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ДО: ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ, ДИРЕКТОР НА 

ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ“, 

МАЯ СЛАВЧЕВА, София 1123, 

"Дондуков" 2, по ВХ.№94-02-

74/22.03.2019 г. 

КОПИЕ ДО: 

Началника на Отдел „Приемна“ към 

Администрацията на Министерски 

съвет, г-жа Соня Божикова, бул. 

„Дондуков“ №1, 1594 София, 

България, по №1000/2018 г. 

КОПИЕ ДО: 

Специализирана прокуратура на 

Република България, 1505 София, ул. 

„Черковна“ №90, по №623/2019 г. 

КОПИЕ ДО: 

Старши инспектор Детелин Донов – 

началник на група “Охрана на 

обществения ред” при Районното 

управление “Полиция” във Враца, гр. 

Враца, ул. "Стефанаки Савов"  №2, 

гр. Враца 3000 тел. 092/692-421, по 

№179500-3958/23.04.2019 г. 

КОПИЕ ДО: 

Българска социалистическа 

партия, 1000 София ул. “Позитано” 

№20, п.к. 382, тел. + (359 2) 8107200, 

Председател на НС на БСП, г-жа 

Корнелия Нинова, Офис Враца 

ДОПЪЛНЕНЕНИЕ ПО СИГНАЛ 

От Петър Иванов Вълкачовски, ЕГН 

***, Адрес: гр. Враца, бул. „Хр. Ботев“ 

**, тел. ***

ОТНОСНО: Моя жалба от 22.03.2019 г. 

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

ПРЕАМБЮЛ 

Член 7 
Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е 

дискриминация, на еднаква закрила от закона.  
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА, 

Оставам с впечатление, аз виждам как някои служители в държавни 

институции, след като видят адресирано писмо до Вас с копие до тях, изпитват 

неистова ярост със стягащи се пръсти, готови да смачкат писмото. Или пък други 

замръзващи на място, с потреперващи ръце все едно са взели горещ въглен. 

Защо трябва да е така? Нали на който и да е документ от която и да е 

държавна институция най-отгоре пише: 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А кой представлява Република България? Президента на Републиката ни. 

Нали така? 

Това може да е мое индивидуално възприятие, но едва ли… 

Нима Президента на Република България не олицетворява всички нас, 

които съставляваме държавата и на свой ред националността ни определя като 

граждани с равни права без значение дали някой е държавен служител или не е. 

Нима Президентската институция като такава не се явява морален 

коректив на партиите и управляващата власт поради липсата на управленски 

функции на Президента ни? Или както каза г-н Радев, че е „ценностна опозиция“. 

Държа да получите резултата по приложената ми жалба до РПУ-Враца с 

№179500-3958/23.04.2019 г., понеже за това се оплаках на юриста Ви, с когото 

говорих преди един месец. Когато аз посетих Президентството на Република 

България и в последствие, след като Ви писах, Вие ми изпратихте две писма с 

които откликнахте на молбата ми за съдействие. 

За мен като представител на колективна жалба с десет подписа е 

изключително важно да се изчистят всякакви съмнения ако има, че е възможно, 

аз да преследвам някакви мои индивидуални стремежи чрез законни или не 

действия и по такъв начин да подведа такава главна и съществена институция, 

като Президента на Република България! 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОЖИКОВА, 

Вижте, няма как да съм доволен от действията Ви по сигнала ми при Вас 

с номер 1000/18. 

Септември месец миналата година когато Ви писах, аз посочих, че съм 

заплашван от Вашата власт. А сега, миналия понеделник, след повече от половин 

година аз съм все така заплашван и преследван от някой от местната власт в град 

Враца с който трябва да играя „шах-мат“ с писане на жалби и действия с промяна 

на показания, чрез които да се опитвам да се предпазя от това да намерят нещо за 

мен и да ме осъдят, за да, аз да си млъкна под ревящото стенание на натискащия 

ме преднамерено не решаван социален битовизъм от Община Враца. 

Ето, аз съм един обикновен гражданин, представител на семейния, малък 

бизнес, но мога да се изразявам чрез изречения и въобще не ме интересува кой с 

кого е познат и дали някой е приятел с баща на бивш кмет или бивш социален 

министър на Република България! 

Защо един обикновен сигнал за производство на потребителски 

стоки трябва да е с щампа ДАНЪЧНА ТАЙНА и да се крие резултата? И какво 

законно може да има в сигнал за търговия с влияние и тази търговия да се 

квалифицира като данъчна/тайна? 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРОКУРОР, 
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Ето питам, как да съм равен пред закона, след като не ми се дава да 

прочета това за което писмено ме предупреждава полицията по действащото 

законодателство и съм принуждаван чрез психическо въздействие и заплахи 

да се подписвам на празни протоколи? 

