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КОПИЕ ДО: Министерски Съвет на 
Република България, Соня 
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ПОЗИЦИЯ (ГНП) 
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ОТВОРЕНО ПИСМО 
От Петър Иванов Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 
**, тел. 0*** 

ОТНОСНО: МОЛБА за среща с г-н 
Маринов във връзка с огромно 
количество сигнали за 
заплахи/репресия от действащата 
власт, както и във връзка с късане 
на страници от папка на 
прокуратурата на Р.България 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ, 

Обръщам се към Вас, поради факта, че аз търся от Вас съдействие по 
проблема представен и до Министерски съвет под №1000/18. Това не е 
някакъв личен проблем, а обществен проблем касаещ пряко хора от две 
улици от центъра на гр. Враца, живеещи в Тиха зона в Урбанизирани 
територии, но която е тиха само по отношение на менталния комфорт на 
шуробаджанашките отношения свързани с „много помага“ на бащи на 
бивши кметове на гр. Враца и бивши социални министри от първото 
правителство на г-н Борисов. 

Аз вече сериозно се притеснявам за здравето си и живота си. Както 
обясних на служителя от Вътрешна сигурност – г-н Първанов, от който бях 
разпитван около 5-6 часа по време на християнския празник „Тайната 
вечеря“ преди Великден 2020 г. и на който позвъних преди малко повече 
от месец на 10.06.2020 г., за това, че аз съм заплашван от мутри, следен и 
преследван за да бъда пребит! 

Многократно съм се обаждал на тел. 112 и през миналата година 
Вашите служители от РПУ-Враца ме разцепиха от разпити във връзка с 
проблема от железаря работохолик, който „много помага“ на бащата на 
бившия кмет на гр. Враца – инж. Тотю Младенов и бивш социален 
министър от кабинет №1 на г-н Борисов. 

Затова не приех съвета от г-н Първанов, просто да се обърна към 
РПУ-Враца, понеже в мен вече не остана никакво доверие към това Ваше 
подразделение на полицията. 

Във връзка със заплахите от служители от РПУ-Враца, за да не се 
повтарям и пиша постоянно едно и също, ще цитирам от писмото, което 
изпратих с мотиви за среща с Главния прокурор – г-н Гешев, писмото в 
пълния текст е публикувано под №102 на http://gnp.care/?page_id=32  

За отношението на Кварталния полицай: 
„Както се оплаках и на Административния ръководител на ОП-

Враца, прокурор Начков, някой власт имащ ме преследва, опитват се да 
ме натопят с изречения които не съм казал в показанията ми, представят 
ме като системен нарушител, карат ме да се подписвам на празни 
протоколи за предупреждение от полицията, няма свидетели по тези 
протоколи, не ми дават да се запозная с това за което ме 
предупреждават. „Буташ се между шамарите““, както и: 

„Защо кварталния полицай иска да ме „нареди“, като записва 
изречения в показанията ми, които не съм казал, после не ми дава да си 
променя показанията, заплашва ме с думите: „Буташ се между 
шамарите“, кара ме да се подписвам на празни предупредителни 
протоколи без присъствието на задължителния свидетел и като след 
един месец отново ме предупреждава въпреки, че веднага си махнах 
охранителната камера и като идва сам в дома ми /магазина ми/ и ме 
предупреждава отново с протокол на който предварително има подпис 
от свидетел, а такъв НЕ Е присъствал и не се е подписвал пред мен? Нима 
това не е лъжесвидетелстване? Къде е тоя свидетел? И датата за 
проверката отново е объркана, и защо след като прилагам снимки от 
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охранителните ми камери от магазина ми, на които съвсем ясно се 
вижда, че свидетел не е влизал и полицая не ми дава да се запозная с 
протокола, издърпва го, и това го съобщавам на РП-Враца 
№1013/19/19.06.19  и след това обжалвам пред ОП-Враца 
№999/2019/16.07.2019 г., като прилагам снимки и те не се взимат в 
предвид и като казвам, че пазя оригиналните записи?“ 

След като се оплаках и пуснах жалба за този полицейски произвол, 
ме изпратиха да говоря с г-н Детелин Донов, който беше тогава на 
длъжност „Охрана на обществения ред“. Г-н Донов отначало се държеше 
изключително приветливо, любезно и гражданско отговорно към мен. 

