Осветени са контакти на явочник „АКАДЕМИК” от ДС с Васил Божков
Написано от Христо Христов
Вторник, 14 Юли 2020 14:47

След бизнесмена Георги Попов – агент „КИТИН” на ДС , сочен като един от
приближените хора до Васил Божков, още един сътрудник на Държавна сигурност се
оказа свързан с укриващия се в Дубай хазартен бос.

Това стана ясно днес, след като прокуратурата разпространи официално записи от
телефонни разговори между Васил Божков и журналиста Огнян Стефанов.

Държавното обвинение съобщи, че те са част от материали по ново дело срещу
хазартния бос, заведено по глава „Престъпления против републиката”, Раздел първи на
Наказателния кодекс, като по него визира и други разпространени телефонни записи от
справки на ДАНС между Божков и депутата от БСП (трети мандат) Александър Паунов.

В разпростирания запис от месец юни тази година Божков и Огнян Стефанов си
говорят на „ти” и обсъждат намерението на хазартния бос да вкара депутати в
парламента чрез свой политически проект.

Божков заявява, че ще изпрати на журналиста своите опорни точки за „политическо
движение” и му казва, че го чувства близък, споделя му и своята тактика срещу
управляващите.
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Вторият разговор е от 12 юли и в него Божков споделя с журналиста развитието на
проекта вече в условия на протестите. В разговора е споменат и президента Румен
Радев и евентуално второ служебно правителство, което той трябва да сформира.

Огнян Стефанов е разкрит като съдържател на явочна квартира под псевдонима
„АКАДЕМИК” на
Вт
оро главно управление на Държавна сигурност
от 1980 г.

Неговата принадлежност към тоталитарните комунистически служби е осветена от
Комисията по досиетата през 2009 г. при проверката на печатните издания в качеството
му на политически коментатор във в. „24 часа”.

Досието му не е запазено, но в картотеката на ДС са запазени картони,
удостоверяващи неговата агентурна принадлежност.

Освен, че е журналист с дългогодишен стаж във в. „24 часа”, Огнян Стефанов
понастоящем е главен редактор на сайта Фрогнюз, в който рекламодател му беше друг
агент на ДС – оръжейният бос и бизнесмен – кредитен милионер Младен Мутафчийски
(сайтът е финансиран с 1,5 млн. лв. по времето, когато Мутафчийски е начело на
дружеството „Слънчев бряг” АД, управляващо морския курорт).

Името на Стефанов нашумя през 2008 г., по време на управлението на тройната
коалиция с кабинета Станишев, след като беше пребит с чукове и се наложи животът му
да бъде спасяван в болница.

Побоят бе свързан с публикуването на секретни документи и анонимни материали срещу
хора от властта в сайта „Опасните”, който беше спрян от ДАНС, а съмненията на
службите са, че зад сайта стои именно Стефанов.

По-късно стана известно, че побоят е извършен, след като журналиста излиза от
ресторант, в който вечеря с „кокаиновия крал” Евелин Банев – Брендо.
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„Разбира се, че си спомням тези разговори [с Васил Божков], откривате ли в тях нещо
укоримо”, заяви в първия си коментар пред Българското национално радио Огнян
Стефанов след разпространяването им от прокуратурата.

„Васил Божков не го познавам, контактувам с него единствено от професионален
медиен интерес. Той може да е обвиняем, но това не е присъда. Всяка медия и
журналист има желанието да се свърже и да чуе мнението му. Не откривам нищо
укоримо в това, напротив”, допълни Стефанов.

Срещу журналиста се води дело за укриване на данъци (по случая с финансирането на
Фрогнюз от „Слънчев бряг” АД).

Отделно при направената му ревизия е установено, че той е укрил приходи от 100 000
лв. през 2013 г. и още 150 000 лв. през 2014 г.

По разследването на тези суми се сочи, че те са му предоставени на ръка от служител
на фалиралата през 2014 г. КТБ. Финансирането Стефанов е получил след лично
разпореждане на мажоритарния собственик на банковия трезор Цветан Василев, който
се намира в Сърбия и е подсъдим за фалита на КТБ. През последните години Огнян
Стефанов дава трибуна на подсъдимия банкер на сайта Фрогнюз.
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