Аз когато подадох жалбата си на 22.03.2019 г., заведена при Вас под 

№623/19, си записах дата за разговор с Ваш прокурор на 19.04.2019 г. от 10:30 ч. 

Когато дойдох в точния час преди десетина дена, пр-р Даниела Начева 

защо не искаше да говори с мен? А, вижте какво пише на Интернет страницата 

Ви: 

 „Запитвания“ и „Изслушване на поставените въпроси …“? 

Набързо успях да поставя няколко въпроса без отговор, а аз просто търся 

една година вече дискусия, разговор с някой държавен ръководител, който да ми 

отговори на въпросите и да се предприемат необходимите мерки. Нищо повече 

от това! 

След като попитах ден два след приема на граждани, за това което е 

поместено на Интернет страницата Ви, на телефона от среща ме попитаха дали 

искам да си запиша час! Е нали си бях записал, както и попитах? 

И веднага на следващия работен ден, кварталния полицай идва при мен 

сам с предварително подписан протокол от свидетели, на който се подписвам и 

после след като искам да се запозная с него и да го прочета, той ми показва само 
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няколко думи от изписано изречение, издърпва го, като не ми дава да го прочета 

и не ми скъсва полагащата ми се разписката от него? 

И аз съм предупреждаван два пъти в рамките на един месец за едно и също 

нещо, и какво следва от това според закона? 

Силно се надявам основния принцип за случайност при разпределяне на 

преписките, да важи и за времето за получаване на резултатите от проверките и 

ако се падне ден-два след последната неделя на другия месец да си е просто 

вероятност и да няма отношение с времето на получаването на известието ми по 

преписка 1859/18 на РП-Враца от 21.12.2018 г., която е за същото нещо и която 

преписка се разглежда точно три месеца и е трета поред. 

Това постановление дойде точно на обяд на 31.12.2018 г., съдържащо 

много цитати на неизвестни на мен вътрешни писма, обстоятелства и 

многобройни проверки. 

Аз на Нова година трябваше да пиша от крак молба за копия от тези писма 

в РП-Враца и цялото ми време след това се ангажира по разбирането на нови 

писма, сравняването на проверяващи инспектори в комисии дали са 4 или 5 на 

брой, установяването от мен по грешки и липси на дати по проверки и така се бях 

оплел като „пиле в кълчища“, че Новогодишния празник ми ми се отложи за 

празнуване за следващата Нова година! 

А пък после от РП-Враца ми казват, че постановлението трябва да е с 

безсрочен срок по обжалване, а в него пише, че е със срок на обжалване от седем 

дни! 

И аз каква Нова година имах? Никаква! Ровещ, оплел се в трудно 

разбираеми многобройни писма от Икономическа полиция, Пожарна служба, 

Община, НАП, Министерски съвет, РЗИ  … 

Ами аз не бях и чувал до сега, че има закон наречен ДОПК. И добре, че го 

четох и разбрах, че дадената ми данъчна информация от РП-Враца не е разкрита 

чрез това даване, а тя ми е била станала известна и аз ако я разпространявам, без 

значение, че исках да я дам и Вас или на юриста от Президентството, ще наруша 

ДОПК. 

Ами вътрешните документи от Икономическа полиция, които прочетох от 

папката, дали съдържат държавна тайна? 

А какво е наказанието ако разпространявам данъчна/държавна тайна? 

Останал съм с впечатление, че може да е доживотен затвор без право на замяна 

за държавна измяна? 

Е може ли такова нещо? Нима аз мога да бъда следовател на 

следователите? 

Поставете се на мое място! Ще си мислите ли, че всичко това е случайно 

(а аз в момента не съм описал всичко) и че нямам основание да Ви се оплача, че 

съм репресиран, когато Ви звъннах по телефона преди да подам жалбата си от 

22.03.2019 г? 

А това е само малка част от много други просто съвпадения по отношение 

на действия спрямо мен за тези междусъседски отношения свързани с познанства 

и приятелства с хора от високите етажи на властта! 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНОВ, 

Вие ме изслушахте в последния работен ден преди Великден. Говорих с 

Вас почти два часа. Вие се учудихте на всички нередности за които се сетих да 

Ви уведомя за тези две години. 
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Мога напълно да потвърдя любезното и гражданско Ви отношение по 

време на този обстоен разговор с Вас. 

Но този разговор почти не се различаваше от разговора ми с комисията 

проверяващи инспектори в съответствие с разпоредбите на чл.125, ал.1 т.2 и чл. 

125, ал 3 от ЗМВР от миналата година, когато имах усещането, че цялата Пожарна 

служба на град Враца ме е посетила в магазина ми и аз говорих обстойно пред 

тях над 30 мин. 

Аз просто си говоря, те мълчат, и толкова. Питам: Защо на проверка се 

говори едно, а след това пише друго в писмото? Казва ми се, че - Началника, ще 

Ви отговори писмено! И имам ли отговор след 6 месеца? 

