов:

Преди 10.XI.1989 г. {Иван Костов} дойде при мен в Дупница. 
Беше писал трудове и не му ги приеха, защото не е член на БКП, и 
ме пита: „Лельо, какво да направим?“ Казах му: „Аз не мога оттука 
да взема характеристика на майка ти, но трябва да си заложим пар-
тийния билет, не мога.“ Отказах му и момчето се помири. Като дой-
де 10.XI., гледам Ваньо по телевизията, говори от името на СДС-
то, аз веднага набирам телефона. Обади ми се дъщеря му, Янето, 
голямата му дъщеря, и викам: „Яне, кажи на баща си, че ако дедо му 
Димитър беше жив, пред телевизора, щеше да го застреля, защото 
изневери на партията той.“ Она се обърна, рече: „Лельо, те не го 
оцениха и си търси правата“ и ми затвори телефоно.1

В основното училище Иван Костов е много прилежен, нито вед-
нъж не дава основание на учителите да извикат родителите му зара-
ди лошо поведение или липса на интерес. Това е версията на майка 
му, изразявана в едно-две интервюта. Неговите учители обаче твър-

 1 Интервю с лелята на Иван Костов Гълъбина Ръждева, в. „Марица“, бр. 
57/2004, 27 февруари 2004 г.
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дят друго в своите интервюта, които са давали по въпроса. Според 
тях той е бил доста буен, винаги с обелен нос и не е бил сред най-до-
брите ученици. Поликсена Димитрова често е прибягвала до бой, за 
да го вкара в правия път, както си го е представяла. 

Иван Костов завършва средно образование в 18. СПУ „Кирил 
и Методий“, днес СОУ „Уилям Гладстон“. Интересен факт е, че съ-
щото училище е завършил зетят на диктатора Тодор Живков, Иван 
Славков.1 Комунистическият плейбой Славков в двутомните си 
мемоари демонстрира скандално и много подигравателно отноше-
ние към събития и хора от онези години, докато сам свидетелства 
в мемоарите си, че си е поживял като феодал по времето на дикта-
турата на Живков и БКП.2 Според бивши кадрови офицери, рабо-
тили с него в отдел 10 (строго секретния щат), Иван Славков е бил 
служител на Първо главно управление на ДС. Отдел 10 на ПГУ-ДС 
е създаден през 1967 г. по инициатива и под прякото ръководство 
на тогавашния началник на ПГУ-ДС, генерал Димитър Кьосев. 
Идеята при създаването му е била да се попълни със специалисти 
в различни области, които да заемат ключови длъжности в българ-
ски организации в страната и в чужбина, а оттам да се прониква в 
чувствителни структури и държавни институции в разузнаваните 
страни. Този щат е дълбоко законспириран, служителите на отдел 10 
на ПГУ-ДС фигурират в документите с фалшиви имена. С фалшиво 
име, презиме и фамилия фигурират и в заповедите за назначаването 
им. Началник на отдел 10 на ПГУ-ДС е полк. Дяко Дяков, който е 
единственият началник на отдела от създаването му през 1967 г. до 
закриването му през 1975 г. След закриването на отдела, т.нар. стро-
го секретен щат се запазва, но служителите в него биват разпределе-
ни в т.нар. линейни отдели на ПГУ-ДС. След една инсценировка на 
Шесто управление, свързана с кражба на служебната карта на Иван 
Славков като кадрови служител на ПГУ-ДС, той е уволнен от упра-
влението. В този щат са доста от синовете на висшата комунистиче-
ска номенклатура – там е например единият син на дългогодишния 
зам.-министър на комунистическото МВР ген.-полк. Григор Шопов, 
Любомир Шопов:

 1 18. СОУ „Уилям Гладстон“, „История. Кратка историческа справка“, 
http://www.18sou.net/for-school/history.html

 2 Славков, И. Батето, т. 1–2, ИК „Труд“, 2010 г.
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Заповед 
на министъра на вътрешните работи, № 989, 01.12.1989 г.

