
 

 

ДО 

        Г-Н АСЕН ЙОРДАНОВ, 

        ДИРЕКТОР 

        Г-Н АТАНАС ЧОБАНОВ, 

  ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА  

„БИВОЛЪ“ 

 

 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ 

НА „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД 

 

Уважаеми господа, 

 
Във връзка с публикация на сайта „Биволъ“ от 27 януари 2019 г. със заглавие 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПРОДАДЕ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ ЦЕННИ ЗЕМИ НА 

ФИРМИ, СВЪРЗАНИ С “ДЖИ ПИ ГРУП”, акционерите на „Джи Пи Груп“ АД 

категорично заявяват следното: 

 

1.  „Джи Пи Груп“ АД няма абсолютно нищо общо с “Инфинити 

Пропъртис” ЕООД и сделките, които компанията сключва. Вие сте медия, която 

твърди, че разполага с добра разследваща журналистическа експертиза, но от текста 

прозира липса на проверка на фактите. Излагате в публичното пространство 

твърдението, че: „“Инфинити Пропъртис” е регистрирана в седалището на “Джи 

Пи” на Черни Връх 59А от Красимир Богданов Кръстев“. След извършена от наша 

страна проверка установихме, че лицето Красимир Кръстев от 2014 г. е наемател на 

офис в съседна сграда през улицата, но със същия административен адрес. Освен 

„Инфинити пропъртис“ ЕООД, Кръстев има и друга регистрирана на адреса 

компания – „Инфинити Геймс“ ЕООД, която се заминава изцяло с хазартна дейност 

от 2016 г. 

Бързата проверка показва, че административно в тази територия попадат 

няколко сгради, не само бизнес сградата, в която като наемател се помещава „Джи 

Пи Груп“ АД. А ако това беше жилищна сграда, в която живеят много на брой 

семейства? Това означава ли, че всички те са свързани? Не е ли смисълът на 

разследващата журналистика да излага факти, а не да прави внушения и директно да 

хули български фирми? 



 

Именно заради това категорично заявяваме, че манипулациите и 

разпространяването на клеветнически материали срещу „Джи Пи Груп“ АД трябва 

да бъде преустановено. Взаимовръзката между „Инфинити Пропъртис“ и 

компанията трябва да бъде премахната от текста, тъй като цели внушение.  

 

2. По отношение на закупения терен от „Юриста Груп“ ООД сме 

категорични, че това е самостоятелно търговско дружество, което еднолично взима 

решения как да управлява бизнесът си и ние не носим отговорност за това.  

В последните години „Джи Пи Груп” АД е най-големият данъкоплатец в 

бранша и за своите над 20 години работа има хиляди договори с други фирми. Това 

означава ли, че се намира в роднински, съседски или други неформални връзки с 

всички от тях? Това ли диктуват правилата на разследващата журналистика – без 

никакви доказателства да се охулват български фирми чрез внушение, че те 

денонощно се занимават с машинации, а не с основната си функция – да правят 

бизнес в България? 

 

3. През последните години е обичайна практика търговските компании да 

се налага да чистят името си, заради недобросъвестни публикации в средствата за 

масова информация. Поднасянето на поредната "сензация", която е богато гарнирана 

с измислици и недоказани обвинения в извършване на какви ли не нарушения, налага 

писането на настоящото опровержение. В тази връзка държим името на „Джи Пи 

Груп“ АД да спре да бъде замесвано и свързано с лица и фирми в материали с 

недоказани твърдения. Подобни публикации носят вреда както на компанията, така 

и на всички над 2000 пряко ангажирани с работата ни хора. Именно заради това 

държим всички спекулации и непроверени факти да бъдат премахнати от материала.  

Още повече – журналисти от „Биволь” никога не са търсили мнението на „Джи 

Пи Груп” АД въпреки разпространението на материали, в които е замесено името на 

компанията. Питаме – това не противоречи ли на основните правила на 

журналистиката? 

 

„Джи Пи Груп“ АД и нейните акционери са убедени, че като медия, която 

твърди, че търси истината, е време да преустановите разпространяването на 

манипулирани и фалшиви новини. Очакваме да публикувате в пълен текст 

настоящото писмо. Обратното би поставило под съмнение Вашата обективност и би 

ни принудило да търсим защита на правата си по всички законови начини.  