И сега, пак така. Вярно е, сега с Вас имаше дискусия отчасти, но дано има 

резултат по отношение на правилното определяне на обществени социални 

взаимоотношения. 

Причината да се обърна и към Вас, е че основно желая да уведомите 

всички получатели на това писмо, по резултата от жалбата ми до Вас с № 179500-

3958/23.04.2019 г. и проведения разговор от четвъртък за жалбата. 

Понеже тук става въпрос за основните ми права на мен като гражданин и 

цитирания от мен чл.7 от ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА 

ЧОВЕКА, ПРЕАМБЮЛ, а това със сигурност има значение. 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИНОВА, 

Вие сте опозицията на управляващите. 

Обръщам се и към Вас, понеже без конкуренция не може. Опитах доста 

време, като поставях проблемите само пред Министерския съвет, понеже считах, 

че заплахите на които съм подложен от представители на тяхната власт, биха се 

разрешили най-ефикасно от самите управляващи. Така си го определях и като 

коректно, в смисъл за разбиране от мен на норми за човешко поведение. Не да ги 

„топя“ непременно и да създавам политически скандали. 

Но не се получава. Аз съм преследван, някой търси да ме натопи с нещо, 

за да бъда осъден и аз няма как да се справя сам. Просто е невъзможно за мен и 

аз просто си говоря и говоря, пиша и пиша, едно и също нещо по всевъзможни 

начини. 

За това и започнах да се замислям, да започна да се занимавам с политика, 

като един вид защитна реакция. 

В никакъв случай с това обръщение към Вас, аз не се стремя да Ви 

използвам за да започвам политическа кариера, а виждам, че ако не се започне да 

се дава гласност на проблема, мен ще продължават да ме заплашват и да се 

опитват да ме осъдят за нещо. 

Не може да ми се нарушават правата по такъв начин от полицията! Това 

са основни права на човека. 

Но коректното ще е, проверката да мине от полицията за нередностите във 

връзка с предупрежденията ми за нерегламентирано видеонаблюдение, за това, 

че бях си поставил охранителна камера на къщата ми и тогава да се говори. 

А така също и по преписката на Специализираната прокуратура №623/19. 

Но ако не гледа някой, който може да се изправи срещу Министерския 

съвет, имам усещането, че жалбата ми няма да се разгледа своевременно, ако 

въобще се разгледа, както е и във връзка с други по същия случай, на които 

въобще не ми е отговорено или едновременно ми е отговорено и не е. 

Убеден съм, че Вие няма да желаете отново да попадаме в международен 

авторитетен всекидневник като "Файненшъл Таймс" с нова новина за нарушаване 
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на основни права на граждани, по подобие в момента за действащия скандал 

„Апартаментгейт”! Няма да е в интерес на никой от нас. 

Не може да не се отбележи факта, че градовете и селата ни стават все по-

хубави за живеене и ще е безсмислено да се зачерква всичко и да се опитва да се 

създава наново. 

Но християнската ценност е: „По делата им ще ги познаете“, което има 

значение и за липсата на решение за предотвратяване за в бъдеще на тия 

нередности и за апартаментите, както и за посочване от управляващите на 

причината за допускането им! 

Това, че се подават оставки, въобще не е достатъчно условие! Много ясно, 

че това следва и ще се подават, понеже народа ще изиска иначе всички оставки. 

Какво стана, аз не мога да разбера? Един обикновен междусъседски шум 

от ъглошлайфка и в какъв шум се преобразува? 

Някой ще ми каже ли какво става? 

Не знам защо, но ми идва на ума приказката на Хамлет – „Има нещо гнило 

в Дания“ … 

Но, преди всичко - „Христос воскресе!“, уважаеми дами и господа! 

Ето, ние в момента празнуваме този светъл християнски празник и аз 

какво правя? – Седя на компютъра и пиша жалби до държавата ни! И за какво? Е 

аз съм свикнал вече да си пиша по празниците. 

Някой от Вас по всяка вероятност ще негодуват, че точно сега съм се сетил 

да пиша жалби, но нима аз съм виновен? Нима аз съм направил така нещата, че 

точно на „Тайната вечеря“, аз да седя два часа в полицията и разговарям с н-ка на 

“Охрана на обществения ред” в гр. Враца за нерешен и постоянно задълбочаващ 

се проблем от преди две години? 

И сега си седя тука и си пиша някакви есета. Но това вероятно е есе, 

наградата за което би трябвало да са действия по спазване на основните ми 

човешки права? 

Благодаря Ви за вниманието! 

Приложение: 

1. Копие на жалба до РПУ-Враца с №179500-3958/23.04.2019 г.

2. Копие на жалба до Президента на Република България, Министерски

съвет и Специализирана прокуратура от 22.03.2019 г.

Гр. Враца 

30 март 2019 г. 

С уважение: 

Петър Вълкачовски 




