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На 3 април 2019 г., Цветан Василев даде интервю на живо за предаването „Честно казано“ с
Люба Кулезич. Той коментира старта на мегаделото КТБ, лъжепоказанията на главния
свидетел на прокуратурата Бисер Лазов, както и безпрецедентния тормоз над свидетели по
делото.

„Със самото начало на така нареченото мегадело дори и най-предубедените имаха
възможност да се запознаят какъв типаж е главният свидетел на прокуратурата. Очевидно
човек с неуравновесена, лабилна психика, човек ориентиран към криминогенни действия.
Случаят с Калоян Петров е само една малка част от неговите престъпления, извършени не
само след затварянето на КТБ, но и преди това“, акцентира Василев в отговор на въпроса, как
ще коментира изнесените факти от Калоян Петров относно кражбата на Балканкар от Бисер
Лазов.

„Лазов е натоварен с мисията да съдейства на организаторите на погрома над банката за
кражбата на нейните активи“, подчерта Василев.

Банкерът обясни още, че гласността около случая с Калоян Петров показва, че фирмите, които
се приписват като окрадени от самия него, на практика са под контрола на Бисер Лазов, който
е отклонявал средства от тях. „За мен това е престъпление. В писмото си до съда преди
разпоредителното заседание подчертах, че има организирана престъпна група, но не тази на
подсъдимата скамейка“, допълни Василев. Според него, българската прокуратура, както и
организаторите на погрома над КТБ, действат като организирана престъпна група.

„Представете си колко е убедителен обвинителен акт, базиран изцяло на показания на такъв
човек?“, попита риторично Василев.

Запитан защо прокуратурата е избрала точно Лазов за главен свидетел, банкерът изтъкна, че
Лазов е бил в кухнята на тези фирми. Василев опроверга и лъжетвърденията на Лазов, че се е
обърнал срещу него след посещение във Виена през юни 2014 г. „Бисер Лазов е започнал
активно да работи под диктовката и контрола на Пеевски и прокуратурата още през 2013 г. С

какво са го убедили? С това, което умеят най добре — принципа на моркова и тоягата“, обърна
внимание Василев.

На въпрос, как платежоспособни фирми като Евробилд изведнъж спират да обслужват
кредитите си след затварянето на КТБ, Василев коментира, че свидетели срещу него и
колегите му по делото са на бордовете на тези фирми. „Бисер Лазов си беше позволил да
открадне дори сградата на КТБ. Активи на КТБ са отклонени чрез серия от престъпни
вътрешни цесии след затварянето на банката“, разкри банкерът.

„Но къде отиват тези активи? Съмнявам се, че Бисер Лазов ги държи сам!“, изрази почуда
Люба Кулезич. В отговор, банкерът коментира: „В презентация пред Държавния департамент
на САЩ относно случая КТБ, Бейкър Маккензи (Baker & McKenzie) оприличиха атаката срещу
КТБ като типична корпоративна рейдърска атака, при която има поръчител, при която има
използване на държавни органи за репресия и при която има облагодетелствали се.
Облагодетелствалите са поръчителите и инсайдерът“.

Относно скандалните арести и задържане под стража на ключови свидетели по делото КТБ,
банкерът обясни: „Абсурдни, скалъпени обвинения за престъпления, които не са извършени.
За да бъдат „доказани“ обвиненията, са направени драстични фалшификации на документи,
които са доказани от редица графологични експертизи. Това не занимава нито прокуратурата,
която е съучастник на Лазов в това своеобразно ОПГ — да обвиняваш невинни хора, е чисто
престъпление. Това не занимава и така наречения специализиран съд, който има толкова
общо със съда, колкото Народния съд след 9 септември. Това е извънреден трибунал —
държанка на прокуратурата… Съгласен съм с Татяна Дончева, че рано или късно съдии и
прокурори, забъркани в тази мерзост, ще трябва да седнат на съдебната скамейка“.

„Понеже Иван Гешев се вълнува само от присъди… Нямам съмнение, че присъдата срещу мен
и моите колеги вече е написана от прокуратурата. Смятам, че съдът чете това, което
прокуратурата му напише“, изтъкна Василев като обясни, че преди да могат да прочете
присъдата, прокуратурата ще чуе много присъди относно собствената си работа.

Първата оценка дойде от Интерпол, която анулира бюлетините, издадени от българската
прокуратура срещу съпругата и дъщерята на Цветан Василев. Василев цитира изречение от
решението на Интерпол: „Комисията за контрол на данните към Интерпол констатира, че
документите, които прокуратурата на България е предоставила допълнително, въобще не
намаляват притесненията на Комисията за отсъствието на каквито и да било елементи на
престъпни намерения и за пране на пари от апликантите, което е съществен елемент да бъдат
обвинени“. “В нормална държава и г-н Цацаров, и г-н Гешев щяха да си подадат оставките“,
допълни банкерът.

Василев поясни, че решението относно неговата бюлетина се бави, тъй като българската

прокуратура непрекъснато праща нови пасквили до Интерпол. „Тъй като няма доказателства,
българската прокуратура премина към репресия над свидетели, които не се вписват в тяхната
концепция за поддръжка на обвинението“, обърна внимание Василев. „Целта на репресията е
самата репресия“, заключи той, цитирайки Джордж Оруел.

Цялото интервю може да гледате на запис след 1:28:09 тук.

Малко медии се осмелиха да отразят интервюто. Една от тях беше Фрогнюз – може да
прочетете тяхното резюме тук.

