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Публикуваме Отвореното писмо на германския журналист Юрген Рот до премиера
Бойко Борисов
във връзка с гражданските протести във Варна с активното участие и на ПП
ЗЕЛЕНИТЕ срещу незаконната продажба на апетитен парцел от Морската градина на
фирма, близка до групировката ТИМ:

Отворено писмо до българския министър-председател Бойко Борисов

В българския пристанищен град гражданите, между които също и членове на партия
‘Зелените’, се защитават срещу своеволията на една от могъщите групировки на
България – ТИМ. Спомням си показанията на един предприемач, живеещ в Швейцария,
комуто в главния офис на ТИМ в София, в прекия смисъл на думата са опряли дулото на
пистолет в главата, за да го принудят на продаде предприятието си на ТИМ. Този
предприемач още се страхува за живота си. Така се чувстват и смелите граждани на
Варна, които се борят срещу продажбата на част от крайбрежието на Варна на групата
ТИМ. Това е поводът за това отворено писмо до българския министър-председател.

Скъпи Бойко Борисов,

Още си спомням за нашия обстоен разговор през ноевмри 2007 в София, след
представянето на книгата ми ‘Новите демони’. Тогава бяхте още кмет на София.

Междувременно сте избран от българския народ за министър-председател.
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Поздравления за Вас и за българския народ, който ви възлага големи надежди.

Пиша ви, защото навремето оставихте в мен убеждението, че ще разчистите
криминалните структури в страната, за да могат гражданите да не стават жертва на
страха.

Днес научавам, че смели граждани на Варна биват масово заплашвани, понеже са се
захванали с една могъща групировка – ТИМ.

На Вас и на Вашия митничар номер 1, г-н Ваньо Танов, тази групировка е добре
известна. Спомням си как Ваньо Танов ми сподели, че в миналото разследванията срещу
ТИМ са били нежелани и когато е имало такива, те са били силно възпрепятствани. В
нашия разговор споделих, че според мен ТИМ е една модерна криминална форма, един
вид мафия. Тогава Вие не изразихте несъгласие.

Основата на актуалния скандал, който изглежда се осъществява с подставени лица, е
продажбата на 118 000 квадратни метра крайбрежна ивица във Варна. Земята е
продадена на Холдинг Варна, зад който стои ТИМ, без спазване на законовите
разпоредби за търг.

Срещу това се борят различни неправителствени организации и партия ЗЕЛЕНИТЕ. Вие
сте информиран за случващото се от гражданите на Варна. Скандалът е, че сега тези
граждани и техните роднини биват масово заплашвани. Сред заплашените е и
престижният независим архитект г-жа Калина Митева Павлова. На тях всички им се
внушава, че в България никой не може да им помогне. Те всички се страхуват за живота
си.

Поради тази причина ви умолявам настоятелно да разясните този скандал. Вярвам, че
ще направите всичко възможно, за да възтържествува най-сетне правото във Варна и
гражданите да могат свободно да изразяват протеста си.

С Уважение,
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Юрген Рот

Превод от немски: Ивайло Иванов
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