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„Паразити, шоуто тепърва предстои!”- изохка преди време соченият за основен
обирджия на КТБ и главна заплаха за финансовата система на България бивш банкер
Цветан Василев. Поводът за неговото избухване беше твърдението на бившия
председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси и
заместник-председател на ДПС Йордан Цонев, че ДПС няма нищо общо с фалита на
банката пирамида. Буквално на другия ден неизвестен добротворец изпрати (от адрес с
името на Цветан Василев) до основните медии извлечение от книгата за посетители на
КТБ. Тогава стана ясно, че в своеобразния „
марш на
пилигримите
”, по-точно е да се нарече керван на измамниците, има представители на всички
политически сили, на така наречените финансови регулатори и на жреците на
„свободното слово
”. От Иван Костов, през Йордан Цонев, Стоян Мавродиев, Нели Кордовска, Божидар
Лукарски, Красимир Каракачанов и Румен Петков, до Росен Петров и Огнян Стефанов.
Кон до коня, мила моя майно льо, юнак до юнака!..

Че като заваляха едни обяснения, едни оправдания и опровержения - цяла неделя!

Един бил изпълнявал своите служебни задължения, друг просел пари за Федерацията
по мотоциклетизъм, трети уговарял интервю, четвърти наминал да види стар приятел. И
никой, освен гуверньорът на БНБ Иван Искров, не е пял в дует с Цветан Василев „Назад
, назад, моме Калино
”.. А и да е пял, все още банкерът не е пуснал видеозаписа от тази проява в интернет.
Той отрича да е пускал и скандалния списък на поклонниците на Мамона, които са се
редили на опашка пред кабинета му, но го приписват на него, справедливо или не.

На война, като на война!
Ясно е защо никой не желае да бъде разпитан Василев по видеоконферентна връзка. А
дали някой от властимащите желае той да бъде разпитан и съден у нас? Премиерът
Борисов, сякаш той е съчинил „оня списък”, каза уверено: „Мене ме няма там. Няма и
мои хора!”.
Значи, шефът на
Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев вече не е „
наш кучи син
”?! Списъкът очевидно е „
пипнат
”, понеже са изтрити или поправени някои имена на посетители. Това отчасти обяснява
липсата в него на „
гербери

1/4

В очакване на следващия списък: КЕРВАНЪТ НА ИЗМАМНИЦИТЕ В ПУСТИНЯТА НА ГЛУПЦИТЕ
Автор: Людмил НЕДЯЛКОВ

”. Обаче злите езици припомнят, че в сградата на КТБ на булевард „Цар Борис ІІІ” е
имало и заден вход, през който се стигало до асансьора и оттам до кабинета на
директора. Тук, естествено, не се е водил дневник на посетителите. А и след като,
според признанието на Бойко Борисов, Цветан Василев му отишъл на гости в Банкя и
вкарал колата си направо в гаража, не е било необходимо Бойко да се реди на опашка
пред кабинета му в КТБ.
Какво са си говорили в гаража, е покрито с мрака на неизвестността.
При всички случаи не са обсъждали магнолиите в градината на Борисов, а е ставало
въпрос за пари и още нещо.

Когато някой отива при банкер, то е за да изпроси пари или изгоден кредит, а когато
банкер отива при политик, то е за да потърси политически чадър за нещо, което не е за
пред хората. Класика! Едва ли Цветан Василев е бил толкова път, за да се извинява на
Борисов за аферата „Костинброд” и акциите на Николай Бареков.

Парите, глупако!
Както и да е, но за фалита на КТБ има повече от един виновник. Обаче в такива
заплетени казуси най-важното е да се определи на кого е изгодно затварянето на една
голяма банка, и къде са отишли източените от нея пари на вложителите.

Отговорът на първата част от въпроса е лесен: заинтересувани от рухването на
четвъртата по сила банка в България, може би интерес имат и онези, които са получили
необезпечени кредити. Интерес има преди всичко и външният фактор. Интерес имат и
онези още 30 чуждестранни банки в България, които преразпределят финансовите
потоци.

