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В България мафията се е сраснала с властта

Организаторите на кампанията срещу КТБ АД са изцяло мотивирани от нестихващия си
животински апетит за кражба и грубо използват държавните институции за лично
облагодетелстване, казва мажоритарният акционер на Корпоративна търговска банка АД
Цветан Василев в откровено интервю за сайта „Новините“.

По думите му, много български политици считат себе си за недосегаеми - злоупотребяват със
служебното си положение, за да изискват лични облаги. „През март тази година започнаха да
ме изнудват да прехвърля част от „Виваком“, заплашвайки ме, че ако това не се случи, ще има
фатални последствия. Мисля, че през последните шест месеца наблюдаваме тези
последствия“, разкрива Василев.

От интервюто става ясно, че през месец май 2014 г. Цветан Василев е изпратил сигнал до
прокуратурата, че депутатът от ДПС Делян Пеевски го изнудва. Отказът на прокуратурата да
разследва този сигнал, мажоритарният акционер на КТБ АД определя като „Връх на
арогантността и доказателство за силната политическа зависимост на прокуратурата“. Той
допълва: Крайно удобно, официален отказ получих съвсем наскоро, след почти 6 месеца
професионален театър, който целенасочено доведе до краха на КТБ АД. Опитът за превземане
на Виваком чрез вътрешен преврат от миналата седмица също е доказателство, че апетитът
на български политици към компанията все повече се разраства“.

Цветан Василев за първи път публично конкретизира кои са виновниците за краха на КТБ АД.
Той посочва, че банката е станала жертва на поредица от институции - правораздавателната
система, БНБ, Националната агенция по приходите, Българската банка за развитие, службите
за сигурност и др. „Марионетното правителство на Пламен Орешарски, в което важна роля
изпълняваха Петър Чобанов и Цветлин Йовчев, утвърди окончателно ДПС като един от
хегемоните в държавния апарат. Едва ли е странно съвпадение, че за „добри заслуги“ някои
от тези кадри бяха подбрани в изборните листи на партията“, коментира Василев.

Банкерът уточнява, че българската прокуратура не прави изключение от правилото за
зависимост: „Ще се досетите за конкретните имена на магистратите, участвали в
организацията на позорната атака срещу КТБ АД, като се замислите кои между тях
непрекъснато дават интервюта, в които нарушават фундаментални правни принципи като
презумпцията за невинност и неретроактивност на законите, както и приканват към
нарушаване на български и европейски правни норми. Непремерените изказвания на същите
тези магистрати са основната причина за създаването на паника у вложителите и
последващата вълна от масови тегления от банката“.

На въпрос, свързан с Делян Пеевски, Цветан Василев отговаря: „За мене Пеевски е един от
видимите инструменти, употребени за реализацията на плана, но имената на сценаристите
тепърва ще излизат в хода на делата пред съда. КТБ АД беше нападната, защото се
противопоставих на политическия модел в България и отказах да бъда изнудван от водещите
политически партии в страната. За съжаление, у нас мафията се е сраснала с властта. За това
не се посвениха да мобилизират цялата тежест на държавния апарат, както и да пожертват
човешки съдби - да обвинят хора в неща, които не са извършили, да лишат вложители от
достъп до спестявания, да компрометират перспективите за развитие на множество клиенти,
които ползваха КТБ като обслужваща банка и държаха оборотните си средства там“.

Мажоритарният акционер на КТБ АД засяга в интервюто също и теми като ТБ „Виктория“,
предстоящото дело във Върховния административен съд, действията на БНБ и на квесторите в
КТБ АД през последните месеци.

Цялото интервю на Цветан Василев можете да прочетете тук.

