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Родолюбие
Кой убива България? част 4 - КОСТОВ
ПОЛИТИКОНОМИСТА ИВАН КОСТОВ И С-ДС:

СТАТИЯТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ПЕРИОДА ДО 2010Г.
Ръководителят на катедра в УНСС професор Алексиев, казва
за своя старши асистент Костов, че е “убеден марксист и
защитник на нашата социалистическа система”. Ваньо и
бандата доносници наречена С-ДС осъществиха разоряването
и продажбата на българския авиопревозвач “Балкан”.
Компанията буквално е подарена на еврейския спекулант Гад
Зееви. Служител на Израелското посолство изразява
недоумение как държавата ни изобщо се занимава с “Зееви
груп”.
Той казва, че тази фирма се ползва с изключително лоша
репутация и не работи в Израел, а “само зад граница”. Едва ли
Ваньо не е знаел за това. Цялата сделка е изпълнена с
незаконни действия и само заради нея Костов трябва да бъде в
затвора, а не отново да се домогва до властта. Например много
време след сключването на приватизационния договор той се
пази в тайна и до него няма достъп дори транспортният

министър. Въпросният документ е с три споразумения за
промяна на съдържанието му, подписани в разстояние на
месец, има също 12 приложения и само тесен кръг от хора
знаят за съдържанието им. Налице са например скандално
ниски санкции при неизпълнение на поетите ангажименти от
страна на купувача – само 10 на сто. Договорът е в нарушение
на конституцията, защото на “гада” се дава право да се
разпорежда с линии, които са обект единствено и само на
междудържавни спогодби. Тези линии бяха продадени на
чужди авиокомпании. Гад Зееви вложи 150 000 долара при
закупуването на “Балкан” и спечели десетки милиони, като
закри националния ни превозвач и продаде самолети, имоти,
представителства, слотове и дестинации. Задълженията на
превозвача останаха за изплащане от държавата, т.е. от
данъкоплатеца. Но с това не се приключи, наглият азиатски
търгаш успя да осъди България да му плати над 10 милиона
долара, най – вероятно поради допълнителните клаузи в
договора, които бяха ясни можеби само на Костов. В същото
време изпълнителния директор на авиокомпанията евреина
Барух Чакъров прави две дарения на фондацията на
премиершата Елена Костова в размер на 4 000 000 лева. Това е
видно от документите на дарителите на фондацията за 7 юни
1999г. с приходен касов ордер 52 и за 13 юни 1999г. с ордер
68. Същата схема е ползвана и за много други разпродадени на
безценица Български предприятия, чиито благодарни нови
собственици са се отчитали във фондацията с гръмкото име
“Бъдеще за България” (каква пародия). В това число се
включва и разорения и продаден “Нефтохим” – Бургас.
Рафинерията е една от най – големите в Източна Европа, с 14
000 работници и е оценена от независима английска фирма на
не по – малко от 2 милиарда долара. Въпреки това
контролният пакет от 60% е продаден на “ЛУКойл” за 101
милиона долара (?). Същата е съдбата и на Варненската
корабостроителница, която даваше хляба на над 20 000

работници. След целенасочено сътворения й банкрут (
включващ отказ на скъпоструваща поръчка за няколко нови,
големи кораба от германска фирма ), по-голмата част от
работниците остават на улицата. Синьото правителство не
пощади и рафинерията “Плама” Плевен и още много средни
и малки предприятия. Ненаситното семейство Костови стигна
дотам, че емисари на фондацията им обикаляха градове и села
и рекетираха бизнесмени от всякакъв калибър да дават
дарения. Да не забравяме и другия крадлив цигинанин в
Костовото правителство – Александър Божков (Бакиш), който
бе наречен от западни бизнесмени мистър 10 % заради
“комисионната”, която искал. Не случайно управлението на
Ваньо бе наречено “клептокрация”. Костов владее чрез
подставеното си лице Славчо Христов и приятелския кръг
“Олимп” огромни активи. Тяхна собственост беше БРИ Банк,
която впоследствие, чрез покупката на Стопанска банка се
преименува на СИ Банк. Изпълнителен директор на банката
става евреина Георги Прохаски, съветник на вицепримиера
10%Божков. Финансовта институция бе сред основните
кредитори на предприятията от военно промишления
комплекс (ВПК) и агент по приватизацията на военните
заводи “Арсенал”, “Бета”, “Пима” и “Трема”. Така кръгът
“Олимп” и Костов сложиха ръка на ВПК в България. С пари на
СИ Банк и чрез близки до нея РМД-та бяха изкупени най –
апетитните парчета от Българските летни и зимни
курорти. Ето и сделките: – Покупката на 63,8% от летния
курорт “Златни пясъци” чрез РМД “Златни”; – През октомври
2000 г. бе приватизирана голяма част от Боровец от РМД
“Самоков Боровец 21” за цена от 4 900 000 долара, платени в
брой; – През Януари 2001г. по описаната схема се изкупуват
60% от “Пампорово” АД. Следва и решението на Националния
осигурителен институт (НОИ) да предостви обслужването на
половината пенсии в България на… кой мислите… Естествено
на митичната СИ Банк. Така тя ще оперира с около 1 000 000

000 лева на година. Пъзелът лека полека се оформя в огромна
финансова империя. СИ Банк се превръща в държава в
държавата. Към трезора й текат парите на много държавни
фирми и институции. Около нея се структурират отрасли,
сектори и предприятия и тя се превръща в ключов фактор на
икономиката. От частната банка в момента се обслужват БТК,
НЕК, НОИ, МВР, съдебна система, митниците, тотото, ЛукОйл
и почти целият държавен бюджет. Познайте кой е собственик
на тази институция в момента

– Цветелина Бориславова, приятелката на Бойко Борисов.
Изводите са за вас! Това са само част от “подвизите” на
Ваньо Костов. Листите на синята коалиция също са обсебени
от множество агенти, които може би трябва да контролират
процеса на разграбване изкъсо. Всеки може да види имената
им в официалния сайт на комисията по разкриване на
досиетата – www.comdos.bg. Проверете в архива на сайта. Там
е разкрита само част от агентурата, пръсната по партиите.
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