Официален личен сайт на Цветан Василев

Обръщение към служителите[1] на КТБ АД
26.04.2015

Скъпи колеги и приятели,

Обръщам се към Вас в този непоносимо труден момент за всички нас, за да Ви благодаря още
веднъж за коректната и всеотдайна работа през всичките тези години.

Независимо че пропагандата на отровените медии продължава да бълва нелепости за КТБ АД
и Вас, нейните достойни служители!

Независимо че политиците се надпреварват да говорят безсмислици по проблеми, които
очевидно отдавна са надхвърлили нивото на тяхната компетентност!

Независимо че мнозина от Вас продължават да бъдат мишени на поквареното Следствие и
Прокуратура в животинския им стремеж да „фабрикуват доказателства“, за да угодят на тези,
на които им почервеняват ушите, когато им раздават заповеди от бункера Берлин!

Независимо че Вашите колеги от останалите банки се държат, като че ли нищо не се е случило
и не ги засяга. И сякаш са имунизирани срещу това да им се случи нещо подобно. Нека да не
им го желаем! Но аз съм убеден, че при подобна безпощадна и безпардонна атака, те не биха
издържали дори един ден.

Не мога да разбера обаче позицията на синдикатите! На тях не би трябвало да им е
безразлична съдбата на всеки отделен човек, особено неправомерно съкратен в нарушение на
българското трудово право! Не мога да разбера и позицията на Омбудсмана! Ако той не е в
състояние да сигнализира държавни органи и институции, и в частност Конституционния съд,
от името на потърпевши граждани, то кой - зависимите депутати, които гласуват както им
наредят партийните лидери? Или още има ангажименти към тези, които му прекратиха
мандата като Председател на Върховния административен съд (ВАС) в полза на Георги
Колев?! Същият, който вложи целия си „професионализъм“ като Председател на съдебния
състав на ВАС, за да прочете максимално бързо „смъртната присъда“ на КТБ АД, решението за
която е било взето доста по-рано. Защото как по друг начин можем да си обясним, че ВАС

потвърди решението на БНБ да отнеме лиценза на КТБ АД на базата на документи, които
никой не е виждал, и не позволи на никого да го обжалва в разрез с практиката на Съда в
Страсбург? Затова пък мечтата на Колев за Конституционния съд става може би все по-реална!
Авторите на покушението срещу КТБ АД умеят да се отблагодаряват за „добри“ услуги.

Дали някой си дава сметка за униженията, на които сте подложени всеки ден? Или пък за
безпътицата, пред която Вие и Вашите семейства сте изправени? И то само защото сте
служители на Корпоративна търговска банка АД? Кой дава указанията на колегите от
останалите банки да не Ви приемат като клиенти? Дотам ли стигнахте в моралното си падение,
господа от Следствие, Прокуратура и БНБ? Колко закононарушения трябва да извършат
подопечните на Иван Искров и на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите, за да се
разбере, че живеем в безправова държава, в която човешката съдба и живот нямат значение
за никого?

Всъщност България напоследък уважава човешките права само на мърши, които слугуват на
идеолозите на бленуваната от някои Прокурорска Република България!

Искам да Ви помоля – не унивайте! И се гордейте, че сте били част от екипа на една от
най-добрите банки, за която никой не беше казал лоша дума! Никой от тези, които работеха с
банката и с нас. Нямам предвид драскачите на Прокопиев, нито пък „медийните клоаки“ на
Пеевски! Говоря за онези – истинските, непредубедените!

Вярвайте, че служителите на нито една от останалите банки в подобна ситуация не биха се
радвали на респекта и уважението на своите клиенти! Затова ни завиждаха! Защото бяхме
по-добри, по-коректни, по-етични и по-успешни!

Не съжалявайте за нищо и не падайте духом! Който може да гради, винаги ще построи нещо
ново, а който може само да руши, в един момент ще унищожи и себе си! Животът продължава!

БЛАГОДАРЯ ВИ! ДЪЛБОК ПОКЛОН!

[1] Обръщам се към истинските служители на КТБ АД, а не към тези, назначени от БНБ и
нейните некомпетентни квестори в периода на унищожителния й надзор върху банката. Едва
ли широката общественост знае, че десетки служители на КТБ АД бяха неправомерно
съкратени от квестурата, като на тяхно място бяха назначени случайни хора, без подбор, на
заплати чувствително по-високи от тези на неправомерно съкратените служители!

