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На 25 май 2020 г. разговарях със създателите на Фейсбук страницата Цветан Василев - Tzvetan
Vassilev относно развитието на делото КТБ и кредибилността на свидетелите Лазов, Андреева
и Русев:

- Г-н Василев, благодарим Ви, че се съгласихте да отговорите на няколко въпроса за
нашата поредица “Картички от Белград”.
Последните дати по делото КТБ бяха средата на февруари, когато за последно беше
разпитван основният свидетел на прокуратурата Бисер Лазов. Сега следва да се явят
редовно призованите свидетели по списъка на прокуратурата Орлин Русев, бивш
изпълнителен директор в КТБ и Албена Андреева. За тези хора широката публика
знае сравнително малко. Какво можете да ни кажете Вие за тях?

- Преди всичко бих искал да ви благодаря за апостолската работа по поддържането на
фейсбук страницата през всичките тези години. Благодарение на вас тя се превърна в един от
малкото източници на обективна информация за КТБ. Мнозина от бившите служители на
банката бързо забравиха фирмения патриотизъм, в който се кълняха на софрите и веселбите,
и оставиха колегите си да се борят като Давид с Голиат в тази неравностойна битка с
несправедливостта. Слава Богу, появиха се нови достойни хора като вас, което дава надежди
и на мене, и на моите несправедливо обвинени и жестоко страдащи колеги.

Но да се върнем към въпросите от „Картички от Белград”. Очевидно е, че кариерата на

главния прокурор и на останалите от прокуратурата, замесени пряко или косвено в тази
гигантска манипулация, е поставена в зависимост от „успеха” на делото КТБ на всяка цена.
Затова и усилията им са насочени към абсолютен „съпорт” (модерна дума напоследък) на
малкото им „козове“ в това дело – техните кошаревски свидетели.

След репресиите срещу част от свидетелите, несподелили „разкритията” на Лазов и сие, и
поради това сдобили се със съшити с бели конци обвинения, за което някои бяха оставени да
гният месеци в ареста, последваха втори и трети обвинения за мене и някои от
най-непокорните подсъдими колеги. Изглежда, че и това не им стигна, та прокуратурата, под
вещото „методическо” ръководство на г-н Гешев, реши да вкара в ареста и единия от
основните ми защитници – Лазар Карадалиев.

Видно е, че ценните уроци на Юрий Чайка са намерили благодатна почва в нашите първи
прокурорски ръководители. За жалост, независимо че прокуратурата не е „господар” в това
производство, тя продължава да се налага абсолютно противоконституционно и на съдебна
фаза. Наред с подпирането на лабилния главен свидетел на прокуратурата чрез толериране в
определени случаи на недопустими вербални атаки от негова страна срещу подсъдими и дори
срещу техни защитници, съдията позволи абсолютно незаконно прекратяване на разпита на
паникьосания и хванат в лъжи и престъпления свидетел. Подозираме, че целта е да му се
даде възможност да бъде подготвен за отговорите си от покровителите му от прокуратурата.
Не вярвам това да му помогне.

Защо, според Вас, в списъка на Прокуратурата тези две имена са следващите след
основния свидетел, това означава ли, че те са от ключово значение за държавното
обвинение?

- Що се отнася до избора на следващите свидетели на прокуратурата, то той не е по-малко
скандален. Да не забравяме, че първи по ред, още на разпоредителното заседание, бяха
анонсирани от съдията други, които след това, пак по настояване на прокуратурата, бяха
заменени от техния „90% флагман”. Това само потвърждава подозренията, че съдията върви
по гайдата на изнервената прокуратура.

Всъщност, ако не беше така, това дело във всички случаи следваше да бъде върнато за
доразглеждане от прокуратурата, особено след излязлата в публичното пространство, и не
само от мене, информация за причастност на лицето Пеевски към дейността на банката.

В конкретен план, Орлин Русев следва да им е ключов свидетел, защото е единственият член
на Управителния съвет на КТБ (всъщност негов председател в продължение на почти 10
години), който не се посвени да отрече всичко, което преживяхме и постигнахме през
годините. Работил е с нашия екип от 1995 г., а сега се опитва да се спаси индивидуално. Не
отричам, че не очаквах точно от него подобна стъпка и че съм разочарован от него. В същото

време виждам, че съм грешил много през годините, когато съм го фаворизирал. Но в крайна
сметка грешките са неизменна част от живота.

