Отворено Писмо
ДО: Г-н Бойко Борисов, Министър
Председател на Република България,
Предсетадел на ПП ГЕРБ
ОТ: Елица Стоименова, Управител на
фирма “Арва Консултинг” ЕООД

Има ли корупция в България господин Борисов, има ли работеща прокуратура и
съдебна система? По време на Евро Председателството в България има ли
изобщо някакви закони?

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Пиша Ви настоящото писмо във връзка един сигнал за корупция подаден в Окръжна Прокуратура
Ловеч на 19 Януари в 16:30 часа в началото на Ерво Председателството в България.
Пиша Ви с някои отворени въпроси, на които категорично вярвам, че аз, обществото ни, децата на
България и всеки съзнателен български гражданин заслужаваме да получим отговори сега за
веднага, не утре, не в други ден или по-късно, а сега веднага.
Все пак най-напред ще бъда така любезна да
Ви въведа в ситуацията подхождайки с
добронамерената презумпция, че Вие нищо не знаете по случая.
През 2014 година срещу Милен Милев (прекръстен от Ганев) - бивш кмет на град Тетевен бива
образувано дело за серия длъжностни престъпления - длъжностно присвояване средства на
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Общинска Фондация “Тома Васильов”, град Тетевен и престъпление по служба
измама, фалшифицирани и манипулирани тръжни процедури и Общински поръчки.

