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Апелативна прокуратура: №2202/19, 
Административен съд – Велико Търново: Частно 
административно дело №104/2019 г. – Бързо производство, с 
Определение №81/18.02.2019 г. 
Министерски свет: *** №1000/18 *** 
Върховна касационна прокуратура: №1736/20, .№ 
PRB202005397907I, ОТДЕЛ 06 – НАПРАВЛЕНИЕ 
„ИНСПЕКТОРАТ“ с № PRB2020051609210, ПРОТЕСТ с вх. 
№PRB202005397907I от 14.04.2020, Молба за разкриване на данъчна 
тайна е с вх. № PRB202005398070I от 14.04.2020 г., жалба 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. 
Вътрешна сигурност: РУ-Враца с №7855рс-299/25.06.2019, втори 
сигнал за същото подаден на 02/9822222 във вторник, 10 март 2020, 
9:34 и разпит във връзка с него в ОДМВР-Враца на 16.04.2020 г. 
четвъртък с продължителност 5-6 часа 
ОДМВР-Враца: №Рег.№369000-12835 от 26.08.2020 
Представителство на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ в 
Р.България: София, COMM/DGA1/C/SO, Изх.№: (4141А), Ref. Ares 
(2020)5287750 – 06/10/2020 
Районен съд – Враца: Наказателно отделение V наказателен състав 
по Административно наказателно дело № ***/2020 г. 

Вчера – 09 ноември 2020 г., провеждах Граждански протест 
(Заповед на Община Враца с №1844 от 16.10.2020 г., с 
регистрационен индекс и дата: 94000-12939/1/ от 16.10.2020 г.), с 
подписка за оставката на Главния прокурор на Р.България пред 
Сградата на съдебната палата в гр. Враца, непосредствено до 
пешеходната зона в близост до Първа инвестиционна банка. В този 
ден, за времето в 12 часа и 13 минути, аз бях застанал до опънат  
рекламен чадър и видях главен инспектор Ивайло Ленинов 
Кръстев от Звено „Инспекторат“ в Община Враца, говорейки по 
мобилния си телефон, в цивилни дрехи да се приближава до мен. Той 
много добре ме познава, както и аз веднага го разпознах, като се 
обърнах с призива към него щом той се приближи непосредствено до 
чадъра ми: „ОСТАВКА!“. Той, въпреки, че говореше по телефона, 
много добре ме чу, без да сваля телефона си от лявото си ухо 
държейки го с лявата ръка, като се разминава с дясната си страна до 
мен, се обърна с главата си към мен, погледна ме и ми отправи веднага 
на призива ми, заплашителната реплика/отговор: „НИЩО, ЩЕ ТЕ 
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ПОДГОНИМ И ТЕБЕ!“, продължавайки да си върви. Аз веднага на 
това отговорих: „Е, айде де, айде, подгоняй ме да видя как ще стане!“ 

Може би е ставало на въпрос за някакво спортно състезание, 
тичане на дълго разстояние, маратон или пък лов на дивеч …? 

Въпросният служител /униформен/, заедно с още други двама 
/униформени/ ми връчиха два броя Констативни протоколи при 
изчакване от мен в Информационния център на Община Враца на 16 
октомври 2020 г. за времето около 15-16 часа. Единия протокол е с 
№0000271 от 06.10.2020 г., а другият е без номер и е с дата 
10.08.20…г. /без попълнена година/. 

Аз чаках, понеже Председателя на Общински съвет – Враца – г-
н Владимир Христов извърши проверка и ми беше обещал да се 
издаде предупредителен протокол. 

На 26 август 2020 г. за времето към 09:15 часа съвместно с 
други двама униформени инспектори от Община Враца – Сашка *** 
Тодорова (инспектор) и Пламен Попов, в частично мое присъствие и 
на жена ми Галина Виденова се извърши проверката в двора на имота 
на съседа Нинов на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № **. 

Веднага след тази проверка отидохме заедно за разговор, 
изброените по-горе четирима лица в кабинета му в сградата на 
Община Враца с адрес гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6. Там той 
в края на разговора издаде устно предписание/нареждане към двамата 
служители/инспектори, обеща на мен и жена ми да бъде издаден 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН протокол на съседа Нинов, като взе в предвид 
оплакванията на съседите и моите, огромният брой жалби и сигнали 
за промишлен шум от двора му на открито, без времето от 14-16 часа! 