Всъщност, ако приложа лексиката на главния прокурор, изваждането на Русев от списъка на
обвиняемите си е чисто кацане с парен двигател на Марс. Защото да промениш статута на
дългогодишния председател на Управителния съвет на КТБ от обвиняем в свидетел с мотив
„незнание”, си е направо трагикомично. Ако той не е знаел какво се случва в банката в
продължение на 10 години, това означава, че той през тези години е заблуждавал и
акционерите на банката, включително и мен, чрез подготвяните от него годишни доклади и
отчети за Общото събрание на КТБ.

„Свидетелката” Андреева освен „дама на сърцето” на любимеца на прокуратурата, е и негов
основен съучастник в действията и бездействията му преди и след фалирането на КТБ.
Андреева беше управител на „Финансово консултиране” — фирмата, която не само е водила
счетоводствата на останалите фирми от плеядата, вкл. и на моите лични и семейни. Андреева
е давала всички инструкции за операции и сделки. Заедно с Лазов са подготвяли отчетни
документи и кредитни файлове. Част от действията на Албена Андреева вече бяха
разобличени от Софийски градски съд.

Иначе, нейният материален възход, особено забележим след фалирането на КТБ, е паралелен
и споделен от този на Лазов. Надявам се, че съдията по делото ще забележи източниците на
тяхното „богатство”.

- Известно е, че Бисер Лазов твърди, че съвестта го е обяздила в деня, в който разбира,
че Цветан Василев няма намерение да се прибира в България през юни2014 г. и
решава да съдейства на прокуратурата. “Спасителят в калта” е основното “острие” на
прокуратурата.
Това обаче не е случаят на свидетеля Орлин Русев, който значително по-късно се сеща,
че може да забрави. Каква е причината?

- „Спасителят в калта”, както знаем, се самообяви за Юда при нелепите си анализи на
библейски притчи. Някои наричат Бисер Лазов „защитен” свидетел. Тук говорим обаче за
особен вид протекции — специален чадър от прокуратурата и от останалите институции за
неговите безобразия, за кражбите му в своя и на Пеевски полза, за неговите манипулации и
подминаване на истината и пр. Благодарение на мъчителното негово изслушване, надявам се,
стана ясно, че той е специално подготвян от прокуратурата да върви по тънкия лед между
отделни, подбрани за целта факти и маса лъжи, манипулации и инсинуации.

Разбира се, Бисер Лазов изговаря всички тези манипулации, като избягва сакрални за тезата
на прокуратурата въпроси като връзките на Пеевски с КТБ, преки и косвени негови

задължения и пр. Тези въпроси правят Лазов силно раздразнителен и лабилен. Това пролича
особено при изнасянето на неоспоримите факти за активи за стотици милиони, които са
присвоените от него или чрез него за трети лица.

Всъщност, само тези факти би трябвало да са достатъчни, за да се опровергаят и двете
основополагащи тези на прокуратурата: 1) че фирмите са „кухи”, „бушони”, ерго банката е
пирамида; 2) че фирмите са мои.

Видно и за слепците е, че от така наречените мои фирми, за мене и колегите ми останаха само
пасивите, а за свидетеля и ментора му – активите им.

- През март 2019 г. - три месеца преди да стане главен прокурор - Иван Гешев каза, че:
“90% от истината за КТБ може да бъде разбрана от Бисер Лазов”. Това означава ли,
че останалите 10% от истината се разпилени в останалите много на брой свидетели и
не е ли рисковано да се твърди,че 90% от истината е в ръцете на един човек? Това е
уникален случай.

- Междувременно малко известен остана фактът, че наглият Бисер Лазов се сгромоляса и при
инициираното от прокуратурата по негово искане съдебно преследване на негов бивш
партньор. Надявам се, че всички тези факти, както и предстоящите разкрития за него в съда,
ще покажат несъстоятелността на самохвалството на главния прокурор. Всъщност, той може
би има право, когато говори за онези 90%, защото по мое мнение, не по-малко от 90% от
лъжите и клеветите както по делото, така и по многобройните досъдебни производства, са на
Лазов или сътворени от него под диктовката на „обективната” прокуратура.

