Официален личен сайт на Цветан Василев

Цветан Василев пред Явор Дачков: „Най-важните министри
и ресори в правителството на "Борисов 3" се контролират от
центъра около Пеевски и Доган“
15.05.2019

Преди четири години, Явор Дачков беше първият журналист, който се осмели да вземе
пространно интервю от Цветан Василев и да го публикува в цялост, без манипулации и вадене
на съдържание извън контекст. През май тази година, г-н Дачков отново интервюира Цветан
Василев за сайта си „Гласове“.

В отговор на въпроса, какво се е променило от последната им среща, Цветан Василев
коментира: „Аз се оказах един лош пророк за това какво ще се случи не само с КТБ, не само с
нейните активи, а въобще с държавата. На практика последвалите четири години след удара
по банката утвърдиха една прокурорско-мафиотска диктатура в страната.“ Банкерът обърна
внимание на симбиозата между премиера Бойко Борисов и Делян Пеевски: „Мислех, че
правителството „Борисов 1“ е възможно най-лошото, а се оказа, че след „Борисов 1“, нещата
вървят все по-надолу. След това, Орешарски стана по-лош от „Борисов 1“, след това „Борисов
2“ се оказва по-лош от Орешарски, а това нещо, което в момента съществува, е падение, в
което очевидно се вижда, че половината от правителството, при това най-важните министри и
ресори в правителството на „Борисов 3“, се контролират от центъра около Пеевски и Доган.“

Освен това, Василев подчерта, че могат да бъдат приведени много доказателства относно
синергията между Пеевски и Борисов: „Най-ясният пример е поглъщането на „Водстрой“ от
страна на „Хидрострой“. Най-любимата фирма на Борисов, „Хидрострой“ на Велико Желев,
купиха персоналната фирма на Пеевски. Това ако не е доказателство за тяхната симбиоза?“

Цветан Василев обясни, че КТБ е жертва на класическа рейдърска атака: „Не е имало никакво
първично разграбване на банката. Говорим за разграбване на активите на КТБ след нейното
затваряне, разграбване, при което бенефициенти са организаторите на атаката и техният
главен инсайдер и главен свидетел на прокуратурата [Бисер Лазов].“ Банкерът разясни, че
към момента на атаката, след като е изплатила над 1 милиард лева ефективно по време на
изкуствено създадената паника, КТБ е имала също така ефективно над 600 милиона лева —
тоест, отговаряла е на всички изисквания за първична и вторична ликвидност.

Въпреки поетите обещания към акционерите от страна на Борисов и на Порожанов (министър
на финансите в служебното правителство на Близнашки), българската държава взема
решение да постави КТБ в изкуствен фалит. Основни активи на банката са разграбени от

органзиаторите на атаката и инсайдера Лазов чрез цесии, а серия кредитополучатели като
медиите на Пеевски не са изплатили кредитите си. Същевременно, КТБ се източва и чрез
административни разходи. Например, в момента разходите на КТБ само за заплати са 7
милиона лева на месец. Когато КТБ е работела и имала около 600 служители, разходите за
заплати са били по-малко. Освен това, синдиците са изплатили над 120 милиона лева за
правни консултации, за да заведат малоумни искове, които на практика са загубени до един.
„Говори се, че тези правни кантори са връщали до 75% от полученото на определени адреси,“
изтъкна Василев. Междувременно, пет години след изкуствения си фалит през 2014 г., КТБ
няма одитиран баланс за 2014 г.

Същевременно, банкерът отбеляза, че прокуратурата разчита на фалшифицирани
доказателства и малтретиране на свидетели, за да докаже нелепите си тези. Не само
прокуратурата е пряк участник в атаката срещу КТБ, но и за нея делото КТБ е „въпрос на
живот и смърт“, тъй като ако се провалят, ще завлекат с тях и организаторите на атаката
срещу банката.

Василев, също така, обърна внимание на двойните стандарти в Европейския съюз, който се е
фокусирал върху собствените си проблеми и е позволил мутро-милиционерски център да
превземе съдебната власт: „Тук са и двойните стандарти, и цинизмът на Брюксел, на
Европейската народна партия (EНП). Ако си спомним правителството на Орешарски, то беше
непрекъснато атакувано през Брюксел, заради неформалната подкрепа на Волен Сидеров. А
сега Волен Сидеров официално участва в управленската коалиция и това вече не е проблем за
Жозефдоловци и Юнкеровци, и разни други.“

„Не съдете за мен по това, което говорят за мен, а по враговете, които съм си създал. Моите
врагове са на практика враговете на държавността,“ заключи банкерът.

Цялото интервю на Цветан Василев за Явор Дачков може да гледате в Youtube тук.

Транскрипт на интервюто може да прочетете тук.