На основание чл. 18, буква „в“ от Закона за всеобщата военна 
служба в НРБ  

Уволнявам по разпореждане
(поради преминаване  

на отговорна работа в гражданско ведомство)
Подполковник Любомир Григоров Шопов (зашифрован под име-
то Любомир Стоянов Шишманов), инспектор по строго секрет-
ния щат на ПГУ-ДС, считано от датата на изд. на заповедта.1

Заповедта, с която Любомир Григоров Шопов е преназначен от строго 
секретния щат на Първо главно управление-ДС, зашифрован под името 

Любомир Стоянов Шишманов. 
Източник: Архив на КРДОПБГДСРСБНА

 1 Архив на КРДОПБГДСРСБНА (Комисия по досиетата), ф. 9, оп. 4а, 
а.е. 61, л. 97.
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Аз лично направо се срамувам от заливащата страната ни вълна 
на унизителна носталгия към комунистическа България, по Тодор 
Живков и типове като неговия зет Иван Славков. Как да очакваш 
тук нещо да се нормализира, след като стотици хиляди българи меч-
таят за времето на Живков и Славков?

Интересен факт е, че Иван Славков е завършил 18. СПУ с пълно 
отличие. В същото 18. СПУ „Кирил и Методий“, днес СОУ „Уилям 
Гладстон“, Иван Костов завършва средното си образование през 
1967 г. Успехът в зрелостното свидетелство на бъдещия премиер е 
„Мн. добър (4,68)“! Прилагам факсимиле от това зрелостно свиде-
телство, което показва, че той е имал тройка по руски, тройка по би-
ология, тройка по немски език и четворки по математика и физика 
през последните три години – 9., 10. и 11. клас.

Зрелостното свидетелство на Иван Костов от 18. СОУ и зрелостното 
свидетелство на неговата съученичка Кирилка Игова. Публикувам го, защото 

някои беснеещи костовисти като Иво Беров твърдяха, че факсимилето на 
зрелостното свидетелство на Иван Костов било фалшиво. Не е. 

Източник: архив на 18. СОУ „Уилям Гладстон“

Майката на Иван Костов, Поликсена, твърди в едно интервю за 
своя син:
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– Беше много добър в училище... Винаги е бил с петици и шестици.
– Къде е учил?
– В училището на ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Найчо Цанов“ 

[сега ул. „Тодор Александров“], досами Арменския дом. Там уче-
ше до абитуриентството...1

Документите от архива на 18. СОУ „Уилям Гладстон“ обаче по-
казват друго. Това го споменавам само като потвърждение на моята 
фиксация върху документите, както каза преди време водещата на 
предаването „На светло“ Люба Кулезич. Аз мисля, че е важно повече 
българи да добият такава фиксация върху документите, сериозните 
изследвания и привеждането на солидни доказателства за това, кое-
то твърдят. Там е истината – в документите и в упоритите и насто-
ятелни усилия да бъдат откривани, изследвани и публикувани. За-
щото човешката памет често се проваля в опитите си да представи 
фактите такива, каквито са били, и обикновено постига обратното 
– нагласяне на фактологията спрямо днешните нужди и желания.

През 1963 г. Иван Костов е приет в Комсомола. Като ученик е 
избиран за член на ДБ (Дружественото бюро) на ДКМС в училище-
то. Според характеристика оттогава е участвал активно в летните и 
есенните ученически бригади.

В периода между завършването на гимназията и постъпване-
то в казармата Иван Костов отива да работи в слаботоковия завод 
„Климент Ворошилов“. Не е за учудване работливостта, която Иван 
Костов демонстрира от малък. Този човек е работохолик, много сис-
темен в мисленето и действията си. Това често подчертават хората, 
които са били близо до него и като идеологически преподавател пре-
ди 10 ноември 1989 г., и като политик и държавник след това. Как-
то сам признава в едно интервю: „Започнал съм да работя още като 
юноша. Първо ходех по археологически разкопки.“2В слаботоковия 
завод „Климент Ворошилов“ през лятото на 1967 г. се запознава с 
Елена Григорова, която идва по същото време на стаж там. Преди 
това Иван Костов има друга приятелка, която се е казвала Виктория, 
дете на техни съседи на ул. „Самуил“ в София. Виктория е била дос-

 1 Интервю с майката на Иван Костов, Поликсена Димитрова „Не искам 
втори мандат за сина ми“, в. „Труд“, 27 септември 2000 г., с. 9.

