Официален личен сайт на Цветан Василев

За пореден път Цветан Василев изобличава корупцията на
Борисов и разпада на държавността в България
31.05.2021

През април и май 2021 г., Цветан Василев даде няколко интервюта, в които за пореден път
коментира пагубната политика на Бойко Борисов и даде примери за рекета, който той е въвел
като практика.

Малко след изборите Цветан Василев даде пространно интервю, продължило над 1 час и 30
мин, за онлайн рубриката „Истории от прехода“ на журналиста и влогър Александър Коларов.
Основните теми включват:
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Началото на прехода
Андрей Луканов, Илия Павлов, Емил Кюлев, генерал Любен Гоцев и ДС
Мутрите, фалитът на банки по времето на Жан Виденов и Виденовата зима
Иван Костов и приватизацията
Възходът на Илия Павлов, кръгът "Възраждане" - Илия Павлов, Симеон Сакскобурготски
Началото на ерата Делян Пеевски и Ирена Кръстева
Как Пеевски взе Булгартабак, а Ирена Кръстева тотото?
Началото на ерата Бойко Борисов
Доган и ДПС
Кой, как и защо фалира КТБ ?
Цацаров, Борисов, Прокопиев, Цветелина Бориславова
Протестите от 2020 г.
Изборите и новият парламент
Шансовете на Слави Трифонов и Има такъв народ
Гешев и реформите в прокуратурата и ВСС
Скандалите около прокуратурата, Борисов, Гешев и Пеевски
За какво се полза ББР и коментарът му за скандалния запис между Ламбовски и Стоян
Мавродиев

Обобщение на основните послания на Цветан Василев, направено от самия интервюиращ,
може да прочетете тук.

През май месец Цветан Василев беше гост на предаването „Алтернативата“ с водещ Генка
Шикерова. Предметът на разговора този път беше рекетът по време на правителствата на
Бойко Борисов. Интересна подробност е, че за първи път от години, „Дневник“, медия на Иво
Прокопиев, отрази интервю на Цветан Василев. Фокус на отразяването са коментарите и
разкритията на Цветан Василев относно ББР.

Отново, през май, но този път за Фрогнюз, Цветан Василев анализира решението на
Конституционния съд относно поправките „Пеевски“ в закона за банковата несъстоятелност.
Според Цветан Василев това решение е безкрайно закъсняло и в крайна сметка обслужва
интересите на Борисов и Пеевски. „Погледнете само състава на съда – поне 75 % от тях са
избор или на парламента, контролиран от Борисов, или на Плевнелиев. Както се казва,
коментарът е излишен“, заключи банкерът.

