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преди това от телефон 0*** и на 02/9822222 от 21.06.2019, в 14:20 ч., с продължителност 6 мин 

и 29 сек. 

Нередности, съзнателни според мен по документи свързани с РПУ-Враца 

1. №179500-4716 екз1 от 17.05.2019 г. – получено като обикновено писмо, не е

препоръчано, на 20.06.2019 в пощенската ми кутия

Писмото е в отговор на жалбата ми 

2. №179500-3958 23.04.2019 г.  за заплахите от кварталния полицай, при снемане на

показанията ми по предупрежденията за поставената от мен охранителна камера на

къщата ми и допълнение по сигнал

3. №179500-4054 от 30.04.2019 г.

Писмото 1 е изпратено в петък 17.05, а старши инспектор Детелин Донов – началник на група 

“Охрана на обществения ред” при Районното управление “Полиция” във Враца, който ми 

разглеждаше жалбата, ми се обади в понеделник 13.05 и ме покани в РПУ-Враца за да ми 

съобщи устно резултата от проверката. 

Преди да започнем да говорим, аз зададох един въпрос, на който обърнах сериозно внимание: 

„Нещо да съм излъгал в жалбата си?, Понеже считам това за много важно!“, а г-н Донов ми 

отговори, че не съм. Считах това за важно, понеже предния ден бях слушал по новините как 

един английски политик е подведен под съдебна отговорност, понеже е представил невярна 

информация за сума, нещо за вреди от Брекзита беше, като е посочил твърде различна, по-

голяма сума, беше. И аз затова изтъкнах този факт, което са факти описани в жалбата ми, че 

- Кварталния полицай, чрез заплахи и психическо въздействие ме накара да се

подписвам на празен протокол.

- Не ми даваше да си променя показанията, като беше написал едно изречение, „че аз не

съм знаел, че камерата ми е насочена към двора на училището“

- Изключително агресивно държание, при отварянето и отключването на стаята си за

разпит с думите „Буташ се между шамарите!“

- След един месец на 22.04.2019 идва сам в магазина ми с предварително попълнен

протокол с подписи на свидетел и ме кара да се подпиша. Аз се подписвам, но след

като искам да се запозная с написаното – не ми дава да го допрочета. И той е сам, няма

жена с него, която е подписана в този протокол и ми показа г-н Донов един размазан,

нарочно два пъти разпечатано копие с различна дата. А г-н Донов ми прочете ал 3 дето

пише, че трябва да има един свидетел при подписване. А в писмото 1 не е цитирана тая

ал. 3. Пази охранителните записи от камерите в магазина ми, където ясно си личи, че

посещението на кварталния полицай не е на 23.04.2019 г, а на 22.04.2019 от 14:25

някъде беше часа. Аз на 23.04 не съм подписвал нищо!



Та, г-н Донов, на 13.05 ми каза още, че протокола е унищожен, понеже е сбъркано името 

ми. Аз попитах „кой протокол, този първия, празния на който се подписах на 14.03, когато 

си промених показанията. И г-н Донов, отговори „Да“. Понеже бях задал преди Великден 

въпроса към него: „Какво налага полицията да ме предупреждава 2 пъти за едно и също 

нещо?“, понеже кварталния полицай не ми каза на 22.04, че първия протокол е унищожен. 

И аз това казах на г-н Донов, че сега го научавам. Попитах „къде е свидетеля? Коя е тази 

жена? Там нямаше никой!“. Г-н Донов, нищо не каза. Не каза нищо и на първия разговор 

преди Великден на „тайната вечеря“, четвъртък, когато предложих да извика кварталния 

полицай и пред него да уточним какво беше поведението му. Но той не каза нищо, нито го 

извика. Попита ме преди Великден, какво искам да се предприеме срещу полицая, аз 

казах, че нямам нищо лично против него, и че имам усещането, че някой началник го кара 

да постъпва така. Че това не е по негова инициатива. На тази среща преди Великден, аз 

попитах и за жалбата ми до РПУ-Враца от миналата година, понеже нямам отговор – 

4. 179500-6433/27.08.2018 и той понеже не беше запознат с нея, звънна пред мен по

телефона с деловодството и започна да пита – отговорено ли ми е и кой е гледал тази

жалба. От среща изглежда започнаха да му обясняват случая, понеже той трябваше да

каже че съм там в момента, даваше зор на жената да побърза, че чакам и той както си

записваше нещо на масата си докато говореше, изведнъж започна да го трие с

гумичката, понеже го гледах отсреща какво пише. Но така и се разбра, че не ми е

отговорено и защо, не ми се каза, а че е изпратена жалбата до РП-Враца.

