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Към момента, в който историческото дело за фалита на 
КТБ беше внесено в съда (20 юли 2017 г.) , тази книга отдавна 
беше „затворена“ – написана, редактирана и предадена за 
печат. Затова и детайлите, които станаха ясни, покрай вне-
сения в съда обвинителен акт, не са отразени тук. Това обаче 
не отнема от актуалността на съдържанието, напротив. 

Както се разбра от резюмето на прокуратурата, което 
съпътства 15-те хиляди страници обвинения, главният об-
винен е Цветан Василев като ръководител на организирана 
престъпна група, в която влизат още 17 банкери и финансис-
ти. Сред обвиняемите няма нито едно политическо лице или 
ръководител на институция, които да поемат отговорност-
та за изчезването на над 4 млрд. лв., потънали с КТБ.

В хода на нашето разследване ние събрахме и анализирах-
ме достатъчно информация, която показва, че отговорност-
та би трябвало да се търси в един по-широк кръг от потенци-
ални виновници за фалита на четвъртата по големина банка 
в България. „Моделът КТБ“  не би могъл да съществува, ако не 
беше подкрепян години наред на държавно ниво – от ръководи-
тели на регулаторни органи, партии, министерства. Тяхното 
отсъствие от списъка на изобличените показва, че разследва-
щите действат избирателно, а моделът е още жив. Моделът, 
който и до днес си има държава.

*



ОТ РЕДАКТОРА

„Държавата КТБ“ е плод на двегодишно разследване, 
направено от шестима журналисти (без да се брои 
бебето на основната авторка Зорница Маркова, ро-

дено в разгара на работата по проекта), част от които следят и 
отразяват темата още от 2008–2009 г.

Разследването проследява историята на Корпоративна 
търговска банка (КТБ) хронологично, от самото ѝ създаване 
до края. Това е историята и на най-големия банков фалит в 
България.

Подготвителната и същинската работа по проекта KTBfiles 
включва повече от 250 проведени срещи с различни източни-
ци, приблизително 30 000 страници анализирани документи 
(доклади, договори, кореспонденция, списъци, регистри, от-
чети), над 1000 телефонни обаждания и десетки разпратени 
писма за достъп.

През януари 2016 г. беше пуснат сайтът www.ktbfiles.com. 
В него се появиха няколко важни неща: 

• Пълна хронология на събитията от създаването на КТБ 
през 1994 г. до затварянето на банката през 2014 г., а и след 
това – до края на 2016 г.

• „Радар“ – специален инструмент, който сканира медийно-
то пространство всеки ден и качва онлайн материалите по 
темата.

• Секция с документи, свързани с КТБ.

Няколко месеца по-късно на сайта беше представен 
подпроектът „КТБ Топ 100“ – цялостен анализ, базиран на до-

Д
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кументи на стоте най-големи кредитополучатели на банката 
(или над 80% от кредитното портфолио), който показва колко 
пари са получили тези дружества, за какво са ги използвали, 
какво е актуалното състояние на фирмите и на активите, при-
добивани с парите от банката. „КТБ Топ 100“ до голяма степен 
отговаря на въпроса: „Къде са парите“.

В хода на разследването лично, през адвокати или 
пресслужби бяха изпратени десетки покани за разговор до 
ключови участници в описаните събития. Много от тях, в това 
число Делян Пеевски,  Бойко  Борисов,  Ахмед  Доган, Пламен 
 Орешарски, отказаха да говорят и да осигурят своята гледна 
точка.

В края на август 2016 г., след немалко опити и две предва-
рителни посещения в Белград, KTBfiles най-накрая успя да по-
лучи интервю от Цветан Василев, което беше публикувано на 
сайта в пълния му вид. Ценното в това интервю  (виж прило-
жението) е, че за първи път проговаря вътрешен човек. Интер-
вюто съдържа непроизнасяни на глас до този момент факти 
и взривоопасни твърдения, които прокуратурата би трябвало 
да провери – другото би било съучастие.

Книгата беше готова в края на 2016 г., като техническата 
работа по нея отне близо половин година. Освен ядрото от 
разследващи журналисти, целият екип – репортери, адвокати, 
технически лица, създали сайта, и други, наброява около 30 
души. Всички те заслужават признание за приноса и смелост-
та си. А техният труд не цели нищо друго, освен да предизвика 
реакция – обществена и институционална.

„Държавата КТБ“ е пример за Spotlight журналистика, но 
за разлика от предмета на разследването на The Boston Globe, 
изнасилена тук е държавата. 

