Официален личен сайт на Цветан Василев

Проф. Антоанета Василева: "Злоупотребите на Бисер Лазов,
особено видни след затварянето на банката, би трябвало да
имат други последствия за него при обективно действаща
прокуратура"
01.07.2019

През юли 2019 г., проф. Антоанета Василева разговаря със създателите на Фейсбук
страницата Цветан Василев - Tzvetan Vassilev по повод на хода на делото "КТБ", както и
лъжливите спомени на главния свидетел Бисер Лазов. Публикуваме интервюто в цялост, тъй
като ще е интересно на читателите във връзка с медийни манипулации:

Проф. Василева, утре в Специализирания наказателен съд основният свидетел на
Прокуратурата Бисер Лазов ще продължи със своите показания, които все някога би
трябвало да имат своя край. От последните дни на месец май и първите дни на юни,
когато имаше заседания по делото КТБ, от показания на Лазов медиите произведоха
заглавия, които информираха едновременно за големите сделки свързани с “Петрол”
и “БТК”, за усилието, което е положил съпругът Ви да повлияе върху избора на Главен
прокурор, като за целта се пътува до Париж, както и че Вашето семейство е
“изхарчило 78 млн .лева за 16 години”.

В спомените на Бисер Лазов изплувате Вие и Вашата дъщеря, като много необходим
“амбалаж”, с който да се подсили тезата за разпилените пари посредством негови
спомени за детайлирани до стотинка Ваши “поръчки” портретирани като прищевки.
Изключителната “памет” на основния свидетел озадачава повечето хора в съдебна
зала, същевременно селективността на същата, към днешна дата, не му позволява да
си спомни, че е виждал депутата от ДПС Делян Пеевски в банката.

Бихте ли хвърлили светлина върху това какво Вие си спомняте — от срещата Ви с
Бисер Лазов в Солун през юни 2014 г., както и върху част от спомените му, които сме
споменали по-горе — за баланс.

Въпросът Ви е доста обширен, затова ще го разделя на части.

1)

Oтносно срещата ни в Солун

Срещата ни в Солун се състоя на 14 юни 2014 г. Късно в съботния следобед в бистрото на
хотела, в който бяхме отседнали, пристигнаха Бисер Лазов и Веселин Бушев. Изглеждаха
много нервни и неадекватни. Разказаха за влизането на „качулки“ и следователи в офисите на
фирмите. Говореха несвързано, но все пак със самочувствието на хора, контролиращи
положението. Казаха, че в банката се е появило известно напрежение в петък. Изплашени
вложители бяха започнали да теглят пари. До този момент не познавах Бушев, но и двамата
изглеждаха доста запотени и нечистоплътни в прекия и преносен смисъл на думата.
Споделиха конфиденциално, че имат подход към хора, близки до прокуратуратa и скоро ще
разберат какво се крие зад цялата тази атака. Явно още тогава Лазов и групата около него са
били в тясна връзка с прокуратурата, защото по-нататъшните събития само потвърдиха
неговата активна роля в подготовката на фалита и ограбването на банката.

Едва след година щяхме да разберем, че същата сутрин се беше разиграла добре планирана
зрелищна акция, достойна за сценарий на холивудски трилър. Във фирмите бяха влезли около
50 следователи и прокурори, пазени от маскирани полицаи и кучета. Те се бяха насочили към
точно определени стаи и бяха иззели предварително маркирани папки без задължителния
опис, разбира се. Отвън са присъствали представители на всички телевизии и повечето
печатни медии, услужливо поканени от главния координационен център на атаката.
Липсващата документация е била изнесена от архива и услужливо доставена от близките на
Бисер Лазов – Албена Андреева, Венета Николова и Емил Галов. Служители от офисите са
забелязали да се изнасят налични пари от касата, с ключ от която са разполагали само Бисер
Лазов и Юлия Илиева. Бисер се е държал като добър домакин и щедро е черпил с уиски
пратениците на организаторите на рейдърската атака. Бъдещият погром над Цветан Василев
е бил отпразнуван с подобаващ запой.

2)

Относно срещата във Виена

Тя се състоя на 23 юни 2014 г. между Цветан Василев и Бисер Лазов в присъствието на
адвокат Любомир Денев и Валери Карадачки. Денев беше член на Надзорния съвет на КТБ, а
Карадачки оглавяваше фирма за пътно строителство. За по-голяма дискретност срещата се
проведе в едно градче на един час път от Виена. На тази среща Лазов е носил списък от над
150 фирми, които според него имали незакрити каси и трябвало Василев да подпише
документи, че тези пари се дължат от фирма Бромак, еднолична фирма на Василев.