Но писмото на РПУ-Враца №179500-4716 екз.1 от 17.05.2019 г., 
дойде с един месец закъснение, публикувано е под № 80 на 
http://gnp.care/?page_id=32, като от тази фирма СТАРПОСТ ООД, само ме 
лъжат и не ми отговарят на жалбите, както и КРС представят невярна 
информация и бавят изключително много. 

Значи в момента в който го показах на г-н Донов с учудващи въпроси 
и където се казва точно обратното на това което до момента той ме 
уведомяваше, поведението на г-н Донов се промени рязко спрямо мен, от 
отначало от приветливо, любезно и изключително гражданско, към 
изключително агресивно и заплашващо! А преди него той ме уведоми, че 
аз не съм излъгал с нищо по повод сигналите и жалбите ми! 

Той ме заплаши с постановка на съдебно дело „Не е важно кой какво 
ти е казал, важно е какво ще се каже в тая бялата сграда отсреща (сградата 
на съда) и осъждане за лъжесвидетелстване. Думите на Кварталния 
полицай – „Буташ се между шамарите“ не били заплаха и той така си е 
работил! В резултат на което подадох сигнал до Вътрешна сигурност на 
21.06.2019 г. с № 10000000508, сигнала е публикуван под №81 на 
http://gnp.care/?page_id=32 В последствие г-н Бисер Кънчев ме извика на 
разпит във връзка с този сигнал, като ми каза, че не се разбира нищо от 
него. За това описах отново нещата а, г-н Кънчев държеше да се вместя в 
една страница. Стана му доста неприятно, като видя след това колко текст 
съм изписал, но няма как да се вместя в една страница. 

Значи почти всички показания до РПУ-Враца, уважаеми г-н 
Маринов, съм си ги писал в нас. Публикувам ги, понеже съм се 
консултирал съвсем официално с адвокат, че мога да ги публикувам, 
понеже са мой. И така допълнението, показанията ми до г-н Кънчев, по 
първия сигнал до Вътрешна сигурност, са под №88 на 
http://gnp.care/?page_id=32 

 А, сега след като бях разпитван около 5-6 часа от Вътрешна 
сигурност на „Тайната вечеря“ преди Великден 2020 г. и попитах 
служителя, къде ми е отговора на първия сигнал от миналата година и след 
като показах тези допълнителни показания, служителя учудено ме попита, 
че г-н Кънчев ме е разпитвал! И аз задавах, задавах въпроси, дали Вашия 
отдел има тези показания, дали сте ги чели, знаете ли за тях, но служителя, 
само ги разглеждаше и четеше и нищо не ми отговори! 

А отговора го получавам от г-н Бисер Кънчев от РПУ-Враца, сега 
след 9 месеца, където отново се казва, че няма нарушение. 

http://gnp.care/?page_id=32
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И какво, подавам си само сигнали до Вътрешна сигурност и сега за 
това, че някой е късал страници от папка на прокуратурата! 

Отново свързано с преписки водени от г-н Донов! 
Е това, на какво прилича? 
Аз не съм съгласен с този първи отговор от Вътрешна сигурност, 

който получих от г-н Бисер Кънчев от РПУ-Враца РЕГ.№ 179500-10952 
екз.2 от 26.11.2019 г., публикувано е под № 127 на 
http://gnp.care/?page_id=32 

Кое е това ДЕЛО към което са приложени снетите сведения от 
служителите? Аз не съм съгласен с липсата на установени нарушения! Това 
не отговаря на истината! 

Така ли се осъществяват заплахите за постановка за съдебно дело и 
лъжесвидетелстване? Като се премахват страници с документи от папка на 
прокуратурата? 