Дълбоката корупционна обвързаност на политици, инсти-
туции, регулатори, медии е вече доказана. Както се очаква от 
всяко професионално независимо журналистическо разслед-
ване, и това отговаря не само на въпроса #КОЙ, но и на въпро-
сите как, защо и най-вече какво следва, ако спрем да питаме и 
заживеем трайно с гражданската умора и цинизма.



РЕЗЮМЕ

Луксозен хотел във Велинград. Едър млад мъж нае-
ма стая. Не е сам – води свита от помощници. Отпред 
е паркиран микробус със затъмнени стъкла. В след-

ващите няколко дни гостите на хотела наблюдават повтаряща 
се сцена: мъжът е често посещаван от различни хора. След кра-
тък разговор с него всеки един от посетителите минава през 
микробуса и без много суетене получава торба. С пари. Някои 
от торбите са по-малки, други – по-обемисти. Мъжете нарам-
ват торбите и тръгват натам, откъдето са дошли.

Малко след тази случка се провеждат избори. Хората с тор-
бите са от регионалните структури на Движението за права и 
свободи (ДПС). Произходът на парите може само да се предпо-
лага.  

Тази история е действителна, разказана от наши източни-
ци, преки свидетели на събитията. Тя не е просто картина на 
политическата корупция в България, и то на съвсем битово 
ниво – едни торби с пари отиват безотчетно в ръцете на едни 
хора, предназначени за други хора. Сцената е символ на поро-
чен, олигархичен модел, изграждан години наред. Той изглежда 
така: частните интереси на група хора се съюзяват и за тяхното 
задоволяване се използва обществен ресурс. За целта трябва да 
бъдат завладени всички ключови инструменти и механизми, 
които в една демократична държава би трябвало да противо-
действат на неспазването на правилата и злоупотребите. 

Постепенно „лошите“ успяват. Това включва безскрупулен 
контрол над медийната среда, правосъдната система, служби-

Л
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те за сигурност, регулаторните органи и цели държавни ин-
ституции, както и използването им като средство за натиск, 
изнудване и правене на пари. 

Моделът е свързан с една банка, която в началото е малка 
и невзрачна, но постепенно започва да расте, да привлича по-
литическа подкрепа и държавен ресурс, благодарение на кои-
то расте още повече. През годините тя създава около себе си 
аморфен конгломерат от официални и прикрити владения – 
бизнес структури, медии, производство и активи за милиарди, 
разрастването на които изисква още повече ресурс и полити-
ческа подкрепа. 

В основата на модела стои тандемът на един банкер (Цве-
тан Василев) и една хибридна фигура, кръстоска между поли-
тик, магистрат, собственик на бизнес, медиен магнат (Делян 
Пеевски). И двамата са проводник на скрит политически ин-
терес. Едната съставна част на този тандем осигурява финан-
сирането и има задачата да увеличава спираловидно бизнеса, 
другата съставна част осигурява държавната подкрепа, която 
трябва да го поддържа. В резултат всички се възползват от 
Модела „КТБ“. 

Моделът не се свежда само до дейността на банката. Същ-
ността му обхваща много повече нива. С ресурса на банката се 
придобиват активи отвъд правилата и законите; регулатор-
ните органи си затварят очите за едни или форсират други 
решения в негова услуга; партийни фигури прокарват лобист-
ки закони или опъват широк политически чадър; държавни 
структури пренасочват ресурс за придобиването на още акти-
ви и влияние. Колелото се върти постоянно. 

Механизмите на корупция са различни – финансови сти-
мули, натиск с компромати и чувствителна информация, за-
плахи със съдебни дела от страна на служби и прокуратура.

Моделът се заражда в първите години на банката (след 
2000 г.), когато се оформят първите политически приятел-
ства, и достига върховата си точка по времето на правител-
ството на Пламен  Орешарски, наричано още „правителството 
на КТБ“. През годините моделът се разгръща благодарение на 
подкрепата на няколко поредни управления. В основата му са 
Делян Пеевски и Цветан Василев, но около тях непрекъснато 
кръжат различни ключови фигури според силните на деня. 
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При смяна на властта тандемът сменя партньорите си, но за-
пазва механизмите. 

През 2014 г. този модел се разклати. Техническата при-
чина беше разделянето на двете му носещи части – банкер и 
политик-инвеститор-собственик. По-дълбоката причина е, че 
подобни формирования, които не стъпват на ясни пазарни и 
законови правила, а на злоупотреби и неправомерен контрол, 
на задкулисни решения и машинации, във времето се оказват 
неустойчиви и се саморазрушават. Или поне сменят формата 
си на функциониране. 

