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Финансистът Владимир Каролев, свързан с партия НДСВ, е първата известна публична
фигура, която беше арестувана за неспазване на наложената карантина при
епидемията от коронавирус в България.

Той е задържан във вторник (24 март) от полицията в Разлог, защото не е спазил
наложения му 14-дневен срок на карантина.

Наскоро Каролев съобщи, че е пътувал до Лондон и пускаше снимки в профила си във
Фейсбук как в столицата на обединеното кралство хората си пътували спокойно в
метрото и на летището нямало никаква паника.

Това се случи броени дни преди да стане ясно, че вирусът се е разпространил сериозно
в Европа, включително и във Великобритания, където със закъснение властите
призоваха хората да останат по домовете си, тъй като здравната система не може да
поеме заболелите.

Каролев сам разказа във Фейсбук, че първоначално е потърсен от полицията в
офисите му в София, където не бил открит. След това е намерен в Разлог, където е
разпитан от полицията и задържан за нарушение на карантината.
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„Няма шега. Политическата простотия реализирана от полицейска простотия на натегач
от СДВР резултира в задържането ми за 24 часа в РУ Разлог. Нищо не съм нарушил и
ще осъдя държавата в Страсбург за тази простотия. За съжаление, данъкоплатците
ще платите. И не, не се жалвам, че ме задържат. Здравият разум ще победи здравите
сили. И все пак Картаген трябва да падне”, написа в профила си Каролев по повод
ареста му.

„Подходът на прокуратурата е един и същ към всички, които нарушават закона,
независимо дали става дума за жител на циганската махала или за г-н Каролев”, заяви
пред 24 часа главният прокурор Иван Гешев.

Медиите обаче пропуснаха да посочат, че Владимир Каролев е разкрит като агент на
Държавна сигурност.

Този факт стана обществено достояние още през 2007 г., когато Комисията по
досиетата разкри неговата принадлежност към Държавна сигурност при проверката на
кандидатите, регистрирани от ОИК като кандидати за общински съветници.

Каролев бе проверен в качеството си на общински съветник, издигнат от НДСВ, една от
управляващите тогава партии в тройната коалиция с БСП и ДПС.

От оповестените данни стана ясно, че Владимир Каролев е вербуван от Трето
управление на Държавна сигурност
(военното разузнаване, ВКР) през 1979 г. като
агент
под псевдонима „КАМЕН”. Тогава той е бил с навършени 18 години и е отбивал военната
си служба.

Свален е от оперативен отчет през 1982 г. През 1990 г. при тайното и незаконно
прочистване на досиетата от БКП/БСП неговото досие е унищожено с протокол през
месец юли, когато все още управлява еднопартийното правителство на БСП начело с
Андрей Луканов, а в МВР-ДС министър на вътрешните работи е човек на БСП.
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След разкриването му Каролев публично призна, че е оказвал съдействие на ДС докато
е бил в казармата. Според него тази тема била важна, ако някой е навредил на някой
друг. „Иначе няма никакво значение през 2007 г. дали някой е бил агент на ДС или не”,
заключи тогава Каролев, който беше избран за общински съветник от партията на
Симеон Сакскобургготски.

Други ръководни постове, които агент „КАМЕН” е заемал

През следващите години Комисията по досиетата разкри Каролев в качеството му на
лице, което е заемало или заема различни ръководни постове.

През 2011 г. е обявен в качеството му на кандидат за кмет на София, издигнат от
НДСВ.

През 2015 г. при проверката за принадлежност към тоталитарните комунистически
служби на синдиците Каролев е обявен като синдик от 2003 г.

През 2017 г. при проверката на Столична община е обявен като общински съветник в
периода 2003-2011 г.

През 2017 г. при проверката на "Българска фондова борса – София" АД е обявен в
качеството му на член на управителен орган (Съвет на директорите) от 04.01.2002 г. до
20.09.2002 г.

През същата година при проверката на инвестиционни посредници и на инвестиционни
дружества – "Балканска консултантска компания - ИП" ЕАД Каролев е обявен като член
на управителен орган (Съвет на директорите) и председател на Съвета на директорите
от м. юли 2003 г. до м. юли 2015 г.
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През 2017 г. при проверката на приватизационните фондове - ИНДУСТРИАЛЕН ПФ АД.
Е огласен като член на контролен орган (Надзорен съвет) от 26.11.1996г. до 02.02.1999г.

През 2018 г. при проверката на инвестиционни дружества – "НИД "Индустриален фонд"
АД" АД Каролев е обявен от Комисията по досиетата в качеството му на член на
контролен орган (Надзорен съвет) от 02.02.1999 г. до 22.08.2000 г. и член на
управителен орган (Съвет на директорите) от 22.08.2000 г. до 22.05.2001 г.

През 2018 г. при проверката на дружествата с държавно участие към Министерството
на Икономиката е обявен като член на Съвета на директорите на "НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД (НКИЗ ЕАД), гр. София от 22.11.2016 г.

През 2019 г. при проверката на политическите партии – партия „Национално движение
за стабилност и възход (НДСВ) е обявен като член на ръководен орган на партия (Член
на Политически съвет) от 13.11.2008 г. и член на ръководен орган на партия (Член на
Национален съвет) от 20.01.2010 г.

По-късно в сряда Владимир Каролев беше освободен под парична гаранция от 50 000
лв. Прокуратурата му повдигна две обвинения. Едното е нарушаване на карантината,
другото е за заблуждаващи публикации в социалната мрежа.
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