Но ето конкретни въпроси свързани със записаното от 
охранителните ми камери в магазина за заплахите от Мутра №2 и 
предупрежденията от Кварталния полицай по чл. 65 ал. 3 от ЗМвР, заснети 
от охранителните ми камери. Краткото 39 минутно съвременно 
политическо филмче се намира на следния адрес в интернет: 

https://youtu.be/4wX-WPgAhYw 

Г-н Маринов, къде е свидетеля? Защо протокола не се съставя пред 
мен и пред свидетел и не ми се дава да се запозная с него? Защо само аз го 
подписвам и там имаше положен подпис от свидетел, а такъв въобще не е 
влизал в магазина ми! Много добре се вижда на записите! А тази 3-та 
алинея не се цитира в писмото от полицията, № 80, въпреки, че г-н Донов 
ми я прочете преди това! 

Коя е Мутра №2 със сивия „Голф“ с рег. № ВР5361ВР, която 
брутално ме заплашва да си променя показанията в полицията и да не пиша 
срещу работохолика железар? 

Вижте, с ясна отговорност за думите си, от начина по който ме 
разпитваше г-н Донов, от факта, че той ми позвъни веднага на следващия 
работен ден, след като Мутра №2 ме заплашва и ме извика отново на разпит 
за да дам „допълнителни“ показания, като не ми казва кое не е ясно въпреки 
подадените досега показания, мисля, че бяха два броя само по този случай, 
а именно, че той знаеше, че аз съм заплашван от мутрата и използваше 
моето смущение, подсилваше го чрез психически натиск аз да си променя 
показанията срещу община Враца за заплахите от инспекторите по време 
на проверките в железарския цех на открито на работохолика железар! 

Но това многократно съм го съобщил и написал до сега, разбирате 
ли? Написал съм го на ВОП, казах го след това на служителя от Вътрешна 
сигурност, сега на „Тайната вечеря“ преди Великден 2020 г., но никой не 
ме разпитва за това! Просто едно мълчание, мълчание и после писма дето 
пише, че няма никакво нарушение и една ъглошлайфка постоянно реве под 
прозореца ми режеща всякаква скрап и ръжда и главния юрист на община 
Враца ще ми говори, по точно заплашва и репресира да си продавам 
къщата, а инспекторите ще ме заплашват, че ще стане сериозно! 

http://gnp.care/?page_id=32
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Ето доказателството, промяната на показанията ми, публикувам ги 
под № 90 на http://gnp.care/?page_id=32 но така ги направих, че мутрите да са 
доволни и мен да не ме обвинят в лъжесвидетелстване, направих ги като 
допълнение. И това много ясно го заявих на г-н Първанов от Вътрешна 
сигурност, като му показах показанията си. А той само ме гледаше, като 
четеше и показанията и нищо не каза! 

Е, не желая да си продавам къщата, разбирате ли защо пиша и няма 
да спра? От къде на къде ще си продавам къщата, може ли такова 
отношение от властта на г-н Борисов? Нали кмета на гр. Враца е първенеца 
на пп герб? По кое е първенец? По вслушване на безмълвните вопли на 
гражданите му? 

Вие казахте по телевизията, че не сте от герб и че г-н Борисов не 
може да Ви нарежда какво да правите! За това Ви пиша и търся съдействие 
от Вас. Не че не мога да говоря и с г-н Борисов, въпреки, че каза, че той 
отговаря за МВР, но мога да задавам само въпроси, не и да търся 
съдействие от него. 

В мен вече няма абсолютно никакво доверие към г-н Борисов, най 
вече от отношението чрез №1000/18 на МС. Е нали той беше против 
комунистите, защо използва техните методи по „желязната завеса“ на 
информационното затъмнение по случая в Чернобил? И г-жа Караянчева, 
сега ще ми говори от парламента за информационното затъмнение в 
Чернобил, а те прилагат същите методи чрез този номер! 

Кои са професионалните заслуги на г-н Донов, та е в центъра на 
събитията по връчването на ключовете за новите патрулни автомобили от 
миналата година? 

https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-
snimki 

Г-н Борисов ги представя на него пред Вас, получава пак пред Вас 
потупване по рамото и запечатани ръкувания от г-н Борисов в „Светлината 
на прожекторите“ и при положение, че тогава нямаше предвидени 
автомобили за гр. Враца? 