Цветан беше много огорчен след срещата, защото едва тогава беше разбрал, че Бисер Лазов
го е мамил в продължение на много години. Той не беше чувал имената на повече от
половината от тези фирми, които формално се водеха под негов контрол. Бисер ги беше
регистрирал една след друга на конвейер по свое усмотрение и им беше надписвал
задължения, както беше намерил за добре. В този ден стана ясно, че в последните месеци
Лазов беше действал умишлено, очевидно под чужда диктовка. Този списък е бил
предварително изготвен заедно с прокуратурата с цел да принудят Василев да поеме всички
задължения на фирмите за своя сметка. Василев е поискал от Лазов подробна справка за това
коя фирма какви задължения и какви каси има. От интервюто на Калоян Петров в предаването
на Люба Кулезич по телевизия Евроком стана ясно, че след връщането си в София, Лазов е

отишъл веднага в прокуратурата.

3)

Относно срещата в Париж

По-смехотворна история от тази едва ли може да се измисли. В показанията си в съда Лазов
признава, че не говори чужди езици, но „разбрал“ за какво са си говорили Василев, Абаджиев
и някакъв френски лобист. Василев уж платил 50 хил. евро за избора на прокурор, който не е
бил избран. Обществена тайна е, че Бойко Найденов беше кандидат на един корпулентен
депутат, защото по-късно започна работа в структурите му. Та нали Дореко Секюрити беше
ангажирана с корпоративната сигурност на Булгартабак. Неясна остава причината, поради
която плащането е трябвало да се осъществява във Франция, след като много по-лесно това
може да стане в България при наличието на работеща банка.

Сигурно се питате защо на тази „тайна“ операция е присъствал Лазов? Истината е, че Цветан
го беше взел, за да го разсее от неприятните емоции покрай развода му и постоянните
скандали със сина му Венцислав.

4)

Относно продажбата на Виваком и Петрол

Съмнявам се, че някой е разбрал нещо от бръщолевенията на главния свидетел по този въпрос?
Говори се, че основната част от показанията му се пишат в една известна правна кантора с
„евро“ собственици, която той посещава почти всеки ден. Но нито тя разполага с
професионалисти точно в тази сфера, нито умственият капацитет на Лазов е достатъчен, за да
проумее спецификите на тази операция. Продажбата на Виваком е обявена от английски
издания за една от най-софистицираните сделки за придобиване. Реализирана е след
договаряне с консорциум от над 40 финансови инвеститори от различен характер и е одобрена
от Европейската комисия по конкуренция.

Що се отнася до Петрол, аз си спомням, че това решение беше взето много трудно от Василев
след анализи на отдела за инвестиционни проекти на банката с единствена цел – защита на
нейните накърнени интереси. Доколкото съм запозната, идеята на Цветан е била да намали
риска от сериозните експозиции на Петрол към банката чрез осъществяване на пълен контрол
на дейността и преструктуриране на компанията с цел последваща продажба на
стратегически инвеститор. Интересно е дали Бисер Лазов ще си спомни момента, в който е
предлагал продажба на една от компаниите-акционери на цена 10 милиона лева, платени в
брой!

Злоупотребите на това лице, особено видни след затварянето на банката, би трябвало да имат
други последствия за него при обективно действаща прокуратура. За съжаление, всички

сигнали, подадени срещу неговите престъпления, остават безнаказани.

5)

Относно разходите ни като семейство

Нашите разходи са подробно описани в констативните протоколи от проверките на НАП, от
които става видно, че са съобразени с декларираните приходите и платените данъци. Оттам
нататък всички тези нелепости, плод на воайорските му комплекси, са опити да се „вади
мръсно бельо“ и да се тиражират пикантерии по жълтите медии. Още миналия път споменах,
че Бисер Лазов отговаряше за личните ни финанси. Той много добре знае, че Цветан Василев
беше един от най-големите данъкоплатци в България, защото той лично подаваше данъчните
ни декларации. Аз няма да забравя как през пролетта на 2014 г. Лазов непрекъснато ми
повтаряше, че „Василев има по сметката си във Фина 35 милиона лева и ако искам да
инвестирам в някакви дългосрочни активи, трябва да го направя сега, защото парите не
трябва да стоят ей така“. Тези пари, между впрочем, се изпариха, както и собствените
средства на фамилната ни фирма Сънлайт еър в размер на 3 милиона и 600 хиляди лева.
Свидетели разказват, че с тях е купувал индулгенции от влиятелни лица. Тези детайли също
странно убягват от вниманието на специализираната прокуратура.