И на 13.05 след като ме уведомяваше устно ми отговори и че спрямо кварталния полицай 

ще бъде приложена административна отговорност. После аз като цитирам в другите писма 

какво ми е казал и като не знам какво ще пише на хартия, той ми казва какво съм писал за 

него и аз пак: „нещо да съм излъгал?“ и той отново –„не“. Но ме пита по такъв начин все 

едно това не е уточнено и че не е точно така. И понеже сега ме заплашваше непълнолетен 

съсед, той ме разпитваше и пак говорехме и за това и аз казвам, че беше редно да ми се 

извини, не той, а от името на РПУ-Враца, а той уклончиво, че „всеки служител си работи 

различно…“ демек не било заплаха. 

И сега, днес 21.06.2019 след като му показах писмото и разговаряхме пред РПУ-то и казвам, 

че едно ми казахте, а тука пише, че „не са установени данни за неизпълнение на 

служебните задължения“, той ми казва директно, „еми да, така е?!?“ и нещо от рода, че не 

е казвал обратното, както и че, „ние не предприемаме административна отговорност, а 

дисциплинарна“. Цели да ме обърка. Аз казвам, че съм притеснен, че на следователите от 

Специализираната прокуратура съм обяснил това, което ми каза и че то се явява в 

противоречие с това писмо 1, а той ми показва отсреща бялата сградата на съда, че там 

евентуално ще иде за противоречие в показанията. Както и ме заплаши с новия сигнал, 

който съм подал за заплахите от непълнолетния съсед Александър, понеже ми каза, че той 

си е довел 2 или 3-ма свидетеля, които ги е разпитал и те потвърждават, че не е бил в тях, 

когато аз твърдя че ме е заплашвал. И така се получава, че аз лъжесвидетелствам и това 

евентуално ще идело в съда. Демек аз да си мълча и изключително ядосано ме погледна 

сле като поисках това писмо 1. Да бъде отменено, понеже се разминава от това което той 

устно ме уведоми. И тогава на 13.05 ми каза, че и писмения отговор ще съдържа същото, 

което ми казва в момента. А той тогава не ми каза, че няма неизпълнение на служебните 

задължения на кварталния полицай. Казвам му отново в момента: „ами заплахите от 

полицая, да не се бутам между шамарите?“ а той се усмихва и ме пита ‚кои шамари?“ и аз 

поправям, „шамари за кое?“, а той се замисли и не ми отговаря, като казва, че това не са 



заплахи, а така си работел служителя. Не остана време да питам и къде беше свидетеля, 

жената която се е подписала на протокола, както и че на 23.04 не съм подписвал нищо. 

Обърнах внимание, че пише, че няма съдебна отговорност спрямо мен, но няма такава, 

понеже съм си променил показанията, а той ми казва, „че това са допълнения към 

показанията и ако са били промяна съм щял да отида отсреща в съда“. Аз пак казах, че съм 

си променил показанията. Телефона му започна да звъни и понеже той започна да говори, 

аз си тръгнах… 

Не може заради тоя промишлен шум от съседа, цялата държава да ме заплашва. Цялата 

местна власт! Има нещо. 

Не знам, обърнете внимание на тези снимки 

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

въпреки, че няма автомобили за врачанската дирекция, 2 снимки са публикувани с г-н 

премиера и г-н Донов, от всички служители от страната. Аз попитах преди като бях в 

кабинета на г-н Донов, той ли беше при премиера, че не бях сигурен, а той мълчаливо ми 

показа закачената фотография с г-н премиера от зад бюрото му на стената. 