Призивите на ДПС за премахване на банковата тайна за КТБ са след дъжд качулка. Но
те показват, че „най-евроатлантическата” партия е изтрила пръстовите си отпечатъци
от тази афера. В крайна сметка, ако нещата станат неудържими, депесарите ще
хвърлят на кучетата Делян Пеевски и Йордан Цонев, както направиха с Христо
Бисеров. Прибирайки под своя покрив едни от най-мразените български политици, те
само засилват омразата на своя електорат към всичко българско и убеждението му, че
предатели в тази страна могат да бъдат само българи. Който веднъж е предал някого,
той ще предаде всеки друг. На „
българите” в ПГ
на ДПС , които на 24 април т.г. се изнизаха от парламентарната зала, за да не почетат с
минута мълчание жертвите на арменския геноцид, девизът им следният: „
Извършеното навреме предателство не е предателство, а предвидливост!”
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Ето защо абсолютно безсмислено е да се плащат десетки милиони евро на чужди
фирми, които да търсят и върнат откраднатите от КТБ пари. Те отдавна са „инвестиран
и
”в
съдружие със западни фирми, или са укрити в офшорни зони, неподлежащи на контрол
от каквато и да било европейска юридическа институция. Така или иначе, обикновените
данъкоплатци ще пият една студена вода, изплащайки до девето коляно 16-милиардния
заем, изтеглен от кабинета „Борисов-2” за „
осигуряване на финансовата стабилност
”. С част от тези пари ще се купуват избиратели за местните и президентските избори. И
пак същите политически шмекери ще ни правят на глупаци, захранвайки ни с
„евроатлантически ценности
”, докато ни изпразват джобовете! Особено дейни в имитацията на „
реформи
” са министрите Петър Москов, Божидар Лукарски, Христо Иванов и Николай Ненчев.
Техните „
реформи
” са такива, че вдигат на протест лекари, съдии, учители, синдикати и военни. А
благодарение на „
пенсионната реформа
” на Ивайло Калфин, полицаи и военни бързат да се пенсионират, преди това да е
станало неосъществима цел. Как ви изглежда 52-годишни полицаи да се надбягват с 20
годишни престъпници? Или 52-годишни кадрови войници да пълзят през телени
заграждения? Не е ли очевадно, че администрацията в МВР и МО не може да назначи
всички в напреднала възраст и много хора ще си излязат, без да получат пълната си
пенсия?

Смях, голям смях!
От „Протестна мрежа” обаче харесват точно министрите на външните работи,
правосъдието и отбраната. Министърът на правосъдието Христо Иванов е бивш
активист на „Протестна мрежа”, министърът на външните работи Даниел Митов е бил
на американска ясла, както „Протестна мрежа”, а министърът на отбраната Николай
Ненчев е „харесван”, защото обещава да предаде архива на военното разузнаване и
нарича военните разузнавачи „
терористи”. Според професор
Юлиян Вучков, този министър земеделец е „муха без глава” и май че както винаги,
и този път професорът е прав.
Но какъвто премиерът, такива и министрите му. Неотдавна видяхме Борисов да
прерязва лентичката на една трибуна, наречена „Козмин Моци”, на стадиона на ПФК
„Лудогорец” в Разград, собственик на който е шефът на КРИБ Кирил Домусчиев.
Според домакина, премиерът долетял до Разград с военен хеликоптер, возейки със
себе си министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова и министъра на
финансите Владислав Горанов. Забравил беше обаче да вземе министъра на спорта
Пламен Кралев... От правителствената информационна служба „
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опровергаха
” Домусчиев. Според тях Бойко Борисов е пътувал с хеликоптер на правителствения
„Авиоотряд 28”. Понеже така било по-евтино, отколкото да ходи с кортеж. А защо е
трябвало да ходи до Разград за едно рязане на лента? За да „
издуха
” 3000 литра керосин на стойност към 5000 лв., а не 2900 лв., както уверяват от МС?

След този „успех”, Борисов отлетя за Катар с цели 8 министри, за да преговаря за
катарски втечнен газ и инвестиции в магистралите и в 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй”.
Помните ли, че при предишното му посещение беше уговорил катарски пари за
скоростния път от ГКПП „Капитан Андреево” до Русе?
Път няма, само
дето тогава „
изгоря
” министърът на икономиката Трайчо Трайков. И след тази визита ще е същото, но поне
и Румяна Бъчварова видя Доха... Новото е, че сега Борисов ще ни лъже, че Катар ще
инвестира и в санирането на нашите панелки...

Смях, голям смях!
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