При това значително забавяне в издаването на обещания 
протокол, г-н Ивайло Кръстев, който ми връчи двата цитирани по-
горе протокола се държеше изключително арогантно, 
раздразнително, с висок тон, без аз да съм го предизвиквал по никакъв 
начин – никога! Г-н Кръстев ме питаше, „Кой ми е бил казал, че сме 
тиха зона?“ – не познава законите, опитвам се да му цитирам 
документите и писмата, той не ме изслушва, вади мои цитати от 
контекста и пита раздразнително знаел ли съм какво означава „Парен 
чук?“. Не е запознат също така и с документите по случая със 
железаря, не знае, че Община Враца е предупредила железаря с дата 
и точен час за извършване на първата проверка по Колективната 
жалба от 2017 г. И въобще тази агресия беше за сплашване, защото 
знаеше, че тогава бях екшън камерата ми и бях сам! 

А, този Констативен протокол на Община Враца №0000271 от 
06.10.2020 г. въобще не е ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН, а предписателен, 
железаря да не вдигал шум за времето от 14 до 16 часа. 

Пълен ПОЗОР! За поред път съм излъган! 
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А, настоящата ми жалба срещу г-н Владимир Христов е, че по 
време на цитирания по-горе разговор в кабинета му, той ме 
провокираше, мен и жена ми, да съм се саморазправял със железаря 
Нинов! Даде ми пример, как и той е имал проблеми със заведения в 
близост до дома му за силен шум и е бил направил забележка на 
собствениците, но те са го били „Отсвирили!“ /цитат/. За целта той е 
бил инсталирал огромни високоговорители в автомобила си, като ги 
е захранил с преобразувател от 12 В към 220 В и е закарал автомобила 
си пред прозореца на единия собственик на заведение и го е заплашил, 
че ще ги пусне за да види какво е било. На въпроса ми, че ще пречи и 
на останалите съседи, той ми заяви, че това, че ще му пишат актове и 
глоби не го бъркало, понеже можел да си позволи глобите! 

На което аз веднага му направих констатация, че аз няма да 
мога да си позволявам такова нещо и с твърде голямо учудване! Но 
той ме провокираше/подтикваше и аз да върша такова самоуправство 
с цел да си реша проблема със железаря, като ми даваше пример как 
бил постъпил той! 

Това е недопустимо и по никакъв начин приемливо като 
поведение на „Дясната ръка“ на кмета на гр. Враца! Така ли трябва да 
функционира властта герб? Чисто мутренско поведение! 

Това, че г-н Христов тогава ме провокира по такъв начин за 
саморазправяне, своевременно го съобщих устно при разговор с 
полицейския служител от ОДМВР – Враца – г-н Любомир Симеонов 
при позвъняване на мобилния му телефон *** на 28 август 2020 г. от 
10:29 часа, разговор с продължителност 10 мин и 10 сек. 

Аз му описах същите неща и той ме попита „Кой е тоя?“. Но 
нищо повече от това, както и не съм разпитван във връзка с този устен 
сигнал! 

Устен сигнал срещу г-н Христов, отново съм подал на телефона 
на Община Враца: 5.10.2020 г. в 16:20 ч., сигнал до 092/62 25 86 – 
Горещ телефон за сигнали на граждани на Община Враца, от моя 
мобилен телефон, продължителност от 2 мин 6 сек. Подавам сигнал и 
за вчера неделя как железаря реже с ъглошлайфката, а и сега си 
продължава да реже все едно не съм се обаждал. Подавам сигнал и 
срещу В.Христов, че ме провокира да се саморазправям със железаря! 

Ето, при разговор от днес 10 ноември 2020 г. от 10 часа преди 
обяд исках да се срещна с г-н Христов в сградата на Община Враца. 
Аз бях екипиран със охранителната ми камера, а г-н Христов 
категорично отказва да бъде записван и не бях допуснат на среща при 
него с включена камера. Аз категорично отказах и помолих охраната 
в централния вход да му предаде, че желая да слезе пред входа и да 
му задам два въпроса. Охраната се свърза по телефона с него и ние 
разговаряхме известно време от телефонния апарат на охраната, 
понеже г-н Христов пак не желаеше да бъде филмиран и записван. 



 5 

Аз го попитах защо ме излъга, понеже не получих това което 
каза на инспекторите в кабинета си пред мен и жена ми, да издадат 
предупредителен протокол, а той сега ми казва, че ги е бил помолил, 
той не можело да им нарежда, не им бил началник. Това не е вярно, 
да е казвал, че ги моли! Той се обърна тогава към тях с разпоредителен 
тон, а те мълчаха. Не е казвал думата моля, ако обичате или нещо 
такова! И сега г-н Христов ми казва, че аз съм си измислял като нося 
камера, а аз го питам е защо не искате да ви записвам, след като искам 
именно поради тази причина! И той прекъсна разговора! 

