
 

ДЕСЕТТЕ НАЙ-ИЗДИРВАНИ 
БЕГЪЛЦИ ОТ ФБР 

 
 

РУЖА ИГНАТОВА 
 

Заговор за извършване на електронна измама; Електронна измама; Заговор за 

извършване на пране на пари; Заговор за извършване на измама с ценни книжа; 
Измама с ценни книжа  

 

   

ОПИСАНИЕ 
 

Известна също като: Д-р Ружа Игнатова, Ружа Пламенова Игнатова, Ружа П. Игнатова, “КриптоКралица” 

Използвана дата(и) на раждане: 30 май 1980 Месторождение: България 

Коса: Тъмно кафява до черна Очи: Кафяви 

Пол: Женски Раса: Бяла 

Езици: Английски, немски, български  
 

НАГРАДА 
ФБР предлага награда до $100 000 за информация водеща до ареста на Ружа Игнатова. 

 

БЕЛЕЖКИ 
Смята се, че Игнатова пътува с въоръжена охрана и/или сътрудници. Игнатова може да е имала пластична 

операция или да е променила външния си вид по друг начин. 

 

ВНИМАНИЕ 
Ружа Игнатова се издирва за нейното предполагаемо участие в широкомащабна измамна схема. Твърди се, че 

започвайки приблизително през 2014г., Игнатова и други лица са измамили с милиарди долари инвеститори от 

цял свят. Игнатова основава OneCoin Ltd.,базирана в България компания, която предлага на пазара 

предполагаема криптовалута. Твърди се, че за да задейства схемата, Игнатова прави неверни изявления и 

презентации пред физически лица за да привлича инвестиции в OneCoin. Твърди се, че тя инструктира 

жертвите да прехвърлят инвестиционни средства по сметки на OneCoin за да закупят OneCoin пакети, като кара 

жертвите да пращат банкови преводи, представляващи тези инвестиции. Смята се, че по времето на схемата 

OneCoin отнема чрез измама над $4 милиарда от жертвите. 

Игнатова служи като главен ръководител на OneCoin до края на октомври 2017г. На 25 октомври 2017 Игнатова 

пътува от София,България, до Атина,Гърция, и може да е пътувала другаде след това. Тя може да пътува с 

немски паспорт до Обединените арабски емирства, България, Германия, Русия, Гърция и/или Източна Европа. 

На 12 октомври 2017 Игнатова беше обвинена в Районния cъд на Съединените Щати, Южен район на Ню Йорк, 

и беше издадена федерална заповед за нейния арест. На 6 февруари 2018 беше повдигнат изменен 

обвинителен акт, който обвини Игнатова по всяка една от точките: Заговор за извършване на електронна 

измама; Електронна измама; Заговор за извършване на пране на пари; Заговор за извършване на измама с 

ценни книжа; Измама с ценни книжа. 
 

Ако разполагате с информация за това лице, моля свържете се с Вашия местен офис на ФБР или с 

най-близкото Американско посолство или консулство. 

Местна служба: Ню Йорк  

 


