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Цветан Василев: Днес Октоподът е по-силен от всякога и
това го позволи Борисов
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В началото на месец юни Цветан Василев даде интервю за предаването "Алтернативата" с
Генка Шикерова по TV1, както и за журналиста Стоян Тончев от "Либерта".

Пред Генка Шикерова банкерът коментира разностранни теми — корпоративното рейдърство,
на което беше подложена КТБ и което стана характерно за режима на Борисов, симбиозата
Борисов-Пеевски, медийния пейзаж в България, включително атаките срещу bTV, двойните
стандарти на българската прокуратура и др. Василев подчерта, че Борисов 3 е безспорно
най-лошото правителство на премиера и предупреди за политическите амбиции на Делян
Пеевски. Цялото интервю на Цветан Василев с Генка Шикерова може да гледате в YouTube тук.

Със Стоян Тончев Цветан Василев дискутира поредната държавна помощ, предоставена на
Първа инвестиционна банка (ПИБ), разграбването на активите на КТБ от кръга
Борисов-Пеевски и ролята на прокуратурата в разчистването на опоненти на статуквото.
Банкерът разказва и за последните развития по жалбата си по глобалния закон „Магнитски“ в
САЩ, както и по делото, заведено срещу Делян Пеевски, БНБ, ВТБ и други физически и
юридически лица по Закона срещу рекет и корупция (RICO) в САЩ. Василев сподели и
притесненията си, че цялото правителство на Борисов е впрегнато да защитава частни
интереси.

„Аз съм заявил недвусмислено, че прокуратурата е част от проблема в България. Хората, които
Октоподът поставя начело на прокуратурата и останалите репресивни органи, са държани с
компромати, което напълно обезсмисля ролята на тези институции в борбата с корупцията и

престъпността“, обръща внимание банкерът.

„Виждайки, че каузата ми в България е обречена, аз опитах да запозная международни
институции с проблемите, свързани с пленената от мафията държава. Жалбата по Глобалния
закон „Магнитски“ е само част от тези ми действия. Дори и да няма все още решение по нея,
аз считам, че нейната валидност и присъствие във файловете на американското правителство
прави неспокоен съня на Пеевски и на Цацаров“, допълва той.

Цялото интервю на Цветан Василев със Стоян Тончев може да прочетете тук.