Но вижте и как е представено самото събитие: публикувани са 10 бр. 
снимки, от тях 4 бр. представят общ план на автомобилите, на 1 Вие г-н 
Маринов връчвате символично ключовете на една униформена 
служителка, 1 снимка представя водосвета от православни служители, 1 
снимка представя официалната делегация от присъстващите, където е и г-
н Борисов, а на останалите 3 бр. г-н Борисов е представен от близък кадър 
как отваря вратата на един автомобил и го показва на г-н Донов (2-та 
снимка), а на последните две как го потупва по рамото и как се ръкува с 
него обградени от множество репортери. И излиза, че премиера на 
Р.България представя автомобилите на г-н Донов! Много ясно, че снимките 
с г-н Борисов срещащ се със служителите са централните, а там е 
единствено г-н Донов! 

Аз какво да си мисля? 
Друг важен въпрос бих искал да задам, къде ми е отговора от МВР 

по образуваната преписка №1000/18 от 25.09.2018 г. на МС? Публикуван 
под № 29 на http://gnp.care/?page_id=32  Нямам отговор! И от Министерски 

http://gnp.care/?page_id=32
https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki
https://fakti.bg/bulgaria/387142-novite-popalnenia-v-avtoparka-na-mvr-snimki
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съвет знаете ли какво ми отговориха? „Ами те не ни отговарят!“ За МВР и 
община Враца и затова съм нямал отговор от Вас и общината! 

Попитах г-н Кънчев миналата година при някой от поредните 
разпити в РПУ-Враца, а той ме попита какво искам да пише в писмото? 
Казах, каквото е написано в писмото, но така и до ден днешен не съм 
получил отговор за този №1000. 

Друг изключително важен отговор пак от МВР нямам, а това е във 
връзка с проверката за сигнала ми за опасност от пожар и фрапиращото 
разминаване от констатациите от Кварталния ни пожарникар на място в 
железарския цех на работохолика и след това писмото от началника на 
Пожарната, където се казва, че няма нередности. Писмото е с Рег.№ 
ВР3383 Екз№2 от 17.09.2018 г., №30 на http://gnp.care/?page_id=32 

Отговора ми бе обещан от водещия инспектор проверката, когато 
имах чувството, че цялата пожарна служба е дошла в магазина ми, през 
2018 г., във връзка с преписка № 1859/18 на Районна прокуратура Враца 
(ВРП). 

Аз попитах по време на това посещение от тази официална 
делегация в магазина ми, където присъстваше и Кварталния ни пожарникар 
– Защо по време на проверката се казва едно, а след това точно обратното
пише в писмото от Началника на пожарната служба на града?

Господина каза пред всички, че Началника ще ми отговори писмено, 
но такъв отговор до ден днешен няма, г-н Министър! А това е проверката 
за опасност от пожар! Ами ако работохолика ни запали? 

Г-н Министър, защо в това писмо не е посочена датата кога е 
извършена проверката? А след това, прокурор Ст. Динчев от ВРП ми дава 
един непоискан документ от МВР Рег.№369p-19823 от 23.10.2018 г., който 
ще се въздържа за сега да публикувам, понеже не съм сигурен в това, дали 
не е секретен документ и където се казва, че проверката е станала на 
различна дата от тази на която се е случила! А г-н Динчев ми каза да съм 
говорил с Началника, а след това, когато обяснявам на разпитващите ме 
следователи от Специализираната прокуратура за думите на прокурор 
Динчев, ми казват, че „Той не може да ти говори така!“ 

Е, и аз какво да направя, г-н Министър? Пак Ви казвам, тоя 
работохолик няма абсолютно никаква пожарозащита и е едно неспирно 
хвърчене на искри навсякъде, топене и кипене на метал на открито, в клипа 
се вижда перфектно! А всички къщи тук са построени на калкан! 

*** Могат да погинат човешки живота *** 
Не зная, какво повече да кажа г-н Младенов! Мога да продължавам 

с въпросите до безкрай! Но, затова желая среща с Вас, просто лице в лице 
с отговорен служител като Вас, просто отговори на тези въпроси, които 
касаят обикновени граждани като мен и имат огромно обществено 
значение. 

