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ДО: Председателя на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен, 
Представителство на 
Европейската комисия в 
България, Ул. "Г.С. Раковски" 
№124 София 1000 Телефон: (+359 
2) 933-52-52 Ел. поща:  COMM-
REP-SOF@ec.europa.eu

КОПИЕ ДО: Министерски Съвет на 
Република България, Соня 
Божикова, началник на отдел 
„Приемна“ 
r.kojuharov@government.bg

КОПИЕ ДО: Фейсбук групата: 
ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМА 
ПОЗИЦИЯ (ГНП) 
https://www.facebook.com/GNP.a.p
ump.for.democracy/posts/946663175
808463  

ОТВОРЕНО ПИСМО 
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ №2/ 

От Петър Иванов Вълкачовски, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 
**, тел. ***

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 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН, 

Приложено Ви изпращам отговора, който получих от полицията във 
Враца, следствие от допълнителните ми разпити във връзка с това писмо, 
който отговор е публикуван и в цитираната по-горе социална медия. Моля 
да считате това за нова жалба до Вас против изпълнителната власт на г-н 
Борисов, понеже те не желаят да разкрият какво тук се крие от обществото! 
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Въпреки подадените ми сигнали до прокуратурата (№1013/19 на Районна 
прокуратура – Враца, №999/19 на Окръжна прокуратура – Враца) и 
доказателства за това, че полицията допуска извършване на престъпление 
като лъжесвидетелстване, както и нарушение на чл.65, ал.3 от ЗМВР, а 
именно съставен предварително Протокол за предупреждение с подпис от 
свидетел, който НЕ присъства по време на моя подпис, проверката отново 
не установява дисциплинарни нарушения на служителите от МВР! 

Не ми разкриват самоличност на лицето (МУТРА №2) заплашвало 
ме по брутален начин за да си променя показанията в полицията, под 
претекст, че са лични данни и най-вече не се споменава абсолютно нищо 
за предпоставките и причините за тази репресия и заплахи над един 
независим гражданин. 

И къде е тука защитата над законните ми права и интереси като 
гражданин? Също така няма никаква среща с Вътрешния министър на 
Р.България, пък бил той предишен по време на писане на първото писмо 
или нов! 

Аз не искам нищо повече от това законите да важат еднакво за 
всички и най-вече спрямо такива поддържащи приятелски отношения 
свързани с „много помага“ във високите етажи на действащата власт 
на правителството г-н Борисов. 

Но това не се случва, както и г-н Гешев не поисква разкриване на 
данъчна тайна по преписката ми до ВКП -вх. № PRB202005398070I от 
14.04.2020 г., както и няма абсолютно никакъв отговор във връзка със 
сигнала ми до Отдел 06 към ВКП вх. №PRB202005397907I от 14.04.2020 за 
късане на страници от папка на прокуратурата, което е унищожаване на 
доказателства и е във връзка с преписката на Министерски съвет 1000/18 г. 
С този номер г-н Борисов прикрива нещо, като значението на №1000 е да 
се мълчи и който „номер“ е на комунистите от аварията в Чернобил, с което 
се номерира мълчанието на парафираните документи с този номер! 

А и това е още едно доказателство на зависимостите между Главния 
прокурор Гешев и Борисов и липса на върховенство на закона, което и 
състояние много добре определи Американското посолство у нас, като: „… 
Всяка нация заслужава съдебна система, която е надпартийна и 
подвластна на върховенството на закона….“. А ние нямаме такава със 
сигурност в момента, в прокуратурата, която е част от Съдебната ни 
система! 

А от Министерски съвет до тук няма никаква проверка за късането 
на страници от папка на прокуратурата, въпреки, че казват, че: „В 
Министерския съвет на Република България постъпи Вашият сигнал, в 
който едно от твърденията е за „брутално късане на страници от 
преписки на Прокуратурата на Република България“ цитат от 
изложението“. 

Бъдете убеден, че се отнасяме с необходимата отговорност към 
получените материали.“ Пр. №1000/18 от 14.05.2020 г., което си е нищо 
повече от ПОПУЛИЗЪМ за сметка на обикновените граждани! 

В никакъв случай с писането на тези редове, аз не целя подкопаване 
на доверието в нашата страна, понеже разкриване на истината за 
репресиите над обикновените граждани с цел прикриване на мърсотията, 
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няма как да създава нормални условия за живот. Тези условия по принцип 
съществуват в нашата страна, но г-н Борисов не желае да ги отглежда, а 
Гешев непрекъснато само говори, че прокуратурата е длъжник на 
обикновените граждани и че работи за техния интерес, но всичко това са 
само едни повторяеми думи без покритие! 

Всичко това, моля да вземете в предвид в предстоящия Ви доклад за 
изпълнение на ангажиментите ни по отношение на съдебната реформа и 
борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и 
проверка (МСП), във връзка с решението Ви за отпускане на нови пари по 
европейски програми за страната ни, както и за засилен контрол по 
усвояването на съществуващите парични подпомагания! 

Гр. Враца   С уважение: 
20 септември 2020 г. Петър Вълкачовски 





Petar Valkachovski <***

Отворено писмо

20 септември 2020 г., 16:01Petar Valkachovski ***
До: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu, r.kojuharov@government.bg

Уважаеми дами и господа,
Изпращам настоящото отворено писмо №2 свързано с многобройни сигнали за нередности касаещи
социални отношения в съвременното ни демократично общество, което е продължение на писмото ми от
24.06.2020 г.
Приложение Писмо, Рег.№ 369000-12835 от 26.08.2020 г. на ОДМВР - Враца.

С уважение,
Петър Вълкачовски
20 септември 2020 г.
гр. Враца
[Цитираният текст е скрит]
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