Може би преднамерено, за нещо, г-н Донов е поставен „в светлината на прожекторите“. Не 

знам, просто предположение, но то е свързано с криенето на информацията по преписката 

1000/18 на МС. А Министерски съвет, сигнала ми при тях с №1000/18, където съобщавам за 

заплахи от тяхната власт спрямо мен, след 5-6 месеца писане, преписки в РП и ОП-Враца, 

сигнала е засекретен с щампа „данъчна тайна“ и аз моля президента на Р.България да я 

разкрие, понеже РП-Враца, казва, че няма отговор от НАП, а ОП-Враца, ако имало 

нарушение на данъчното право да се съобщи за да се вземат мерки, а Административния 

съд Велико Търново постанови, че аз нямам правния интерес да искам разкриването й. Аз 

чух по телевизията, репортажа преди месец нещо по БиТиВи за Чернобил, какво значи 

номер 1000. Да се мълчи и нищо да не се говори. И при мен същото, никой не ми отговаря, 

въпреки поредните „подсещащи“ писма по №1000/18 на МС! И аз виждам същите 

становища от опизицията на г-н премиера от г-жа Нинова, за Закона за Домусчиев, сигнала 

за оградата как е станал Национална сигурност и за чумата при животните – Държавен 

преврат. И аз виждам същото и при мен, сигнала ми за заплахите от тяхната власт е 

„данъчна тайна“! 

И аз трябва да съм следовател и никой не ми отговаря по тая преписка 1000/18 на МС, 

освен Директора на РЗИ-Враца. 

И всеки ме заплашва, че „не се занимавай с мене“! „ще стане сериозно“, „да не давам газ, 

че ще отида отсреща при ОП-Враца на скамейката“, „да си продавам къщата“,  „ти не 

разбра ли какво ти казаха?“ „ако продължиш да пишеш жалби, съседа вече ще трябва да 

бъде глобен и „тука стават една физическа агресия и не се знае за къде е…““. 

А г-н Донов, днес преди да дойде, чрез дежурния полицай който му позвъни когато го 

търсех, каза, че е при кмета и след като дойде ми показва протоколи как е разпитвал в 

общината и всички не знаят за заплахи към мен и ме пита „защо не си се обадил на тел.112 

на 31.08.2018 когато съседа Маринов е заплашвал, след като си се почувствал заплашен?“. 

Аз казвам „очаквах проверяващата комисия от общината, от Звено „Инспекторат“ да се 

обадят, понеже нали това им е работата, казвам, че това пише в интернет, като цели на 

това звено, а г-н Донов ми казва, че това не било тяхна работа. И е трябвало да се обадя на 

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


112 и така демек аз съм си виновен, че не съм се обадил и не са дошли полицаи да съставят 

протоколи. 

И сега като се обадих за същите заплахи, но от непълнолетния син на съседа? И казвам 

въпреки лъжите пред полиците от тел. 112 и той просто вдига рамене. 

Аз ако приема това разминаване в това писмо 1., каква истина ще се установи и по 

заплахите от август миналата година и сега в момента от новия случай? 

Вижте, абсолютно по същия начин получавам и писмо 

5. 489700-3894 езп.2/07.11.2018 г. на МВР – Дирекция „Координация и административно

обслужване“

И написах и жалба до

6. КЗС за Старпост 04-01-85/07.06.2019 и нищо, нищо и нищо. И те формулират

неправилно искането ми, за да може да се прекрати преписката ми, „конкретния начин

за уведомяване на получателя“ …

Жената днес от деловодството на РПУ-Враца, като я попитах кога ми е изпратено писмо

1. И защо е без подпис, тя ядосано ме попита, „е как кога Ви е изпратено?“, казвам

„вижте, то е от преди близо месец и половина, а тя: „ами те така си работят!“, както че

и: „писмото ви е изпратено когато трябва!“, питам: „значи преди 1 месец“, и тя: „да“. И

г-н Донов, за получаване на писмото: „аз нямам никаква вина за това, пускай си жалба в

Старпост!“

Е колко пъти да пускам за тия писма от Страпост? Това нарочно се прави така, а защо?

То е ясно за да не мога да го обжалвам, но защо?

И като всичко е свързано и аз не мога да разбера, защо цялата власт трябва да ме мачка по 

тоя начин да си мълча и да съм заплашван и с осъждане! 

Защото г-н премиера Борисов, не желае нещо да се разкрие ли? Нещо свързано с неговата 

власт, която ме заплашва? 

Ама, хора, живеем в демокрация! Аз не мога да разбера, в Северна Корея ли се намирам в 

момента? Понеже съм сам и всеки ме мачка… и аз какво искам? Да живея в тиха зона в 

урбанизирана територия… 

Е много ли искам? 

Аз съм един обикновен гражданин, не може държавата да ме заплашва по тоя директен, 

брутален и открит начин! 

Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН:***

Гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **

Тел. 0***

Желая името ми засега да се запази в тайна! 

Благодаря! 