Просто желая отговор – КАКВО СЕ КРИЕ ТУК ОТ ОБЩЕСТВОТО? 
Не просто да се наказват служителите от РПУ-Враца, а да се даде истината 
и спрямо нея съответните мерки. Нима това не иска и обществото? 

Да видяхте до тук някакви лични или бизнес въпроси/отношения, 
който не са подходящи за публично представяне до Вас? 

http://gnp.care/?page_id=32
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Уважаеми г-н Министър, предполагам, че исканата среща с Вас чрез 
това Отворено писмо, не се счита за неподходящо? Понеже според 
поредното излъчване на „Севда ТВ“, както нарича г-н Борисов пиарката му 
– г-жа Арнаудова, срещите с бизнесмени на Вашия колега – министъра на
финансите – г-н Горанов, „всякак стават“, но указанието към журналиста
г-н Сашо Диков, когато носеше акциите на ФК „Левски“ пред
Министерския съвет е, „само с предварителна уговорка“. И сега понеже г-
н Горанов е Ваш колега, се предполага, че и срещите с Вас стават всякак,
понеже аз не търся от г-н Борисов съдействие и среща в момента, но аз не
зная Вашия телефонен номер за да Ви се обадя, затова пиша чрез РПУ-
Враца.

Г-н Министър, това е театър, който разиграват г-н премиера и 
финансовия министър за СМС скандала с г-н Божков! Е как пък така за 
среща с г-н Борисов трябва предварителна заявка, а с министрите срещите 
стават всякак? 

Е как пък така, г-н Горанов не си спомня за СМС-те, въпреки, че г-н 
Борисов написа първоначално и после каза по „Панорама“, че се е срещал 
с най-големия представител на хазартния бизнес, а г-н Горанов да не си 
спомня такава важна/значителна среща? 

Е нали паметта според психологията зависи от значимостта на 
запомняното съдържание и как така няма да си спомня и при положение, 
че комуникацията започва по инициатива на г-н Горанов? Това е абсурдно! 
Те просто будалкат гражданите! 

И г-н Маринов, моля уведомете Министерски съвет за това 
Отворено писмо, понеже както ме уведомиха и който факт представих 
своевременно на г-жа Божикова, от СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ - Дирекция "Правна" не си четат електронната поща 
и по всяка вероятност няма отново да знаят за това мое писмо! 

Благодаря! 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, 

Обръщам се към Вас, по устно указание от Административния 
ръководител на Районна прокуратура – Враца, (ВРП) прокурор Събинска, 
по време на едночасовия ми разговор с нея в кабинета й, на 28.02.2020 г., 
когато се установи от служителите на ВРП, че ми липсват показанията до 
г-н Донов, до РПУ-Враца, които съм си ги писал в нас и съм ги предал на 
05.08.2019 г., съдържащи жалбата ми за сериозното увреждане на здравето 
ми от неспиращата с години незаконна железарска работилница на открито 
в Тиха зона в Природен парк ДНА в гр. Враца. 

Обръщам се към Вас и във връзка с проведения разпит от Вътрешна 
сигурност, от служителя Първанов, който ме разпитва по втория ми сигнал 
за липсата на показанията ми и късането на страниците от папка на ВРП, 
когато го уведомих, че редовно съм следен и преследван от мутри за да 
бъда пребит. 

Така също и от указанието на г-н Първанов да се обърна към Вас, 
когато отново поради тази причина му звъннах по телефона на 10.06.2020 
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г. и му съобщих, че отново съм преследван за да бъда пребит с конкретните 
данни. 

Звъннах му на него, понеже нямам доверие на служителите Ви, 
които до тук са ме разпитвали по случая с работохолика железар и не 
виждам смисъл да звъня на тел. 112 понеже няма никакъв ефект! 

Но ето сега, съм склонен да се обърна към РПУ-Враца, но само при 
публично отразяване на проблема, понеже тук в НИКАКЪВ случай не 
става на въпрос за някакви лични, бизнес, търговски или каквито и да са 
други отношения, а единствено такива свързани с еднаквото прилагане на 
обществени норми и закони, еднакво за всички граждани на гр. Враца, без 
значението, че някой познава и „много помага“ на някой от висшите етажи 
от действащата власт в Р.България. 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН, 

Обръщам се към Вас във връзка с Доклада на Европейската комисия 
за механизма за сътрудничество и проверка (МСП) за България. 