- документна

Информация има в редица български медии, включително в. Каритал, Блиц, БТВ.
Публикация по темата - в. Капитал 2014 г. ; Публикация по темата - БТВ Новините 2014 г.; Статия по
темата - Блиц Медия 2015 г.
Почти никоя медия обаче не отрази факта, че от 2014 насам ход на делата срещу Милен Милев
(Ганев) не бе даден при отказ затова от самото обвинение и съда в Ловеч. Публикация на БНТ по
темата 2016 година. Как бихте коментирал това?
Прокуратурата и съдът в Ловеч не само не съдят Милен Милев (прекръстил се от Ганев), но и същият
е възстановен на пост в държавната администрация на град Тетевен още през 2014 година като
Общински съветник в Община Тетевен под Общинско управление и кмет на ПП ГЕРБ в района. Бихте
ли коментирали това?
Според разследване на в. Капитал Милен Милев в миналото се е казвал Милен Ганев и е имал тесни
връзки със захарната мафия като фирмата му “Вълна М2” се е занимавала с незаконна търговия със
захар в зората на демокрацията през 90-тте години. Запознати лица свързват фигурата на Милен
Милев (Ганев) и тази безпрецедетна безнаказаност с връзките на Ганев с Ловешкия бос на футбола
Гриша Ганчев и фирмата му “Литекс Комерс” станал гарант на Ганев за кредит от 3 милиона долара
взети от СИК за нелегална търговия със захар през 90-тте години. Според в. Капитал Милен Ганев
(понастоящем Милев) е взел кредит от СИК през 90-тте години и е бил приближен до групата на
“Мултигруп”. Бихте ли коментирал това?
Хора запознати със случая се питат още ли живеем в 95 година? Не мина ли началото на прехода, на
СИК, на Мултигруп, на измитата от дъжда захар залог за десетки милиони долари, през 90-тте
години? Не мина ли времето на групировките и силовия бизнес? Каква държава е тази, в която
престъпник бивш кмет обвинен в две сериозни обвинения като кмет на община Тетевен - длъжностно
присвояване и в документни престъпления и престъпления по служба, чиито арест отразяват
национални медии в цяла България няма придвижено дело от 2014 година насам? Питат се има ли
кой да търпи подобни своеволия в правова държава член на Европейския Съюз и център на Евро
Председателството в 21 век? Изобщо някой мисли ли и смята ли нещо или всички просто само се
страхуват и мълчат и струват евала пред труповете на мъртвите босове на прехода и движещите се
по инерция престъпления дело на техните групировки? Вие имате ли коментар по техните въпроси,
Г-н Борисов?
В 16:30 часа на петъчния работен следобед на 19 Януари 2018 година в Окръжна Прокуратура Ловеч
е постъпил сигнал за корупция срещу Общинска Администрация град Тетевен, както и срещу
юридическо лице “МЕГА-ОПТИК” ООД, с ЕИК: 121194357, с управител ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
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за съучастието му в дългогодишна продължаваща корупция с Бившия кмет на гр. Тетевен Милен
Милев (в миналото Ганев). В сигналът до Окръжна Прокуратура Ловеч се посочва и подава
информация срещу съучастник в корупционните схеми на Милен Милев верига оптики Opticlasa
(Оптикласа) с над 21 оптики в цялата страна, (представлявано от юридическо дружество
“МЕГА-ОПТИК” ООД, с ЕИК: 121194357, с управител ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ). Запознат ли сте
с това, Г-н Борисов?
Според сигналът Димитър Василев като управител на верига оптики Opticlasa (Оптикласа) е
съучастник на Милен Ганев (поново му Милев) в престъпление по чл. 205, ал.1, т.3, във вр. с чл. 202,
ал.2, т. 1, във вр. с чл. 26, ал.1., в което като Председател на Общинска фондация “Тома Васильов”
Милен Милев е присвоил чужди пари собственост на фондацията. Сигналът цитира схема на
предаване на рушвети от Василев към Милев в периода 2007-2014 година като официално по
сметките на Общинска Фондация “Тома Васильов” не е заплатена нито стотинка наем за имот на
фондацията ползван “под наем” от Оптикласа за период от 7 години, но според запознати източници
са заплащани рушвети по посочено от Милев ЕТ ползвани за лични нужди на кмета. Запознат ли сте
със случая Г-н Борисов и бихте ли го коментирали?
В сигналът до Окръжна Прокуратура Ловеч Димитър Василев и известната му верига оптики
Оптикласа (юридически управлявана от дружеството “Мега Оптик” ООД) не само са обвинени в
участие в продължаваща дългогодишна корупционна схема, но също и че исторически владеят
незаконно недвижим имот собственост на общинска фондация, - магазин “под наем” в центъра на
град София с точен адрес ул. “Граф Игнатиев” 41. Обвинени са, че незаконно, принудително и
насилствено се помещават в имот на общинска фондация “Тома Васильов” по смисъла на закона
повече от 7 поредни години (периода 2007-14) без да са заплатили нито стотинка официален наем за
целта на Общинската Фондация.
Парадоксалното е че след като е свален от кметския пост и обвинен в серия кражби и престъпления
по служба Милен Милев не само не бива ефективно съден вече 4 години, но и бива възстановен в
управлението на град Тетевен (което е на ПП ГЕРБ) на позицията Общински съветник в Община
Тетевен. Така въпреки нарушенията си от 2007 до 2014 в далаверите си с Милен Милев Димитър
Василев и фирмата му Оптикласа отново наемат имота 2015 година този път вече със законен
