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Истинската история
КОЙ УБИВА БЪЛГАРИЯ ?! - 5-ТА ЧАСТ - НДСВ
КОЙ И КАК
ПРОДАДЕ
ЕНЕРГЕТИКАТА НА
БЪЛГАРИЯ ?!

/Статията се отнася за периода до 2010 г/
-НДСВ – Симеон продължи “достойно” делото на дядо си
Фердинанд, довел страната ни до две национални катастрофи.
Въпреки очевидната склероза и множеството сведения за
пагубната му хазартна страст, държавна сигурност не се
притесни да се възползва от услугите на дългогодишния си
служител, така наречен “цар”. Бивши членове на БЗНС
споделят, че в архивите на земеделците има документи,
уличаващи Симеон във връзки с ДС. Въпрос на време е да му
лъсне досието, както казват някои негови политически
опоненти. Но може би това е малко вероятно, като се има
предвид огромната роля на фамилията му в установяване на
“Новия световен ред”. Да не забравяме роднинските му връзки
с английската кралица и с една особена каста от
благородниците в Европа, така нареченото “black nobility”
(черно благородничество). И дядото, и синът, и внукът са
членове на няколко масонски ложи и се борят за всичко друго,
но не и за интересите на България. Освен това Фердинанд е
бил бисексуален (особенно много е обичал младежи) и е бил

активен участник в окултни общества. Представете си как този
индивид може да бъде държавен глава и главнокомандващ
Българската армия. Печалните резултати от управлението му
и от неадекватните му заповеди по време на войните са две
национални катастрофи, разорена държава и стотици хиляди
избити и осакатени млади Българи.
Родът на ''Симеончо'' има много голям принос в
продължаващото унищожаване на българския народ, което е
част от целенасоченото сриване на европейската християнска
цивилизация. Борис III също изиграва добре своята роля, като
предотвратява с всички възможни средства вземането на
властта в България от патриотичните младежки организации и
от офицерите герои, ветерани от войните. Той уволнява след
скандал генерал Христо Луков, министърът на войната,
възстановил и модернизирал Българската армия, героят, който
спира сръбските войски и запазва Кюстендил и прилежащите
му земи от окупация. Царят разпорежда на Богдан Филов по
никакъв начин да не се позволява Луков да замине за
Германия. Малко след това генералът герой, водач на
Българските национални легиони, е разстрелян пред очите на
малката си дъщеря от комунистите – терористи, евреите
Виолета Бохор Якова и Менахем Леон Папо (интересно
“съвпадение”, задоволяващо изцяло интересите на царя).
Доста преди това,
през 1925г.
комунистическа
терористична група
взривява църквата
“Света Неделя” и
убива много хора от
Българския военен
елит и техни жени и
деца. Атентатът е по

време на опело на генерал Константин Георгиев, убит от
същите изверги. Преди това те изпращат фалшиви покани на
семействата на много висши военни, за да увеличат броя на
жертвите. Терористичната група, ръководена от евреина
Марко Хаим Фридман, освен взрива поставя и стъкленици със
сярна киселина за да се задушат оцелелите под отломките.
Загиват 12 генерала, 15 полковника и много други военни,
жени и деца. Жертвите са 213, ранени са повече 500. Така е
нанесен тежък удар върху елита на обществото. И познайте
какво – царят “по една щастлива случайност” не присъства на
опелото. Отново “съвпадение”, или той просто е знаел за
действията на комунистите и е действал за интересите на
братовчедите си от Англия и за техните съюзници – СССР?
Може би съюзът на сина му със
синчетата на същите тези
комунисти, които заедно вече два
мандата продължават да разсипват
държавата, е достатъчен отговор.

Накратко ще ви представим част от кражбите на Н-ДС-В (
схемата е позната – разпродаване на държавно имущество на
свои хора, за жълти стотинки, срещу съответните
“комисионни” ):
- “Приватизацията” на БТК. Годишната печалба на

държавното дружество преди продажбата бе около 70
милиона евро ( защо ли се продава печелившо дружество? ).
Въпреки това БТК бе продадена за 280 милиона евро (?).
Уволнени са около 10 000 служители. Купувачът “Вива
Венчърс” създава дружество “БТК имоти” и чрез него започва
разпродаване на част от имотите на телекомуникационната
компания на стойност 366 милиона лева. През 2007 БТК бе
препродадена на AIG за 1,08 милиарда евро. Сами си
направете сметка колко е печалбата на “Вива Венчърс” и
колко е загубата за нашето общество.
- Разпродаването на Електроразпределителните
дружества. Само за тази сделка “царя” и неговите лакеи
ибрикчии трябва да бъдат съдени за държавна измяна, защото
е продаден стратегически за националната сигурност отрасъл.
Много са скандалните моменти в сделката. В нито един от
договорите с трите купувача няма следприватизационни
ангажименти. Няма и ангажименти за инвестиции и бизнес
програми. Липсват и санкции за нарушения спрямо
купувачите. Това означава тотален отказ на правителството на
НДСВ от защита на своите граждани. Резултатът е очевиден за
всеки един от нас и се изразява в абсолютен произвол над
потребителя, включващ завишени сметки, непрекъснати
технически проблеми и изгърмели телевизори, компютри и
всякаква скъпа техника. Най – фрапиращото е, че в договорите
няма механизъм за разтрогването им. Пълно заробване!
- Концесията на магистрала “Тракия”, определена от
някои политици като кражбата на века. При сключване на
сделката липсва търг. Въпреки течащото парламентарно
разследване и протестите от страна на Европейския съюз,
правителството сключва договора за концесия. Избраните
фирми са в бизнес отношения с примиера Сакскобурготски.
Цените за дострояване на магистралата са изключително
завишени ( четири пъти над средните ), за което