Нещата, които бих искал да Ви представя са от изключителна 
важност за правосъдната ни система и в частност Прокуратурата. 

Налице са изключителни нередности във връзка с многогодишно 
сигнализиране от мен по повод функционирането на незаконен железарски 
цех на открито в „Тиха зона“ в Урбанизирани територии според Закона за 
защита от шума в околната среда, като неправилното ми предоставяне от 
Районна прокуратура – Враца (ВРП) на неразкрита данъчна тайна и 
въпреки многократното задаване на въпроси от мен за това, не ми се 
отговаря. 

В началото на тази година при удовлетворяване на моя молба пред 
ВРП за запознаване на папки по мои преписки във връзка с незаконния 
железарски цех, установявам, че са късани страници от папка на 
прокуратурата, на което правя на момента свидетели многобройни 
служители от ВРП и Окръжна прокуратура - Враца (ВОП), като вдигам 
скандал в съдебната палата в гр. Враца. 

В последствие при подадената жалба от мен, ВРП представя непълно 
и неправилно изложение по случилите се факти и обстоятелства, а от ВОП 
тази позиция се възприема едно към едно, като липсва необходимия 
контрол от по-горната инстанция. 

В настоящето Отворено писмо аз ще се въздържа от подробното 
излагане на мотивите ми, понеже това са данни от папките на 
прокуратурата, но аз във възможно най-подробния и обстоятелствен вид 
съм ги изложил до Върховна касационна прокуратура (ВКП), за което 
очаквам отговор от тях в момента. 

Отговор очаквам също така и на сигнала ми за неправилното ми 
предоставяне на неразкрита данъчна тайна от ВРП, както и на молбата ми 
за разкриването на такава във връзка със неоснователното засекретяване на 
сигнала ми до Министерски съвет, в частта му за отговора от Национална 
агенция по приходите (НАП), във връзка с посочени данни от мен за 
заплахи от властта на г-н Борисов и сигнал за Търговия с влияние касаещ 
собственика на незаконния железарски цех с поддържането му на 
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приятелски отношения относно „много помага“ с представители от 
висшите етажи на действащата власт на г-н Борисов. А същевременно от 
МВР нямам конкретен отговор за обобщение на жалбите ми до МВР, а от 
община Враца категорично отказват да отговорят, въпреки не 
еднократното подсещане за липсата на отговор от МС и констатацията, че 
„ общинска администрация – Враца, не е спазила нормативно 
регламентирания срок за отговор съобразно чл. 121 от 
Административнопроцесуалния кодекс.“ 

Моля вижте колко много подсещащи писма до МВР и община 
Враца, публикувани са под номера 39, 50, 55, 59 на 
http://gnp.care/?page_id=32 Нима централната власт не е началника на 
местната? Е, нали г-н Борисов каза, че отговаря за МВР, защо има толкова 
много „подсещащи“ писма? Това на какво прилича? 

Аз желая да вземете на мониторингов доклад преписката на ВКП с 
която поисках среща с главния прокурор на Република България 
ПР.№1736/2020 от 12.02.2020 г., издадените към нея от ОТДЕЛ 06 – 
НАПРАВЛЕНИЕ „ИНСПЕКТОРАТ“ №1736/2020 г. от 19.03.2020 г. с № 
PRB2020051609210, както и подадени в последствие от мен ПРОТЕСТ с 
вх. №PRB202005397907I от 14.04.2020, Молба за разкриване на данъчна 
тайна е с вх. № PRB202005398070I от 14.04.2020 г., както и последните две 
жалби във връзка с късането на листата от папката на ВРП – чрез ВОП 
№556/2020 от 28.05.2020 г. по № PRB202005398070I от 14.04.2020 г. на 
ВКП, както и обстойното допълнение по тази жалба с 
Вх.№PRB202005945754I от 05.06.2020 г. на ВКП, което допълнение се 
състои от 31 (тридесет и една) страници. 