договор за наем, плащайки рушвет на ръка за “правилно решение” на вече Общинския Съветник
Милен Милев, според сигнала до Окръжна Прокуратура Ловеч.През 2016 години се организира търг
за наемане на имота, в който участват 3 кандидата със своите търговски оферти за наем. Офертата
на верига оптики Оптикласа (“Мега-Оптик” ООД) и Димитър Василев е по-ниска от всички останали
оферти с 16%. Въпреки това Общото събрание на Общинска фондация „Тома Васильов“ , гр. Тетевен
гласува договор за 2017 година да спечели най-ниската търговска оферта за наемане на имота, а
именно офертата на Оптикласа (Мега-Оптик” ООД) и Димитър Василев отново срещу платени на
Милев пари. Бихте ли коментирали случая Г-н Борисов? Това не Ви ли прилича поне малко на
корупция?
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Сигналът подаден на 19 Янари 2018г. е освен срещу Оптикласа (Мега-Оптик” ООД) и Димитър
Василев като съучастник в корупция и исторически принудителен незаконен ползвател на чужда
собственост, също и срещу Общинска фондация „Тома Васильов“ за корупция и извършване на
длъжностно престъпление срещу настоящото й управление, както и за несправедливо провеждане
на тръжна конкурсна процедура в рамките на Община Тетевен и избор на най-ниска търговска оферта
срещу незаконно парично обезщетение от страна на Димитър Василев и Оптикласа.
Как бихте коментирали това, Г-н Борисов? Корупция ли е това според Вас? Смятате ли, че има
работеща съдебна система в България и смятате ли, че имаме нужда от съдебна реформа?
Докато крупни престъпници се разхождат на свобода, а перачници на мутренските пари на прехода
като Оптикласа стават пазарни лидери и определят цените на цял пазарен сегмент, считате ли, че
България може да се нарече правова държава с работеща икономика и съдебна система, Г-н
Борисов?
Може ли в 21 век в правова държава член на Европейския съюз прости мутри от 90 година, съдени за
серия престъпления като част от държавната администрация, не само да са на свобода, но и да
продължават да си въртят далаверите безнаказано?
В сигналът до Окръжна Прокуратура Ловеч подаден на 19 Януари 2018 година е описано още нещо
изключително важно - Общинска Фондация “Тома Васильов” е с предмет на дейност подпомагане на
деца на територията на Община Тетевен под формата на благотворителни инициативи и социално
отговорни каузи за деца таланти. В този смисъл Димитър Василев и Милен Милев като участници в
корупционна схема в периода 2007-2014 година са крали от шансовете за бъдеще и развитие на
българските деца повече от 7 години с търговски бизнес цели и с цел лична облага.
Как намирате това Г-н Борисов като социално отговорен Министър Председател? Одобрявате ли го?
Държа да отбележа, че по смисъла на Конституцията на Република България Окръжна Прокуратура
Ловеч е длъжна да разследва докрай това престъпление и да има осъдени по тези престъпления
срещу населението и децата на град Тетевен, срещу шансовете и бъдещето на децата на Република
България.
Остават много отворени въпроси и за всички нас. Дали Окръжна Прокуратура Ловеч ще реагира
изобщо? Дали верига оптики Оптикласа/ Opticlasa не е просто мутренска перачница а мръсните пари
на групировките на прехода, чиито бизнес явно би било по-добре да не спонсорираме? Дали изобщо
ще има осъдени и Милен Милев (Ганев) и Димитър Василев ще поемат своята отговорност или
отново само ще се платят едни пари на едни хора под една маса и всичко ще утихне? Вие имате ли
становище по тях, Г-н Борисов?
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Питам Ви още Г-н Борисов, според Вас - нормално ли е в 21 век като държава член на Европейския
съюз да сме все още държавата на силовите групировки, корупцията, липсващата съдебна система и
перачниците на пари?
Дали е нормално през 2018 година в правова държава член на Европйския съюз по време на
Европредседателството да вървят по инерция престъпни схеми на силовите групировки от
деветдесетте години и несъществуващите им измрели босове само защото всеки го е страх да говори
и реагира на страната на закона и обществото на България, в защита на закона, обществото и
правото на бъдеще на децата на България?
Има ли корупция в България, господин Борисов, има ли работеща прокуратура и съдебна
система? По време на Евро Председателството в България има ли изобщо някакви закони,
които да защитават обществото ни и децата на Република България? Още ли живеем в 95
година и когато излезне това писмо в медиите мога ли да очаквам “куршум за 60 стотинки в
главата” , както бях мило заплашена от един от Общинските съветници, който помага на
Василев през трети човек, за да спра да се занимавам с този случай, или смятате да
отговорите и да ни обясните защо позволявате престъпници от 90-тте години да крадат от
децата на България продължаващо и безнаказано?
Ще смятате ли България за достойна страна и себе си за достоен Министър Председател ако
не спрете безнаказаното престъпление срещу шансовете за бъдеще децата на България по
този случай?

Благодаря Ви за Вниманието!

Елица Стоименова
19.01.2018г. (по време на Евро Председателството)
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