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Напоследък отново станахме свидетели на яростна атака от страна на „свинските“ медии
срещу мен и моето семейство. Мога само да гадая какви са причините за това:

1. Неблагоприятни новини отвъд Океана, свързани с развитието на моята жалба по закона
Магнитски, която очевидно притеснява не само пряко посочените от мене лица, но и
премиера.
2. Увеличаващи се вътрешни проблеми, естествен резултат от бандитското управление на
страната, изразяващи се в ежедневни протести, противоречия между т. нар. коалиционни
партньори, преки доказателства за безобразни кражби и откровено лобистки закони и пр. В
основата, обаче, стои проблемът с увеличаващата се алчност и невъзможността за
удовлетворяването на ненаситността както на основните участници, така и на всички
бенефициенти на режима.
3. Приключилото европредседателство само потвърди, че Европа гледа на нас като на
„необходимо зло”. Широко пропагандираните срещи с Ердоган и посредническата роля на
България и Борисов при решаването на спора между Гърция и Македония в крайна сметка
не донесоха нищо на България. А Борисов трябваше да изпие чашата на разочарованието,
след като не бе дори поканен като кум на подписването на споразумението между Гърция и
Македония на Преспанското езеро.

Увеличаващото се напрежение между партньорите по разпределяне на националния ресурс
естествено изби в компроматна война между тях в България. Да си спомним за „гръцкия
остров“, „имението в Барселона“ на близка на сърцето на премиера дама, скандала около
нашмъркания шеф на фонд Земеделие и пр.

Естествено, за всичко това бях нарочен за виновен аз. Флагманите на свинските ценности
Блиц и Пик изляха пледоарии против „престъпника”, „мръсника”, „рушителя на стабилността”
и пр. Василев. Нямам намерение да се оправдавам, че „нямам сестра”, но обществеността
трябва да знае, че подобни елементарни ченгеджийско-улични похвати са ми безусловно
чужди. Каквото съм имал да кажа към този момент за Борисов, не само съм го казал, но съм и
го доказал с документи.

Ефектът от тези разкрития досега обаче е нулев поради отказа на прокуратурата и на
службите да изпълняват задълженията си. Това, разбира се, не ме изненадва. Не бива да

изненадва и обществото. Добрата новина е, че рано или късно все някой ще се заинтересува
от „странните” роли на лица като Мирослав Миленов, Калоян Стойнев, Димитър Богданов,
фирми като МДМ Линкс, Кей Ти Ес и техните офшорни собственици (които са ми известни).
Моментът явно не е дошъл. Това е и моят отговор на въпроса, защо не вярвам на правосъдието
в България.

А що се отнася до премиера, той би трябвало да потърси източниците на тези компромати
сред своите бивши и настоящи най-близки. Защото, доколкото познавам начина на мислене на
някои от тях, барселонската афера ще му се стори като летен дъждец на фона на бурята,
която биха предизвикали компроматите за него, с които, предполагам, те разполагат. Разбира
се, никой не бива да подценява Борисов – вероятно и той има достъп до компромати за
„свинския“ отбор.

Тъй като условно нареченият от мене „свински“ отбор е здраво закърмен с идеите за световна
революция, предвид тясната връзка с най-злокобната част на ДС и, по-специално, Първо
главно, напълно естествено се опитаха да пренесат чрез някои свои сръбски марионетки
кампанията срещу мене и в Сърбия. Съвсем нормално за тези хора, кампанията протича чрез
помиярски таблоид Блиц, който е лика-прилика на Крачуновско-Недялковските клоаки. Фактът,
че нито една от сериозните медии не се е ангажирала с техните „каузи”, е показателен. А
свинският стил крещи отдалече – ние сме същите юнаци! Е, с помощта на малко сръбски
отрепки, които на всичкото отгоре работят срещу интересите както на фабриката тук, така и
на Глас индъстри – фирмата, която изпълняваше проекта в Сърбия и която е 100%
финансирана от КТБ.

Нямам никакво съмнение, че последната цел на „свинския“ отбор е да защитава интересите на
кредиторите на КТБ! Те отдавна доказаха точно обратното! Но поне да се бяха потрудили
малко да завоалират престъпните си намерения. Няма как – толкова е интелектът на Глигана!
Затова и подадох сигнал в българската прокуратура срещу синдиците на КТБ и синдика на
Глас индъстри! Вярвам, че ще му дойде времето и на него!

Свинските крясъци на сръбския Блиц, че съм разследван в Австрия и Сърбия, са категорично
неверни. Има обаче сигнал до сръбската прокуратура, пуснат от хора, които са в непрекъснат
контакт с Пеевски чрез неговия адвокат Александър Ангелов. За да им поохладя ентусиазма,
ще им кажа, че насрещен сигнал до сръбската прокуратура за престъпления е подготвен
срещу лицата, участвали в кражбата на активи на Глас индъстри на територията на Сърбия.

Налагащият се извод е, че дори не сте си научили добре урока от вашите учители-главорези
на комунистическата ДС. Ползвайки компрометирани политици като Зоран Живкович
(известен като „Кожуха“ заради контрабанда на кожени изделия през 90-те) и елементарни
измамници като сръбските ви партньори, няма да постигнете своето. Дори и използването на
сайта БГНЕС за поредната ви дискредитираща кампания, няма да ви помогне – журналистката
Юрукова надмина себе си като изтъкна сръбския таблоид Блиц като „влиятелен вестник“ и

представи категорично невярна, очерняща информация за чиста монета, позовавайки се на
този парцал.

Времето ви изтича! Притеснявайте се не от мен, а от тези, които сега ви изглеждат покорна
рая! Аз ще продължа да използвам всички възможни правни средства, за да ви изоблича!
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