В конкретния случай става въпрос по-скоро за второто. 
Тандемът се разпадна, след като едната му половина напад-
на другата, разоръжи я, постави я в изолация и превзе голяма 
част от взаимно придобитите активи. Събори и банката. Всич-
ко това се случи пред широко затворените очи на регулато-
ри, държавно управление и правораздаване. Дори частично с 
тяхно участие. Като резултат механизмите на този модел не 
бяха унищожени, а само преминаха от една форма в друга и от 
едни ръце в други. Налице са всички индикации, че моделът 
продължава да съществува и до днес, но част от играчите са 
сменени. Делян Пеевски продължава да е депутат, който след 
краткотрайно изсветляване отново твърди, че се оттегля от 
бизнеса, а Цветан Василев е в Белград и чака екстрадиция по 
обвинение, че е ръководил организирана престъпна група.

Както и да се наричат лицата, структурите или инструмен-
тите на този порочен модел, той безпрецедентно показва как 
функционира една „захваната държава“. Той не би съществу-
вал, ако държавата не беше в „захват“, при който обществени-
ят интерес е загърбен за сметка само и единствено на частния. 

В „захванатата“ държава правилата се коват така, че да са 
удобни на частния интерес, законите (ако случайно не вър-
шат работа на частния интерес) се потъпкват без реакция на 
институциите, накратко, средата се изражда. В конкретния 
случай, наред с всичко останало, грубо е погазено банковото 
законодателство. По природа банките са най-ниско рисковият 
инвеститор в икономиката, те финансират само най-сигурна-
та част на бизнеса. Моделът „КТБ“ преобърна тази представа 
надолу с главата, превръщайки четвъртата по големина банка 
в България с активи от 7,3 млрд лв. във високо рисков инвес-
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тиционен фонд. А регулаторите мълчат, защото или са назна-
чени от, или са подчинени на същия този модел. 

Целта на проекта KTBfiles е да покаже генезиса на модела и 
как той се разду до мащаби, които притиснаха до стената всич-
ки ключови държавни институции. Изследваме обстоятел-
ствата, които направиха възможно съществуването на този 
модел, както и механизмите за неговото изкореняване. Това 
прави проекта KTBfiles много по-всеобхватен, многопластов и 
важен от хронологията на един банков фалит, бил той и най-
големият в българската история.

Моделът има силно изразено политическо и институ-
ционално лице. Той се материализира благодарение на кон-
кретни фигури, които (без)действат в негов интерес. Това 
не са анонимни чиновници, а ръководители на ключови ин-
ституции, регулатори, които години наред заемат постовете 
си и работят в негова услуга. В разследването в най-големи 
подробности са разкрити техните връзки, зависимости и ре-
шения, изиграли съществена роля за банката и бизнесите, за-
хранвани от нея. 

Тук само за пример ще споменем ролята на ръководите-
лите на важните регулатори като Българска народна банка 
(БНБ), Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Коми-
сия за защита на конкуренцията (КЗК). И трите институции в 
даден момент действат в интерес на проекти, свързани пряко 
или косвено с КТБ. БНБ системно си затваря очите пред кре-
дитирането на лица, свързани с банката; КРС провежда про-
цеса на дигитализация на телевизионния ефир по вкуса и в 
услуга на компании, свързани с банката; КЗК традиционно 
взема решения, които са в интерес на фирми, отново от об-
кръжението на финансовата институция. Това поведение има 
своята цена – политическа корупция. И трите регулатора се 
оглавяват от несменяеми фигури, които са имали отношения 
с КТБ, надхвърлящи служебните им задължения. Те, както и 
конкретни „ятаци“, са проводниците на политическия и ин-
ституционален чадър, направил възможно съществуването 
на модела. 

Фактите показват, че в продължение на години от КТБ 
тече финансиране към политически сили (например ДПС) или 
към конкретни имена от най-близкото обкръжение на упра-
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вляващите. Подобно срастване на частните с публичните от-
ношения затяга още по-силно захвата на държавата. 

Като главни действащи лица в това разследване поканих-
ме на среща Делян Пеевски и Цветан Василев. Поканата до Пе-
евски изпратихме чрез неговия адвокат Александър Ангелов. 
Въпреки неколкократните опити не получихме отговор. След 
много настояване Цветан Василев все пак се съгласи на интер-
вю, което беше направено в края на август 2016 г. в Белград.

В процеса на работа непрекъснато търсехме за официален 
коментар или за среща всички, които по един или друг начин 
са засегнати и биха имали да кажат нещо по темата КТБ.  Бой-
ко  Борисов,  Ахмед  Доган, Делян Пеевски, наред с много други, 
отклониха поканата ни с мълчание. Пламен  Орешарски също 
не отговори на зададените от нас въпроси, а привидя проекта 
като част от заговор срещу него. (Изпращането на официални 
въпроси до него съвпадна с кандидатпрезидентската му кам-
пания, в която беше подкрепен от ДПС).