 2 Интервю с Иван Костов, в. „Уикенд“, 11 юли 2008 г. 
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та настоятелна и е искала да се оженят още в последната година на 
средното училище. Но съдбата се разпорежда по друг начин – Вик-
тория след това отива да учи кибернетика в Съветския съюз, а Иван 
Костов се запознава с Елена. Запознават се при специфични обстоя-
телства – срещат се в един склад на завода, пълен с електроматери-
али. За зла участ, каса с трансформатори се чупи и пада върху крака 
на Иван Костов. Елена идва да види какво му се е случило и как може 
да помогне и... така започва една продължила няколко десетилетия 
любов и изключително здрава връзка между тези двама души.1 Елена 
Костова казва в едно от немногото на брой нейни интервюта:

Аз нямам биография. Аз имам 31 г. трудов стаж. Нямам специали-
зации, но това не ми пречи да работя, да правя истинските неща. Аз 
казвам, че работя заради и за мъжа си. През целия си живот.2

Когато Иван Костов отива, за да отбие военната си служба в 
87-и артилерийски гаубичен полк в Кърджали, тя ходи заедно с май-
ка му на свиждане там. Елена Костова е от 200-годишен драгалевски 
род. Майка ѝ е изключително тиха, добра и кротка жена. Имали са 
много ниви в района на Драгалевци, воденици, хан... А в гостилница-
та са приготвяли най-вкусния качамак в околността – с това е бил из-
вестен преди много години този хан. Семействата на Иван Костов и 
Елена не са в особено близки връзки, дори и след сватбата, но запаз-
ват уважителни отношения помежду си. Иван Костов и Елена Григо-
рова сключват граждански брак на 14 декември (неделя) 1975 г. Една 
седмица преди това брак сключва Кольо Парамов – човекът, който 
има много нееднозначни отношения с Иван Костов, преминали през 
най-различни протуберанси през годините.

Иван Костов и Елена Григорова сключват и църковен брак – 
нещо, на което в онези години не се гледаше с добро око. През след-
ващата, 1976 г., Иван и Елена Костови започват да строят своята 
къща в „Драгалевци“ – така, както бащата на Елена е направил също-
то през 1950 г.3 Елена Костова работи около 23 години като техник 
в ЦНИКА, докато Иван Костов гради кариера на преподавател по 

 1 Пак там.
 2 Интервю с Елена Костова, в. „Континент“, 26 юни 1998 г.
 3 „Иван Костов: Семейството ми не ви дължи отчет“, в. „Труд“, 10 юли 

2000 г., с. 2.
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идеологически дисциплини във ВИИ „К. Маркс“ и ЦИД (Център 
за идеологически дисциплини) при ВМЕИ „В. И. Ленин“. Там тя е 
приета в БКП и става нещатен партиен секретар на ППО. Това е ин-
формация, която самата Елена Костова споделя през 1997 г.

– Г-жо Костова, къде работехте преди?
– В института по автоматизация на производството [ЦНИКА]. 23 
години на едно място и нямах месец без заем. Била съм и партиен 
секретар, но не платен, а изборен. Когато Лилов го издигнаха на 
конгреса, аз разбрах, че няма да се променят нещата, и разпуснах 
партийната организация.1

Сватбата на Иван Костов и Елена Григорова. 
Източник: личен архив на Кольо Парамов

 1 „Честта на фамилията Костови. Зад оградата на Костов“, сп. „СЕГА“, 
17–23 април 1997 г.
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Сватбата на Вяра и Кольо Парамови. 
Източник: личен архив на Кольо Парамов

На въпроса на своя бивш колега Николай Гудов „С какви чувства 
си спомняш за времето в ЦНИКА, а ако се осмелиш – и как днес оце-
няваш времето преди 10 ноември?“, Елена Костова свенливо отговаря:

Не смея да правя публична оценка на времето преди 10.11.1989 г., 
това ще го направят историците. За себе си аз съм направила.1

В едно интервю от 2006 г. бившият вътрешен министър в прави-
телството на Иван Костов, Богомил Бонев, казва:

А по повод обвиненията, че аз и Никола Филчев сме били монти-
рани в управлението му, искам да попитам как е монтирана жената 
на Костов в леглото му, защото аз не съм партиен секретар, а тя е 
била доста ревностен партиен секретар. Имам приятели, които са 
страдали от нея.2

 1 „Елена Костова: Не мога да си отпусна душата, защото моето семейство 
се нуждае от закрила“, в. „Сега“, 6 април 2002 г.

