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ДО: Началника на РПУ гр. Враца, ул. 
"Стефанаки Савов"  №2, гр. Враца 
3000 тел. 092/692-421 

  
 
 

     
Ж А Л Б А 

 
от 
Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН ***, 
Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ **, 
тел. *** 
 
 
ОТНОСНО: Не ми се дава екземпляр 
от писмено предупреждение от 
Кварталния полицай г-н Стефанов, 
както и отказ от него да получа такъв 
във връзка с разпит от 13 март 2019 г. 
и 22 април 2019 г. за видеонаблюдение  
 
 

 
 
 Уважаеми г-н Началник, 
  
 На 11 март 2019 г. Кварталният полицай Александър Стефанов ми 
позвъни на мобилния телефон да се явя при него за разпит. Понеже бях на път 
тогава, се уговорихме да дойда на 13 март 2019 г. в РПУ-Враца, мисля, че часът 
беше 10:30 или 10:00 ч. но със сигурност беше преди обяд. 
 На 13 март бях в полицията на третия етаж, в кабинета на г-н Стефанов, 
където ме разпита за това, че има сигнал срещу мен от начално училище 
„Софрони Врачански“, за това, че съм поставил охранителна камера на стената 
на къщата ми. 
 Задната част на къщата ми е точно срещу входа и двора на училището, а 
аз бях поставил охранителна камера на 3-я етаж на къщата ми с цел охрана на 
имота ми. 
 Камерата, която бях поставил е професионална, въртяща се с модел PTZ 
IP Avicam LS-IPPTZ-01. 

Бях поставил такава скъпа камера, понеже се занимавам професионално с 
продажбата на компютри и такава охранителна техника и намеренията ми с 
наличието на тази камера, бяха само и единствено охрана на имота ми, както и с 
усъвършенстване на професионалните ми умения и развитие на хобито ми 
свързано със спортната фотография по заснемането на птичките от парк „ДНА“, 
който се намира в непосредствена близост до имота ми. 

Двора на училището е точно под дърветата от парка и непосредствено 
граничещ с оградата на имота ми, като оградата е висока над 2 метра, тухлена и 
това, което се вижда от дворчето ми е единствено високата част на дърветата. 



