Официален личен сайт на Цветан Василев

Цветан Василев пред в. „Банкер“: В ход са преговори с
голяма, авторитетна американска компания за придобиване
на дялове от „Виваком“
05.01.2015

„Имената на кукловодите, преките участници и техните съучастници в умишленото съсипване
на КТБ АД са ясни и ще излязат по време на множеството дела, които са заведени срещу
България“, казва мажоритарният акционер на Корпоративна търговска банка АД Цветан
Василев в интервю от 5 януари 2014 г. за в. „Банкеръ“. Той изразява съжаление, че
представителите на банковата гилдия не са имали доблестта да коментират скандалната
атака срещу КТБ АД и подчертава, че обществото още не е осъзнало на каква гигантска
манипулация е станало свидетел.

Според Василев персоналната атака срещу него има за цел той да бъде отстранен, а
създаденото от него – заграбено: „Цялата държавна машина е впрегната за реализацията на
този позорен план — от следствието и прокуратурата, през полицията и службите за
сигурност, до БНБ, НАП и правителството“. Той допълва, че подбудите на организаторите са
формулирани още от древния философ Сенека, според когото „основните фактори, които
мотивират някого да посегне на друг човек, са ламтежи, завист, омраза и страх“.

Съвпадението на датата, на която започва атаката срещу банката – 12 юни 2014 г., с
финализирането на сделката по придобиване на Креди Агрикол България ЕАД според Цветан
Василев свидетелства, че поредният успех на КТБ АД е бил трън в очите на организаторите на
покушението.

По отношение на ролята на БНБ в сценария неговото мнение е, че Централната банка и
ръководството й са променили отношението си към КТБ АД под натиск основно на изтъкнати
личности от ДПС и техни съратници от други партии. „Има вероятност гуверньорът на БНБ да
знае най-добре с какво точно организаторите на атаката срещу КТБ АД са осигурили
подчинението на ръководството на БНБ. За мене обаче ключов е въпросът за личната съвест и
отговорност, защото е категорично неморално да жертваш интересите на цялото общество, за
да изтъргуваш стари свои грехове“, коментира Василев. Резултатът е, че Централната банка е
попаднала в животинските лапи на политико-икономически кръгове, известни със своите
репресивни методи и ламтежи за грабеж.

Съдбата на „Виваком“ е друга тема, широко застъпена в интервюто за в. „Банкеръ“. „Виваком“
винаги е била от първостепенен интерес не само за освирепелия финансов благодетел на ДПС

без доказани доходи и неговите съмишленици, но и за много други политически хиени в
българската джунгла. След като не се поддадох на изнудването да прехвърля „Виваком“ на
тези кръгове, а прокуратурата си затвори очите за моя сигнал срещу рекетьорите, беше даден
старт на прецизно подготвения сценарий срещу банката, който се разигра професионално“,
посочва мажоритарният акционер на КТБ АД.

По думите му, касата на финансовия благодетел на ДПС се е поизпразнила след опоскването
на „Булгартабак“ и спирането на кранчето на „Водстрой“ и това е наложило да се търсят нови
активи за разграбване като „Петрол“ и „Виваком“. „Носят се слухове, че наточилите се за
„Виваком“ постепенно искат да сложат свои хора на ключови позиции, които вероятно съвсем
случайно да насочват средства към посочени от организаторите на преврата компании“, казва
Цветан Василев.

Той за първи път разкрива, че софийският клон на VTB Capital (руската инвестиционна банка,
която има акционерно участие в собствеността на „Виваком“) също се е поддал на нездравите
влияния. Василев споделя, че в момента текат преговори с голяма, авторитетна американска
компания за придобиване на дялове от „Виваком“, а неговото желание е „максимално
възможната стойност на компанията да покрие значителна част от пасива на КТБ АД“.

На въпрос за цесиите, сключвани между на кредитополучатели и депозанти в КТБ АД, Цветан
Василев предлага, в случай че бъдат окончателно отменени, те да послужат за оценка на
активите на банката, вместо „въображаемите провизии, начислени при скалъпените и
несериозни доклади на трите одиторски компании“: „Конкретно, ако една кредитна
експозиция от 10 милиона е изплатена 100% от цесия, която е отменена, тази експозиция
трябва да бъде предложена за откупуване на 100%“. Според него само по този начин ще се
защити максимално интересът на вложителите и акционерите на КТБ АД, колкото и този
подход да не се харесва на БНБ и на тези, които й дърпат конците.

В интервюто Цветан Василев отговаря и на въпроси за предстоящото дело във Върховния
административен съд, с което акционерите обжалват отнемането на лиценза на банката. Той
коментира също и скандалите със „случайното“ разпределение на дела.

Пълният текст на интервюто с Цветан Василев пред в. „Банкеръ“ можете да прочетете
тук.