 2 „Богомил Бонев: Кой монтира жената на Командира в леглото му?“, в. 
„Труд“ ,16 юни 2006 г., с. 16.
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2. Кърджали. Казармата  
в 87-и артилерийски полк и ВКР

През есента на 1967 г. Иван Костов е призован да отбие военната 
си служба в поделение 55 290 в Кърджали.1 Това е 87-и артиле-

рийски гаубичен полк, който е в състава на 17-а МСД (мотострелко-
ва дивизия) в Хасково.

Депутатът в 38-ото НС Христо Христов и първи шеф на Дирек-
цията за застрахователен надзор свидетелства:

– Бяхте смятан за личен приятел на Иван Костов. Демонстрирахте 
поведение на човек, който го уважава изключително. Кога развали-
хте мнението си за него?
– Чак пък лични приятели никога не сме били. И никога не съм бил 
толериран от него. Бяхме познати от войнишката ни служба. Тук ис-
кам да поясня нещо, с което навремето много се спекулираше. Вярно 
е, че по едно и също време бяхме войници в артилерийско поделение в 
Кърджали, но в различни батареи. Аз бях командир на радиоотделение 
в Реактивна батарея, а той такъв – в Батарея за управление.2

Христо „Застраховката“, както ще стане известен този човек 
след десетилетия, казва истината. Според документите в Държавния 
военноисторически архив във Велико Търново, той постъпва там на 
3 октомври 1967 г. заедно с Иван Костов.3

В едно интервю Иван Костов твърди, че е бил наказван често 
заради нарушения и непослушание в казармата:

Мариан Станков (Мон Дьо): Кога за последно сте се били?
Иван Костов: В казармата май беше. Често ходех в карцера, моят 
старшина се е опитвал от един разхайтен софиянец да направи 
боец. Мисля, че добре се е справил.4

 1 ДВИА (Държавен военноисторически архив) – В. Търново, Книга–
азбучен списък на личния състав от под. 55290, ф. 535, оп. Х, а.е.1.

 2 „С Костов бяхме от различни батареи в Кърджали“, в. „Политика“, 7 
септември 2007 г., http://www.politika.bg/article?id=6503

 3 ДВИА – В. Търново, Книга–азбучен списък на личния състав от 
под.55290, ф. 535, оп. Х, а.е.1, л. 177а.

 4 „Иван Костов – иде ли“, интервю, сп. МАХ, януари 2009 г., с. 101.
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Иван Костов като войник в Кърджали. 
Източник: Личен архив на автора

Служилият с него Христо Христов обаче разсейва това твърде-
ние:

Беше през 1967–1969 г. в Кърджали, в поделение 55290. Там се 
запознахме. Спомням си, че бяхме много изпълнителни, той беше 
във взвода за управление, а аз – в реактивна батарея. И той, и аз 
бяхме командири на радиоотделения. И тъй като имахме еднакви 
специалности, това ни сближи. Много сериозен и изпълнителен 
човек! (...)Спомням си, че се видяхме години по-късно пред На-
родното събрание. Костов вече беше министър на финансите, дори 
спря колата, като ме видя. Много се зарадвахме. Казармата не се 
забравя. След нея хората остават приятели. (...)Няма да забравя 
неговите думи, когато ме покани за директор на Дирекцията за за-
страхователен надзор – че е много отговорна задачата, която пое-
мам, и трябва да се сложи ред в застраховането. Той не ме е махнал 
оттам, законът ме махна. Като ме направиха шеф на бюджетната 
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комисия, стисна ми ръката вчера. Каза: „Стягай се!“ Отново трябва 
да се работи сериозно.1