И къде е тая прозрачност в управлението на герб? Нали кмета 
само за това говори, че те били прозрачни! Е защо не искат да се 
записват тогава? Тази сграда да не е тяхна? Колкото е тяхна, толкова 
е и моя! Аз попитах охраната има ли заповед на кмета да не се 
извършва видеозаснемане в сградата, за да се съобразя със закона и 
такава заповед няма! Аз се намирам на публично място, те са 
държавни служители, не са в частен имот! А, това че те не искат да се 
записват е тяхно право, което противоречи в случая на мое, аз да нося 
охранителна камера за да се защитавам и предпазвам от заплахи и 
репресии! И след като се намирам в обществена сграда, където 
например не се застрашава национална сигурност, примерно касов 
салон, не виждам какъв е проблема отговорите на държавните 
служители по обществени и социални проблема да са публични! 
Техните заплати са от моите данъци и те трябва да служат на хората! 
А не да ги мачкат и репресират! 

Но резултат няма никакъв и заплахите и репресиите от 
служителите от Община Враца си продължават с пълна сила! 

Това напълно кореспондира с многократно сигнализираното от 
мен: „ЩЕ СТАНЕ СЕРИОЗНО!“, „ПРОДАВАЙ СИ КЪЩАТА!“, 
„ЩЕ БЪДЕШ ОСЪДЕН ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАНЕ!“ 

До кога с тези репресии и заплахи и тоя железар, колкото повече 
пиша срещу него, той толкова повече реже и въобще не го интересува, 
че сме тиха зона и че са се подписали две улици от хора срещу него! 
Е, нали „много помага“ на бащата на бившия кмет и бивш социален 
министър от герб и него „има кой да го защити от горе!“ 

А, това че живеем в социално общество и има обществени 
норми на поведение, какво значение има? 

И какво, сега след като дойде писмото от Европейската 
комисия, той млъкна, но до кога ще бъде това? И обърнете внимание, 
че Европейската комисия определя сигнала ми като „ФАКТИ“ (цитат) 

 
Моля да вземете в предвид разпоредбата: 
Според ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на 
ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И 
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МАНИФЕСТАЦИИТЕ, § 2. В глава трета от Особената част на 
Наказателния кодекс се създава нов раздел VIII: 
"Раздел VIII Престъпления против свободата на събранията, 
митингите и манифестациите 
 
Чл. 174а. (1) Който с насилие, измама, заплашване или по друг 
незаконен начин разтури или попречи да се проведе събрание, 
митинг или манифестация, допустими по Закона за събранията, 
митингите и манифестациите, се наказва с лишаване от свобода до 
две години. 

 
Аз по безспорен начин съм заплашен от действащата власт по 

време на протест и в мен се създава вътрешно напрежение, 
емоционално разстройство, психически натиск с тази отправена 
заплаха, че ще бъда „подгонен“! 

За отправената заплаха от вчера, че ще бъда „подгонен“ има 
доказателство – видеозапис от охранителната ми камера, който съм 
публикувал в социалната мрежа Фейсбук с адрес: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2879939835603438  

В записа, моля часа при изписване във видеоклипа да се вземе 
в предвид с един час назад, вместо 13:13 мин – 12:13 мин! 

 
Може би ще има организиране на лов, кога ще бъде? За да мога 

да се подготвя, да си взема бронежилетка, каска, понеже е видно, че 
аз ще бъда дивеча! 

 
Приложение: Констативни протоколи на Община Враца – 2 

бр. 
 
 

Гр. Враца       С уважение: 
10 ноември 2020 г.     Петър Вълкачовски 

https://www.facebook.com/watch/?v=2879939835603438








Бележки/записки по Констативните протоколи:
Дадени са ми на 16.10.2020 г. към 15:30 ч. в Информационния център на Община Враца от трима 
инспектори от "Звено" Инспекторат. Влетяха с изключително раздразнено поведение, агресивно, като 
ми викаха и се агресираха: знам ли какво е железарски цех?, кой ми е казал, че сме били Тиха зона, 
знам ли какво е парен чук?, задават въпроси и понеже цитирам закона и тях не им харесва, не ме 
излушват а бълват постоянно несъстоятелни въпроси. Изключително заплашително и неетично 
поведение!
В последствие разбирам, че водещия инспектор, който се държа изключително нагло и аругантно е 
главен инспектор Йордан Ленинов Кръстев, който ме заплаши, че ще бъда и аз подгонен на 09 
ноември 2020 г.
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