предупреждават и европейски наблюдатели. Правителството
отказва в крайна сметка да оповести условията по договора. В
последствие стана ясно, че са били отказани 160 милиона евро
безвъзмездна помощ от ЕС за дострояване на участъци от
магистралата. Новото правителство, начело с БСП продължава
безобразията, като потвърждава сделката на коалиционния си
партньор. Комисията за защита на конкуренцията, която е
последна възможност за спиране на грабежа, предпочита да
засекрети казуса “Тракия”. Парите за неустойките по договора
и за дострояване на магистралата се плащат в момента от
Българския данъкоплатец, без дори да му се даде възможност
да види злополучния договор.
- Разграбването на Булгартабак. Опита за продажба на това
предприятие бе пълен фарс, свързан с корупционни скандали,
уволнени министри и директори. С идването на Симеон на
власт започват действия за постепенното му разоряване –
сменят се директори с удобни хора и се дава старт на небивали
кражби. Паралелно с това се водят преговори с поредния
купувач. Единствено алчността на партньорите от ДПС
провалят сделките.
- Затварянето на 3 и 4 реактор на АЕЦ “Козлодуй”поредното предателство спрямо интересите на България,
договорено от правителството на Симеон и ДПС и довело до
милиони евро загуби.
- Незконно придобитите държавни имоти. Възползвайки
се от поверената му власт, така нареченото “негово
величество” си присвоява държавни имоти за над 200 милиона
долара. Това става въпреки обещанията, дадени в интервю
пред целия народ, че няма да има материални претенции към
България. “Царят” се оказа просто един обикновен лъжец и
крадец.
- Скандалите около Милен Велчев. Министъра на
финансите и главния прокурор Борис Велчев са роднини на
членът на ЦК на БКП, отговарял за комунистическите

концлагери в България – Борис Велчев, който е от еврейски
произход. Милен Велчев стои зад приватизацията на
студентските почивни бази между Равда и Несебър. На
безценица са приватизирани скъпоструващите земи край
морето и са построени огромни хотели. Сделката е
осъществена от фирма “Sigma Capital Hospitality”, чиито
собственик е братът на министъра – Георги Велчев. Фирмата
притежава и други хотели в “Слънчев бряг” и на мястото на
бившия къмпинг “Луна”. Тя е собственик и на гигантския
хотелски
комплекс “Ермитаж” в
курорта “Златни пясъци”.

Името на финансовия министър се свързва и със скандални
снимки, уличаващи го във връзки с разстреляния вече
контрабандист Иван Тодоров – Доктора и обвиняемия за
финансови злоупотреби Петър Петров – Амигоса. В пресата
излязоха обвинения, че той и транспортният министър Пламен
Петров са уточнявали с бандитите детайли около
контрабандните канали на дрога, цигари, алкохол и китайска
стока. Небезизвестни са и игрите на Милен с външния дълг на
България, довели до стотици милиони загуба. Само заради
курсовите разлики, превръщането на стари доларови борчове в
нови книжа в евро е ощетило държавата с около 300 милиона
евро. Още по – голяма е загубата от променените след
сделката лихви. До май 2008 по новите глобални облигации са
платени 1.63 милиарда лева, а ако България плащаше лихви

по старите брейди книжа, сумата щеше да е около 700
милиона лева. Това прави 930 милиона лева загуби за
данъкоплатеца. Тези данни са взети от парламентарен
доклад. Парламентарната комисия за борба с корупцията се
запозна с този казус и прецени, че трябва да сезира
обвинението. Тогава роднината главен прокурор Борис Велчев
обясни, че са правени проверки, но нямало повдигнато
обвинение. Надали ще има с тези роднински връзки…!
Можем още дълго да говорим за
грабежите и престъпленията на
царските лакеи, на техните бащи и
на покровителя им. Същите
надежди, с които народът
посрещна “месията” Симеон, сега
се възлагат на протежето му Бойко
– каква долна измама и колко
наивен народ!
В ръководството и в листите и на НДСВ отново и неизменно
присъстват множество доносници на ДС.
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