Реших да си изясня кое от тези твърдения съвпада с истината, 
съдържаща се в архивните документи. Отне ми няколко дни най-
напред да открия фонда, който съдържа документите за поделение 
55290 – Кърджали в Държавния военноисторически музей – В. 
Търново. Може би тук е мястото да дам малко пояснения как от-
кривам стотиците неизвестни факти и документи в различни архи-
ви. Първо трябва да си изясните какво точно търсите. След това – 
къде би могло да се намира то. Когато и това е постигнато, започва 
едно усилно, отегчително (за повечето хора, но не и за мен) ровене 
в архивните справочници. В конкретния случай, в справочниците на 
ДВИА има хиляди фондове, а в тях – десетки хиляди архивни еди-
ници. За мен търсенето в тях е истинско удоволствие, което може 
да трае ден, два, пет, седмица. Може и повече. Да приемем, че имате 
необходимото биволско търпение, имате натрупано с годините по-
знание, а като капак – поради дългогодишната работа с архиви вече 
сте развили и шесто чувство. Ако е съчетано и с доза късмет – тогава 
смело можете да поемете курс към активна изследователска работа 
в архивите. И да откриете фонда, в който се намират (евентуално) 
търсените от вас документи. Но не мислете, че дотук приключва 
всичко. Съвсем не. Когато сте изпълнили всичко, описано по-горе, 
тогава започва най-важното и най-тежкото. Трябва да поискате от 
архивните служители описите на тези фондове, да ги проучите, да 
поръчате съответните архивни единици, за които имате обоснова-
ни предположения, че съдържат нужните ви документи, и след из-
вестно изчакване да получите архивните папки. Мислите, че дотук 
всичко приключва ли? Не, грешите. Сега трябва търпеливо, кон-
центрирано, внимателно и много добросъвестно да прочетете лист 
по лист стотиците, хилядите, десетките хиляди страници, които се 
съдържат там, като едновременно с това си водите записки за всич-
ко важно, което откривате. Паралелно с това трябва да изпълните 
и цялата бюрократична процедура, за да получите възможност да 
заснемете или копирате тези документи, които смятате, че искате 

 1 „Христо Христов, нов шеф на бюджетната комисия, за казармения 
живот редом с Иван Костов“, в. „СЕГА“, 3 ноември 2000 г. 
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да имате като факсимилета. Има още няколко важни и нужни за ра-
ботата в архиви задължителни правила и условия, но няма да ги спо-
делям – мисля, че и без друго вече отказах 99% от вас от системна 
работа там.

А сега е време да се върна към случващото се с Иван Костов. 
През есента на 2013 г. се самокомандировах за няколко дни във Ве-
лико Търново. Вече знаех в кой фонд са интересуващите ме доку-
менти. На място получих описите и след няколко часа вече изследвах 
цялата налична документация за поделение 55 290, която е съхране-
на в Държавния военноисторически музей, разположен в старопрес-
толния град. Какво показват документите?

Книга –азбучен списък на личния състав на под. 55290 – Кърджали. 
Източник: ДВИА – В. Търново

Проучих всички запазени документи на 87-и артилерийски гау-
бичен полк (АГП), или поделение 55 290 – Кърджали, и всичко, кое-
то четете оттук нататък, е реконструирано единствено и само въз 
основа на документите от тези архиви.
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Иван Костов е зачислен в под. 55290 – Кърджали на 3 октомври 
1967 г., със заповед № 0232/03.10.1967 г.

Обявявам списъка на явилите се в полка новобранци от набор 
1948 год.1

№ Име, презиме и фамилия Местожителство
гр. (с.), ул., №

Зачислен в

81. Иван Йорданов Костов гр. София, ул. „Цар 
Самуил“ 68

Бат. у-ние

В поделението, в което Иван Костов служи, има не един и двама 
млади войници, които са с турски имена, макар че плановете за во-
енно време са предвиждали настъпление на 17-а МСД (мотострел-
кова дивизия) – Хасково и 87-и АГП(артилерийски гаубичен полк) 
– Кърджали в посока Гърция. Очевидно наличието на бойци с тур-
ски етнически произход и мюсюлманска религия не се е смятало за 
особен проблем дори в тези първоешалонни поделения:

Обявявам списъка на явилите се новобранци в полка на 7.10.67 г.2

№ Име, презиме и фамилия Местожителство
гр. (с.) ул. №

Зачисля-
вам в 

2. Наим Османов Аликов с. Н. махала – Пазардж. 
[така е написано в ориги-
налния документ]

3. Сейфи Джемалиев Вейзов с. Н. махала – Пазардж.
4. Галин Хасанов Гаджов с. Н. махала – Пазардж.

От Хасковското военно ок-
ръжие набор 1948 г.

4. Ахмед Файков Алиев с. Маслиново – Хасковско
5. Юсеин Алиев Сакъбов с. Караманци – Хасковско
6. Мустафа Хасанов Ахмедов с. Караманци – Хасковско

Това разрушава широкоразпространявания мит, че всички бъл-
гарски мюсюлмани в тоталитарна България са изпращани задължи-

 1 ДВИА(Държавен военноисторически архив) – Велико Търново, ф. 
535, оп. IX, а.е. 1, л.166–167.

 2 Пак там, л. 173А.