 2 

 След като обясних на г-н Стефанов причината да поставя камерата, той ми 
каза, че трябва да имам известие, че извършвам видео заснемане в двора ми. 
 Вътре в имота ми /двора/ не бях поставил известие, понеже от двора на 
училището не се вижда нищо, поради високата тухлена ограда и там външни хора 
не преминават и само аз и семейството ми преминаваме през имота ми, намираме 
се там и подлежим на видео заснемане. 
 Той ме предупреди, че не трябва да снимам двора на началното училище. 
 Аз отговорих, че въобще не съм правил такова видео заснемане а и нямам 
никакъв интерес или скрито намерение да заснемам децата или присъстващите 
хора в двора на училището. 
 Имам семейство, напълно порядъчен гражданин съм и нямам и никога не 
съм имал някакви престъпни намерения относно неправилни сексуални желания, 
който извод би могъл да се направи като скрита цел по поставянето на тази 
камерата и заснемането на децата от началното училище. 
 Сега, щом охраната на имота ми, както и хобито ми свързано със 
спортната фотография по кацащите пойни птички и кълвачи непосредствено над 
децата, може да доведе до такова или друго съмнение, аз без никакъв спор с г-н 
Стефанов, приех да махна камерата. 
 Но, в края на разпита, когато г-н Стефанов прочете разпечатания лист с 
показанията ми, беше написал едно изречение, което аз не съм казал, а именно, 
че: „Аз не съм знаел, че камерата ми е била насочена към двора на училището“. 
Аз веднага тогава, казах, че това не е така, но той ме увери, че така е по-добре да 
е, защото ако съм знаел, щяло да бъде по-зле. 
 Тогава, подписах само този лист с показанията ми и той ме уведоми, че в 
последствие, ще дойде на място да провери. 
 Аз, отговорих, че няма проблем и разпита приключи. 
 След като се прибрах в нас, аз веднага махнах камерата и не съм я 
монтирал повече! 
 Но, след обяд същия ден 13 март 2019 г., аз прецених, че така написано от 
г-н Стефанов и подписано от мен, представлява неправилно описване на 
фактологията и му позвъних в 16:01, разговор с продължителност 40 сек., на 
телефона от който ме търси и съм запаметил в контактите на телефона ми с молба 
да дойда и да променя показанията си, дадени предишния ден от мен. 
 Той ми отговори да дойда на следващия ден преди обяд, мисля, че часа 
беше 10:30 и да се разберем. 
 На уговорения час, бях пред РПУ-Враца и докато го чаках да слезе, аз се 
регистрирах с личната ми карта на входа, като дежурния полицай ме записа в 
тетрадката. 
 След като слезе, г-н Стефанов, вътре в коридора, в началото на стълбите, 
непосредствено до гишето на дежурния полицай, ме попита какво искам. 
 Отговорих отново, че това не е така, не е добре така да е написано, понеже 
аз така признавам, че съм извършил административно нарушение и че ако някой 
гражданин се оплаче, че съм го снимал, аз предварително съм го признал това и 
подлежа на санкция. А аз това не съм го казал, нито извършил. Той ме увери, че 
преписката при него вече е приключена и че ако има някаква жалба, това щяло да 
бъде съвсем отделно нещо и няма никаква връзка с това. 
 Аз въпреки това, настоях да променя показанията си, при което той много 
се ядоса и тръгна бързо нагоре по стълбите с думите, че го занимавам с глупости. 
Както ми каза и миналата година във връзка с жалбите ми за промишления шум 
срещу съседа Иван Нинов, който съсед го защитават инспекторите от Община 
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Враца и във връзка с познанството му с бивш кмет на гр. Враца и бивш социален 
министър на Република България. 
 Но тогава г-н Стефанов, не беше така ядосан, за разлика от сега, когато 
поисках да си променя показанията. 
 Аз тръгнах след него по стълбите и той вървейки между втория и третия 
етаж на сградата, при разминаване с други чакащи хора в коридор, ме заплаши, 
че ще ми заведе досъдебно производство за нерегламентирано видеонаблюдение. 
 При влизане в стаята му, ме предупреди отново, че се „бутам между 
шамарите“, а при сядане на бюрото му и аз отсреща, все така изключително 
ядосано, като натискаше силно клавишите на клавиатурата промени изречението 
на „че съм бил насочил камерата само към двора ми“. 
 С това изключително ядосано поведение, висок тон и факта, че аз съм сам 
при него, нямаше други хора, той упражни психически натиск върху мен и аз бях 
притеснен. 
 След като прочетох отново показанията си, аз учтиво отговорих, че сега е 
добре и се подписах и казах, че камерата веднага съм я махнал, понеже 
пишеше, че не трябва да снимам двора на училището. 
 Той ми подаде лист хартия, който при мой бегъл преглед представляване 
празен формуляр на протокол, където имаше графа за подписи на свидетели и 
под графата за предупреден, аз се подписах. 
 Сигурен съм, че имаше само машинен текст и не попълнени каквито и да 
са данни, нямаше абсолютно никакви други подписи, както и не присъстваха 
никакви други хора в стаята. 
 Просто празен формуляр, който аз подписах, понеже бях притеснен и той 
ми каза, че това е за това, че аз съм предупреден, да не снимам двора на 
училището. 
 След това, аз попитах, „Това ли е?“, той отговори „-Да“ и аз казах „Лек 
ден“ и тръгнах да излизам, но понеже не знаех, че с него трябва да изляза от 
сградата, той ми каза, че не мога сам да си тръгна, аз го изчаках и той ме 
придружи до изхода. 
  
 След промяна на показанията ми на 14 март 2019 г. /четвъртък/, на 18 март 
2019 г. - понеделник, аз си ремонтирах нещо по личния ми автомобил, който бях 
паркирал точно пред магазина ми до тротоара, като правех снимки на двигателя. 
По времето на направата на снимките видях в последствие, че часът е точно 12:06, 
когато съседа Иван Нинов, срещу когото пиша жалби, придружаван от още един 
млад мъж около 25 годишен нещо, спортно облечен с горнище на анцуг с голям 
бяла линия и спортни обувки, дойде до мен и ме заплаши с думите „Ти не разбра 
ли какво ти казаха?“. 
 Съседа Нинов ме заговори по негова инициатива и аз бях с гръб към него 
когато дойде до мен заедно с младежа с него. 

При което аз го попитах, какво да съм разбрал, но той се отдалечи заедно 
с младежа без нищо повече да ми казва, само това. С него отидоха до съседната 
врата на №**, където почнаха да гледат нещо входната врата, която изглежда има 
някакъв проблем и която той е направил с шум за сметка на всички съседи и 
опасност от пожар, при направата й на открито в двора му на №**.  
 Начина по който казва предупреждението към мен, заканително, след като 
съм бил в полицията на разпит и не уточнява кой какво ми е казал, се разбира 
напълно, че той знае, че са ме разпитвали в полицията за камерата и по такъв 
начин ме заплашва с влияние. 
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 И от къде той знае, след като сигнала е от училището? 
 В същия ден, понеделник, 18 март 2019 г., аз позвъних в 15:46 ч., разговор 
с продължителност 1 мин и 13 сек. на г-н Стефанов и се оплаках, че ме заплашва 
съседа Нинов и, че той от къде знае, че са ме викали в полицията? А г-н Стефанов 
ми отговори, „че не той му е казал“. 
 Аз не знаех тогава, че при такава заплаха трябва да се обадя на тел.112, 
мислех, че след като съм се обадил на кварталния полицай е достатъчно. 

