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Най-добре е КТБ да се възстанови. В момента всички са
губещи
20.10.2014

КТБ АД стана неудобна, защото се превърна в четвъртата по големина банка в България“,
казва в интервю за сайта novinite.bg проф. Антоанета Василева, декан на факултета
„Международна икономика и политика“ в Университета за национално и световно стопанство,
професор по Световно стопанство и Международни икономически отношения (МИО) в катедра
„МИО и бизнес“ и съпруга на мажоритарния акционер на КТБ Цветан Василев.

Според нея „Най-добре е КТБ да се възстанови“, защото банката е кредитирала голяма част от
перспективния български бизнес, помагала е на българската култура, наука и спорт и в
момента всички са губещи от това, че не работи. За съжаление, определени кръгове, като „
представителите на т. нар. „компрадорски капитал“, на псевдоелита, който претендира за
стандарт на живот, зад който не стоят реални ценности, на политиците, които не обичат силен
и независим национален бизнес“ нямат интерес от просперитета на КТБ и са предприели атака
срещу банката и Цветан Василев, е мнението на проф. Василева.

Тя определя наказателното дело срещу съпруга си като фарсово и скалъпено „под диктовка
на определени политически кръгове с цел да унищожат банката“ и припомня, че
презумпцията за невинност е фундаментален принцип в наказателното право и всеки е
невинен до доказване на противното в съда. „Обвинението се базира на показанията на
свидетели, чиято почтеност и дълбочина на мисълта са съмнителни: за някои от тях вече се
доказа, че фалшифицират подписи и документи“, казва проф. Василева. Друго обяснение за
атаката срещу Цветан Василев според нея е, че „някой очевидно търси изкупителна жертва за
грешките на прехода и най-удобно на много хора е това да е именно Цветан Василев“.

Проф. Василева коментира в интервюто и „т.нар. „ексклузивно журналистическо разследване“
на вестник „Труд“, според което е придобила имот за 20 млн. евро край Женева. „Някой
очевидно е занесъл данъчната ми декларация в редакцията на вестник „Труд“, търсейки
евтина сензация“, казва проф. Василева, като подчертава, че имотът в Женева е закупен с
кредит, обезпечен с ипотека и е съпружеска имуществена собственост. „Съпругът ми е един
от най-големите данъкоплатци в България, с доказани доходи, които многократно превишават
разходите на семейството. Абсурдно е подобни разследвания да се инициират в страна - член
на ЕС, която се стреми да осигури свобода на движението на стоки, хора и капитали и която
претендира за свобода на пазарната инициатива“, допълва проф. Василева.

Тя изказва своето съпричастие и безусловна подкрепа към съпруга си в този труден момент: „
Свидетел съм на непрекъснатите усилия на Цветан Василев за възстановяване на КТБ АД. За
четирите месеца след криминално-политическата атака срещу банката не е имало нито ден, в
който той да не е имал среща с инвеститор, партньор, клиент или заинтересовано лице в
банката“, но подчертава, че винаги е имала свой път на развитие и не участва в неговия
бизнес, тъй като е отдадена на работата си като професор и декан.

Цялото интервю на проф. Антоанета Василева можете да прочетете на:
http://novinite.bg/articles/80697/Saprugata-na-VasilevV-momenta-vsichki-sa-gubeshti-naj-dobre-e-KTB
-da-se-vazstanovi