Случаят също така е относим и пряко свързан и със следните номера 
на преписки от прокуратурата на Р.България: ВРП: №1859/18, №1013/19, 
№1297/19, №1487/19,  ВОП: №1718/18, №999/19 и №556/20, 
Специализирана прокуратура №623/19, Апелативна прокуратура 
№2202/19. 

Отправям тази МОЛБА към Вас, понеже е твърде вероятно ВКП да 
ми откажат достъп до съдебната система на Р.България, а аз не мога според 
ДОПК да искам директното разкриването на тази данъчна тайна. 

Опитах се, но Административен съд Велико Търново с основание ми 
отказа - Частно административно дело №104/2019 г. - Бързо производство 
- Определение № 81/18.02.2019 г., публикувано е под № 57 понеже аз
тогава не знаех тълкованието на чл. 74, ал. 2, т. 2 от ДОПК.

Видно, е че по този случай тук има нещо което се крие от 
обществото, а и самата прокуратура не желае да се провери сама себе си, 
поради което се обръщам към Вас, а и този случай по-всяка вероятност (не 
мога да го твърдя, така предполагам) касае Четвърти показател: 
корупция по високите етажи на властта от  Доклада на комисията до 
европейския парламент и съвета относно напредъка на България по 
механизма за сътрудничество и проверка. 

Разбирате ли, няма как Вътрешна сигурност да ме разпитва сега 
преди Великден 2020 г. около 6 часа за шум, както и да пиша поредната 
жалба до ВКП с 31 броя страници отново с връзка с шума! 

http://gnp.care/?page_id=32
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Община Враца, която трябва по закон да реши този проблем, 
постоянно търси нещо което не съществува и извършва несъстоятелни 
проверки, някой от тях съвместно с мутри и брутални заплахи! 

А именно тези социални отношения в едно съвременно социално 
общество, свързани с еднакво прилагане на административни мерки 
спрямо шум в околната среда или „нежелан и вреден звук причинен от 
човешка дейност“, са основен показател за демократичното развитие на 
една европейска държава! 

Не може мониторинговия доклад да се отменя за сметката на 
тоталния тормоз и репресия, пък било то и над само един гражданин, който 
не познава никой от висшите етажи на действащата власт на г-н Борисов. 

Нашата страна, като един малък пълноправен член на Европейския 
съюз, представлява едно малко колело от целия механизъм по 
функционирането на държавите в съюза и когато има зацапване в това 
малко колело, то ще спъва движението на останалите по-големи колела, а 
не почистването на тази мърсотия, покриването и скриването й чрез 
мачкането от властта над отделните независими граждани, няма как да 
доведе до безпроблемна работа на целия обединен европейски механизъм. 

Благодаря Ви за вниманието! 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА, 

Пиша Ви във връзка с Вашето последно писмо по п.№1000/18 от 
14.05.2020 г., където казвате, че „Внимателно се запознахме с изнесеното 
в писмото Ви. Търсейки начин за съдействие, установихме, че данните, 
които ни предоставяте, са недостатъчни за извършването на проверка 
по случая.“ Писмото го публикувам под № 124 на 
http://gnp.care/?page_id=32 

След като сте се запознали внимателно, моля уточнете кое от 
изнесеното от мен не е достатъчно за да зная какво точно да Ви представя, 
за да можете да направите проверка по случая. 

Не отговорихте на предишния ми въпрос, защо от Вашата 
администрация ме уведомяват по телефона, че Вашата 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ, Дирекция "Правна" не си 
четат електронната поща и има значително забавяне в отговорите Ви? 

Но, ето предоставям Ви допълнителна информация, която е 
изключително забавения отговор от 9 месеца от Вътрешна сигурност по 
първия ми сигнал, писмото е публикувано под № 127 на 
http://gnp.care/?page_id=32 

Г-н Борисов, каза, че той лично отговаря за МВР, това писмо е от 
МВР, аз остро протестирам против съдържанието му и то е относимо в 
пълна степен по представения проблем по късане на страници от папка на 
ВРП. 

Гр. Враца   С уважение: 
24 юни 2020 г. Петър Вълкачовски 

http://gnp.care/?page_id=32
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