
Сигнал до Специализирана прокуратура на Република България, 1505 София, ул. „Черковна“ № 
90 Деловодство  тел.: 02/8025604 

От Петър Иванов Вълкачовски, гр. Враца, бул. *** 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР, 

Гледах днес 30.01.2020 г. предаването „Тази сутрин“ по БТВ, линк с предаването - 
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/rumen-petkov-s-dejstvijata-si-geshev-izdigna-radev-za-
vtori-prezidentski-mandat.html 

Понеже съм IT специалист и се занимавам професионално и с ремонтиране на принтери, 
пълнене на касети, ми направи силно впечатление една нередност, която представлява 
основателно обективно съмнение за манипулация по официален документ подписан от 
министър Горанов във връзка със закона за Хазарта, а именно ЗАПОВЕД №340-26 (нулата не се 
чете добре), от 13.01.2015 г., която е на основание чл. 32, ал. 6 от Закона за хазарта. 

Няма как да не направи впечатление на едно техническо лице, което си има понятие как 
работи един лазерен принтер, че не е възможно да има зацапване следствие от износване на 
механиката/дефект само в областта на печата на документа, където е номера, а цялата 
останала област от листа да е перфектна! 

Това е много елементарно и дефекта от плътното разпечатване на триъгълното петно да е 
точно и само в областта на печата с номера! То си личи как не излиза от него и следва дясната 
част на правоъгълника на печата! 

Това просто не е възможно, затова подавам този сигнал. То си личи, че целта е да не се чете 
номера на документа с печата, евентуално за да се осуети една проверка. 

Това за да се случи при нормални обстоятелства, трябва печата с номера да се отпечатва с 
вградения дефект от нормално работещ принтер, но поради обстоятелството, че това е печат, 
който се поставя ръчно върху вече разпечатан документ няма как това да се случи. Също така, 
няма как ръчната машинка, която поставя мокрия печат да съдържа тези дефекти характерни 
при разпечатване от лазерен принтер или те да се появят при поставяне на печата! 

Снимки на самия документ показан по телевизията и доказателства, как би трябвало да 
изглежда една такава разпечатка, съм публикувал на Фейсбук страницата ми 
https://www.facebook.com/GNP.a.pump.for.democracy/posts/840531576421624 

Според мен, този документ буди достатъчно основание за наличие на манипулация по опит за 
прикриване на някаква нередност! 

Моля, уведомете ме на електронния ми адрес за номера и датата на завеждането на 
настоящия ми сигнал! 

С уважение, 

Петър Вълкачовски 

***.com 