Но това сега, г-н Стефанов ми го каза, след като ме посети вчера 22 април 
2019 г. сам в магазина ми в 14:20 ч. с формуляр с поставени подписи отново за 
предупреждение за камерата. При подписване от мен на формуляра, аз започнах 
да го чета, а той ми посочи едно машинно написано изречение от листа където 
пишеше за камера или/и видеонаблюдение и дръпна папката с формуляра и не ми 
даде да го прочета целия. 
 Аз му показах кашона с опакованата камера, която я свалих още на 13 март 
2019 г. и го поканих в двора за да провери, че нямам никакви камери, но имам 
предупреждение, лист в прозрачно джобче закачено в двора ми и което се вижда 
само от имота ми. 
 Той каза, че няма нужда да гледа и аз попитах: „Защо аз се съобразявам 
веднага с инструкциите от властта, а съседа Нинов, не, въпреки, че районния 
прокурор СТ.Динчев, при разговора ми с него в началото на годината ми каза, че 
съседа Нинов е предупреждаван за шума?.“ 
 Ето питам и Вас, уважаеми г-н Началник, защо аз се съобразявам с 
полицията, а съседа не? Какво е той повече за обществото? Нима социалните 
правила не трябва да важат за него? Нали живеем в общество? 
 От къде на къде, аз ще се съобразявам, а той не? 
 Моля считайте това и за оплакване за заплаха от съседа Нинов, понеже аз 
не знаех, че трябва да се обадя на тел. 112 в момента, както и за това, че г-н 
Стефанов не ми даде екземпляр от протокола, по какви части от закона аз съм 
предупреден. 
 Г-н Стефанов, единствено при посещението ми каза, „Да не правя повече 
така!“. Това добре, но кое е точно това? Нали трябва да го имам формулирано, 
написано, да зная точно за какво съм предупреден по кои части от кой закон? 
 Защо не ми даде да прочета формуляра/протокола или предупреждението, 
както и не ми даде екземпляр от него? 
 И в същия ден, 22 април 2019 г., аз позвъних на г-н Стефанов в 15:44 ч., 
разговор с продължителност 36 сек., и попитах да не би да пише в протокола, че 
е имало камера или нещо такова? Той ми отговори, че няма такова нещо. 
 Но в 16:07 отново му позвъних и исках дали се предвижда екземпляр за 
мен от това на което съм се подписал. Той ми отговори, че не се предвижда 
екземпляр за мен и да не му звъня повече, понеже го притеснявам и че не трябва 
да звъня, понеже това му е личен телефон. 
 За това аз пиша сега тази жалба, защото считам, че правата ми са 
нарушени. Аз трябва да знам, какво точно съм нарушил, понеже 
предупреждението от полицията трябва да е правно формулирано, понеже закона 
има много аспекти от това какво трябва да е поведението на всички нас в 
социално общество. Нещата трябва да правно обусловени, аз трябва да знам в 
какво точно съм предупреден, за да мога да не го нарушавам. 
 Иначе е субективно. 
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 За което, моля да ми се предоставят копия от подписаните от мен 
протоколи от 14 март и от вчера 22 март 2019 г. във връзка с предупрежденията 
спрямо мен за видеонаблюдение от кварталният ни полицай г-н Стефанов. 
 Няма абсолютно никакъв проблем да потвърдя казаното от мен, описаното 
за фактологията по проведените взаимоотношения с г-н Стефанов от 13 и 14 март 
2019 г., от вчера или от миналата година по случая със съседа Нинов и по повод 
жалбите ми срещу съседа Нинов, пред Вас или пред съдия в присъствие на г-н 
Стефанов или на чието е друго присъствие. 
 Уважаеми г-н Началник, използвам случая да Ви попитам и за отговор във 
връзка с жалбите ми против г-н Нинов, по писма: 

Жалба №179500-6433/27.08.2018 г. до Началника на РПУ гр. Враца, ул. 
"Стефанаки Савов"  №2, Главен инспектор Георги *** Митов, за която нямам 
отговор, както и във връзка с писма по случая от Министерски съвет на 
Република България, с №1000/18 от дати 25.09.2018 и 16.01.2019 г., на които също 
нямам отговор от Вас. 

Прилагам извадка от мобилния ми телефон с описание на позвъняванията 
от г-н Стефанов, както и от мен към него. 

 
 

Гр. Враца 
23 април 2019 г. 

С уважение: 
                    Петър Вълкачовски 
  








